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ntligen drar terminen igång igen efter ett jullov som kändes som en evighet! Nej, 
skämt åsido, men visst känns det ganska bra att vara tillbaka i Uppsala igen? Till 
dig som ny student vill jag också rikta ett varmt välkomnande, du har valt att 
studera juridik och du kunde inte valt en bättre plats för ändamålet. 

Vid årsskiftet skedde något som sker väldigt sällan men som berör oss alla. 
Vår konstitution fick sig en grundlig restaurering och flera viktiga förändringar 
genomfördes. Nyheten seglade dock nästan förbi obemärkt i medievimlet av nyår-
skrönikor och nyhetsrapporter om de traditionella nyårsfirandena med vad skador 
som hör dessa till. Med viss förståelse för icke-juristens ointresse konstaterar jag 
dock att nyårshelgen faktiskt bjuder på ganska bra TV. Men det är väl ingen ursäkt 
för att inte engagera sig i vad som sker runtom en? Eller? 

Även om man önskar att det fanns ett 

större allmänintresse för juridiken så 
är det inte fallet idag. När allmänheten 
väl tar del av debatten och diskuterar ju-
ridiska spörsmål görs det ofta på ett sätt 
som får mig som juriststudent att sucka 
högt. Någon var, vid något tillfälle, smart 

nog att grundlagsskydda domstolarnas rätt att besluta utan inblandning av folkets 
företrädare. Folkviljan måste till varje pris försvaras från folkets inblandning.

Nåja, för oss som var uppenbart otillfreds med nyhetsurvalet vid denna tidpunkt 
finns en artikel om en av grundlagsändringarna. Är du lika ointresserad som 
icke-juristerna? Varför inte läsa månadens krönika och se om du är juridikskadad? 
Debatten om skatteplanering blev februaris hetpotatis, PJ:s medarbetare var inte 
sen med att tycka till. Vad är idrottsjuridik och hur ser ditt juristhoroskop ut 
egentligen? Vi hälsar dessutom på hos en före detta PJ-skribent som berättar om 
vad som kom att bli landets största juridikblogg. 

Med detta första nummer av PJ vill jag även välkomna nya medarbetare 

till tidningen, ny biträdande redaktör för terminen är Joakim Morén och ny 
biträdande layoutansvarig är Cornelia Edblad. Varmt välkomna till redaktionen!

Mycket nöje!

Markus Jahkopson
Chefredaktör

Ä

När allmänheten väl tar del av 
debatten och diskuterar juridiska 
spörsmål, görs det ofta på ett sätt 
som får mig som juriststudent att 
sucka högt. 
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RÄTT L AG VINNER  » 
WWW.CEDERQUIST.SE

BLI EN I LAGET, INTE EN I mÄNGdEN.
Vi är regelbundet anlitade som rådgiVare i stora och 

komplicerade transaktioner. Vi tar ständigt nya marknadsan-
delar och växer i takt med nya och spännande utmaningar. Vi har 
en topplacering bland advokatbyråer i skandinavien. Vi vill mer. 
en del av vårt framgångsrecept är vår förmåga att blanda erfaren-
het med kreativitet och nya, vågade infallsvinklar. något som

bland annat innebär att du som nyutexaminerad jurist hos oss, 
får kasta dig in i hetluften och börja arbeta på riktigt från första 
dagen. hos cederquist får du dessutom redskapen att konstant 
fortsätta växa i din yrkesroll. ta chansen och bli en i vårt fram-
gångsrika lag och kollega med några av de vassaste i branschen. 
Vi ses på www.cederquist.se.

RÄTT LAG VINNER »
WWW.CEDERQUIST.SE

BLI EN I LAGET, INTE EN I MÄNGDEN.
Som nyUTExamInERaD jURIST hos Cederquist får 

du kasta dig in i hetluften och börja arbeta på riktigt 

från första dagen. Hos oss får du dessutom redskapen 

att konstant fortsätta växa i din yrkesroll. 

   En del av vårt framgångsrecept är vår förmåga att 

blanda erfarenhet med kreativitet och nya infallsvin-

klar. Vi tror på organisk tillväxt med rätt individer.

Cederquist är regelbundet anlitade som rådgivare i 

stora och komplicerade transaktioner. Vi tar ständigt 

nya marknadsandelar och växer i takt med nya och 

spännande utmaningar. Vi vill mer.

   Ta chansen och bli en i vårt framgångsrika lag och 

kollega med några av de vassaste i branschen. 

Vi ses på www.cederquist.se
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Boxer fällda av Reklamombudsmannen (RO)
I annonsen som ansetts könsdiskriminerande ligger Boxers frontfigur Robert på fårfällar och poserar i enbart 
underkläder. RO noterar att Robert är väldigt muskulös och att konturen av hans kön syns genom kalsonger-
na. Ovanför honom, i bild, syns texten ”Boxerpaket från 79:-”. Ro Konstaterar vidare att även om avsikten 
med annonsen var att presentera en humoristisk koppling mellan mannen i underkläder och produkten i sig 
framställs mannen genom sin pose och brist på kläder som ett rent sexobjekt på ett sätt som kan anses krän-
kande för män i allmänhet.

Hovrättsdom i ”Manga-målet”
Hovrätten slår i domen fast att det förbud mot innehav av barnpornografiska bilder som anges i brottsbalken 
även omfattar tecknade bilder. Skälet till att det straffbara området utsträckts till att gälla även tecknade bilder 
anges vara att sådana bilder anses kränkande för barn över huvud taget och inte bara för det barn som kan ha 
använts som modell. Den åtalade mannen dömdes av hovrätten för ringa barnpornografibrott till dagsböter.

juridiska nyheter
JURIDISKA NYHETER



7

Katri Linna lämnar DO
Regeringen beslutade den 1 februari att förflytta diskrimineringsombudsmannen Katri Linna till en tjänst inom 
Regeringskansliet. Integrationsminister Erik Ullenhag kommenterade beslutet på Regeringens hemsida:

- Kampen mot diskriminering är central. Därför behövs en välfungerande 
Diskrimineringsombudsman och en stark diskrimineringslagstiftning. 

Med en ny chef för myndigheten kan DO och arbetet för att motverka diskriminering få en nystart.
Ny ordinarie Diskrimineringsombudsman kommer att tillsättas efter att tjänsten har utlysts i 
vederbörlig ordning, till dess vikarierar Håkan Sandesjö som DO.

Ny lag underlättar delgivning
Den nya delgivningslagen (2010:1932) träder i kraft den 1 april och väntas innebära att vissa typer av delgivning 
som förut var förbehållna polis och polisförordnade nu får utföras av privata företag.
Även delgivningen vid brottmål väntas förenklas till följd av lagens ikraftträdande. Som en del av förändringarna 
till följd av lagens inträde väntas e-post införas som krav ibland annat RB 33:1 om inlaga i rättegång och om del-
givning. 

HovR:n fastställer TR:s påföljd i fallet Nancy Tavsan.
Hovrätten finner i likhet med tingsrätten de åtalade gärningarna bevisade och dömde en 22-åring för mord till 16 
års fängelse. Domen skiljer sig något från tingsrättens som även funnit mannen skyldig till försök till grov våldtäkt 
medan hovrätten fann att våldtäktsförsöket var ett led i det uppsåtliga dödandet och således konsumerades av mor-
det. Hovrätten höjde skadeståndet till föräldrar och syskon till 75 000 kronor vardera med hänsyn till de ovanligt 
allvarliga psykiska besvär de visat. Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd i målet.
            

Markus Jahkopson, T6

JURIDISKA NYHETER
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Oavsett vad vi själva anser i frågan så är det ett 
faktum att juristernas makt i domstolarna är större 
än tidigare. Vår nya grundlag som trädde i kraft 
i årsskiftet har inneburit flera viktiga ändringar, 
bland dessa finns avskaffandet av det omdebatterade 
”uppenbarhetsrekvisitet”. 

Den 1 januari i år trädde lagen om ändring i 
regeringsformen (2010:1408) i kraft. Lagen passerade 
relativt obemärkt förbi i media, i skuggan av rapporter 
om nyårsfiranden och vad skador som hör dessa till. 
För oss som var uppenbart otillfreds med nyhetsurvalet 
vid denna tidpunkt kommer här en artikel med syfte 
just att belysa en av de viktigare förändringarna som 
genomfördes och vad den innebär för oss som blivande 
jurister.

Internationellt sett kan det svenska domstolsin-
flytandet sägas vara ganska litet. Den konstitutionella 
modellen med författningsdomstolar är inget som 
anammats här, och normprövningsrätten för våra dom-
stolar har fram till idag varit inskränkt. 

Det ska betonas att frågan om normprövningsrätt i 
högsta grad är en demokratifråga. I grunden handlar 
lagprövning om domstolarnas möjlighet att välja att 
inte tillämpa en föreskrift. Denna möjlighet regleras i 
svensk rätt i RF 11:14 och uppkommer vid två skilda 
scenarion:

1. Då en föreskrift anses stå i strid med en annan 
överordnad bestämmelse, eller

2 . Då stadgad ordning i något väsentligt hänseende  
åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.

Normprövningen bygger således delvis på synsättet 
att föreskrifter ingår i ett hierarkiskt system (grundlag, 
lag, förordning, myndighetsföreskrifter). 

Fram till årsskiftet har domstolarnas normprövn-
ingsmöjlighet starkt begränsats i grundlagen, prövnin-
gen har varit bunden av ett krav på att felet ska vara 
uppenbart. Det innebar att föreskriften uppenbart 
skulle stå i strid med annan bestämmelse eller att 
stadgad ordning uppenbart åsidosatts vid tillkomsten. 

Mer makt åt juristerna!
GRUNDLAGSREFORMEN
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Detta lämnade inte särskilt mycket åt domstolarna att 
avgöra och även om bestämmelsen varit aktuell i rättegång 
vid flera tillfällen har gångerna den tillämpats varit ytterst 
få.

Borttagandet av uppenbarhetskravet innebär för enskil-
da att de lättare kommer att 
kunna åberopa sina grund-
lagsstadgade rättigheter i en 
rättegång. Det för tankarna 
till amerikanska filmer där 
det under en rättegång inte 
sällan åberopas att något 
skulle strida mot konstitu-
tionen. Man kan tycka lite 
som man vill om den amerikanska processmodellen men 
ökad medvetenhet om lagar är alltid eftersträvansvärt. 
Förhoppningsvis leder den nya normprövningsregeln även 
till ökad medvetenhet om våra grundlagsfästa rättigheter 
bland icke-jurister.

Den makt som tillförts domstolarna att inte tillämpa 
lagar eftersom de är grundlagsstridiga kan dock ses som 
ett sätt att inskränka folkviljan och därmed demokratin. 
Om vår högsta folkvalda beslutande församling beslutar 
att anta ett lagförslag och domstol senare väljer att inte 
tillämpa den stiftade lagen så betyder det inget annat än 
att jurister trumfat folkviljan. 

Är detta nödvändigtvis ett problem?
Ur demokratisynpunkt är det minst lika viktigt att 

värna den materiella demokratin som den processuella. Att 
lagen som stiftas harmonierar med de värderingar, rätti-
gheter och skydd vi tillförsäkras genom grundlagen borde 

vara en självklarhet. Som ju-
rister kan vi inte vara annat 
än hedrade över den viktiga 
uppgift som betrotts oss.
    
Markus Jahkopson, T6

RF 11:14 i sin nya lydelse:

 “Finner en domstol att en föreskrift står i strid med 
en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad 
författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma 
gäller om stadgad ordning i något väsentligt hän-
seende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst. 

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska 
det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta 
företrädare och att grundlag går före lag”.

Som jurister kan vi inte 
vara annat än hedrade över 
den viktiga uppgift som be-
trotts oss.

“

“

GRUNDLAGSREFORMEN



linklaters.com/joinus

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

Linklaters Stockholmskontor rekryterar just nu biträdande jurister inom ramen för 
vårt Junior Associate Program. Vi söker dig med mycket goda akademiska meriter. 
Notarietjänstgöring eller annan relevant arbetslivserfarenhet är meriterande men 
inte ett krav. Du har även ett genuint intresse för affärsjuridik tillsammans med ett 
utpräglat kommersiellt tänkande och klientfokus.

Vi kan erbjuda dig mycket goda utvecklingsmöjligheter i en internationell 
och utmanande arbetsmiljö där du får arbeta tillsammans med skickliga och 
engagerade kollegor. Sista ansökningsdag är den 31 mars, läs mer om tjänsterna 
på vår hemsida www.linklaters.com/joinus 

Globally minded.

Linklaters lämnar juridiska råd till världens ledande företag, finansiella institutioner och  
organisationer i deras mest komplexa transaktioner och affärer. Med 26 kontor i alla stora affärs-  
och finanscentra levererar Linklaters en unik service till klienter i Norden och över hela världen. 
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KRÖNIKA

När jag började plugga juridik för vad som 
kan tyckas vara en 
evighet sedan så fick jag 
höra att juridiken skulle 
förändra både mig och 
min syn på världen. Jag 
skulle bli en språkpolis, 
dra sjukt nördiga jurist-
skämt och bli ungefär 
lika torr som sanden i Sahara. Jag bestämde 
mig för att jag minsann skulle bryta mönstret 
och inte bli en av robotarna på JB. 

Så här fyra och ett halvt år senare kan jag 
säga att jag inte lyckades helt med mina 
föresatser. Jag kommer ganska ofta på mig 
själv med att dra nördiga juristskämt och 
jag hänger en hel del på JB. Även om jag 
inte är en fullfjädrad språkpolis så står det 
klart att jag har låtit juridiken påverka mitt 
liv.

Jag har nämligen börjat en ny tideräkn-
ing; före jag började plugga juridik (f.jur.) 
och efter jag började plugga juridik (e.jur.). 
När jag ser tillbaka på mitt liv f.jur. så var 
färgerna skarpare, gränserna tydligare och 
det fanns inga gråzoner. Numera (e.jur) så 
är färgerna inte längre lika skarpa, gränser-
na har suddats ut och det mesta känns som 
en enda stor gråzon. Jag har visserligen inte 
funderat så mycket på det här förrän det en 
vinterdag blev helt uppenbart för mig hur 

fruktansvärt juridikstörd jag har blivit. 

När jag var yngre var det absolut värsta jag 
visste att se amerikanska actionfilmer med 
stridsflygscener tillsammans med min bästis 
pappa. Som gammal stridspilot så satt han 
konstant och kommenterade stridsscener-
na. Han var mycket noggrann med att på-
peka hur fruktansvärt orimliga scenerna var 
och i vilket stadium mellan medvetslöshet 
och död piloterna borde befinna sig i just 
då. Jag och min kompis ville egentligen 
bara skrika ”Det struntar vi i, vi vill ju bara 

se de snygga killarna!”. 
Men nej, vi fick genomli-
da timmar av förklaringar 
till varför det är viktigt 
med syrgas och g-dräkter. 
Jag lovade mig själv att 
aldrig bli likadan.

Ni kanske förstår hur förfärad jag blev 
när jag insåg att jag hade blivit precis 
likadan! Jag kan inte längre se en film utan 
att fundera över det juridiska efterspelet 
eller om personen i fråga hade rätt att göra 
si eller så. Jag förfasades över att Meredith 
och Derek i Greys Anatomy ”gifte” sig på 
post-it-lappar och ansåg sig vara man och 
hustru. Den scenen som många kanske 
tyckte var jätteromantisk, fick hela min 
kropp att vilja skrika ”MEN DET ÄR 
JU INTE JURIDISKT BINDANDE!” 
Tankarna och frågorna som snurrade i mitt 
huvud handlade om hur det skulle gå om 
någon dog. Hur går det då med arvet? Vem 
skulle få huset? Och varför är det bara jag 
som tänker på det här?

Det är fruktansvärt sorgligt, jag vet, men 
jag hade nog inte riktigt insett hur illa det 
var ställt förrän i julas när jag såg ”Rädda 
Willy”. För er som av någon anledning 
missat denna fantastiska barnfilm så hand-
lar filmen om den föräldralösa pojken Jesse 
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“Jag bestämde mig för att 
jag minsann skulle bryta 
mönstret och inte bli en 
av robotarna på JB.” 
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KRÖNIKA

vars bästa kompis är späckhuggaren Willy. De elaka ägarna 
till parken där Willy bor anser att Willy är värd mer död än 
levande och försöker därför ta livet av honom genom att ha 
sönder hans bassäng. Detta upptäcker Jesse som tillsammans 
med djurskötarna inleder en räddningsaktion för att rädda 
Willy.

En ganska enkel och söt handling alltså. Problemet är att 
när jag i julas för första gången på flera år såg filmen igen så 
var det enda jag kunde tänka på vad straffet är för att stjäla 
en val var (Jesse frågar ju faktiskt inte ägarna om han får 
rädda Willy). Jag sitter och räknar vilka brottliga gärningar 
som begås och hur de ska rubriceras. Stöld av val, stöld av 
bil, försäkringsbedrägeri, medhjälp till stöld och så vidare. 
Istället för att spänt heja på Jesse i hans kamp för att rädda 
sin kompis, sitter jag och försöker räkna ut vad som kom-
mer att hända med samtliga inblandade. Kommer Jesse bli 
straffad för att han har stulit en val? Och kan man egent-
ligen ens stjäla en val? Kommer ”skurkarna” att åka dit för 
försäkringsbedrägeri? Och hur ska det gå med bilstölden? 

När filmen nästan är slut inser jag att de antagligen inte 
kommer att anmäla varandra och kan pusta ut. För mig var 
det lyckliga slutet inte filmens slut utan det faktum att jag 

insåg att det nog inte skulle bli något rättsligt efterspel 
för Jesse och hans vänner. Sorgligt? – jag vet!

Det värsta är att jag sedan Rädda Willy-incidenten, 
insett att jag faktiskt inte kan se en halvbra film utan 
att fundera på det juridiska efterspelet för de inblan-
dade. Extra tydligt blir det när jag ser svenska lågbudg-
etproduktioner som Göta kanal-filmerna där jag mår 
fysiskt dåligt, inte av hur dåliga filmerna är, utan av alla 
juridiska övertramp. 

Det är med sorg i hjärtat som jag får acceptera att jag 
faktiskt blivit sådär som alla sa att man skulle bli och 
som jag en miljon gånger har lovat mig själv att inte bli. 
Juridiken har förändrat mitt liv, både på gott och ont. 
Jag ångrar absolut inte att jag började plugga, däre-
mot retar det mig att jag antagligen kommer att sitta 
och förstöra mina barns filmupplevelser en vacker dag. 
Säkert kommer jag högt och tydligt påpeka alla juridiska 
felaktigheter som ingen annan än jag egentligen bryr sig 
om. Men det är nog trots allt något jag kan leva med, 
det kunde ha varit värre. Om jag hade pluggat till läkare 
hade jag antagligen inte kunnat se på Greys Anatomy 
överhuvudtaget.

Madeleine Gertzell 
T9

“Det är med sorg i hjär-
tat som jag får acceptera 
att jag faktiskt blivit sådär 
som alla sa att man skulle 
bli, och som jag en miljon 
gånger har lovat mig själv 
att inte bli. Juridiken har 
förändrat mitt liv, både på 
gott och ont.” 



Room for individuality, space for success
The business law market is dynamic and ever-changing, which calls for fl exibility and diversity. 
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of  our team. If  you possess fl exibility, imagination and ambition, we can offer you opportunities 
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INTERVJU MED CARL FHAGER

J träffade Carl Fhager, advokat och delägare 
på MAQS advokatbyrå. Fhager är 35 år och 
boende i Donsö utanför Göteborg tillsammans 

med fru och barn. Han sysslar med något så ovanligt 
som ”Sports & Entertainment” och beskriver sig 
själv som hårt arbetande med ett stort fotbollsin-
tresse. Utöver sitt arbete på byrån ses Fhager även 
runtom i Fotbollssverige när han som spelaragent 
företräder fotbollsspelare på elitnivå.

Fhager påbörjade sina juridikstudier vid Han-
delshögskolan i Göteborg år 1994 och examinerades 
fem år senare. Han fattade tycke för alla olika områden 
inom juridiken, vilket han själv anser vara märkligt. 
Oftast är det några kurser man måste kämpa extra för 
att ta sig igenom för att 
man inte tycker de är 
kul, säger han. När jag 
tvingade honom specifi-
cera vilka områden som 
tilltalade honom mest, 
valde han kommersiell 
avtalsrätt, grundläggande 
civilrätt och rättsveten-
skap. 

Fhager gick direkt ifrån Handelshögskolan till 
MAQS advokatbyrå 1999 där han påbörjade sin kar-
riär.På den tiden var MAQS den enda advokatbyrån 
med inriktning på idrottsjuridik, vilket var det som 
lockade honom mest. Fhager fick på så vis blanda nytta 
med nöje, i hans fall innebar det att det stora idrottsin-
tresset kombinerades med avtalsrätten. I början utg-
jordes idrottsgruppen på byrån endast av två personer, 
några år senare är de nu nio som arbetar på samma 
område. Carl Fhager valdes 2004 till sportchef för den 
allsvenska klubben Häcken BK i Göteborg. Därmed 
hamnade han på en ledande post där han fick arbeta 
med juridik i en miljö olik den han var van vid. Jag 
blev nyfiken på hur stor del avtalsrätten utgör av hans 
arbete som sportchef. Fhager förklarade då att han 
stöter på avtalsrätten varje dag i samband med spelara-
vtal som ska granskas och undertecknas. 

Jag ställde flera frågor angående hans arbetsuppgifter 
inom Sports & Entertainment. Fhager beskrev då sitt 

arbete som en uppdelning av två huvudspår. Det ena 
präglas mest av kommersiella avtal och generell affärsju-
ridik, och det andra spåret utgörs av idrottsindustrins 
olika aktörer. Fhager förklarade vidare att om inte han 
själv löser problemen finns det specialister på byrån 
vilka han överlåter dem till.

Fhager vill uppmana alla idrottsintresserade jurister 
som ägnat en tanke åt att möjligtvis kombinera ju-
ridik och sport, att ligga i även då det i dagsläget inte 
finns mängder med jobb. Han påpekar att det finns ett 
visst behov av arbetskraft och att området är i tillväxt, 
en följd av den tilltagande kommersialiseringen och 
globaliseringen inom idrotten. Han drar en parallell 
till att vi ofta ser jurister inom tv-bolag och föreningar. 

Det finns helt enkelt flera 
möjligheter att kombinera 
juridik och sport/under-
hållning på istället för 
att arbeta på en renodlat 
traditionell byrå.

Jag frågade vidare hur en 
jurist med sådana intressen 

ska gå till väga för att komma idrottsjuridiken så nära 
som möjligt. Fhager förklarade då att det inte finns 
mycket att läsa inom detta område förutom en kurs i 
idrottsjuridik på 7,5 hp. Han beskriver området som en 
bransch med tillämpning av den allmänna juridiken. 
Det gäller att skaffa kunskaper inom branschen och 
väva ihop det med juridiken. 

Avslutningsvis lugnade Fhager mig och många andra 
jurister med att påpeka att det viktigaste inte är att få 
toppbetyg, vilket är det som stundtals skapar en allmän 
hysteri bland juriststudenter. Han menar att det är av 
stor vikt att utveckla sig själv som person och engagera 
sig i något socialt. Själv var han engagerad i en förening 
kallad Göteborgsstudenters IF (GSIF) som var till för 
alla studenter i Göteborg. Det var främst där han, med 
rollen som tränare, träffade på många människor och 
utvecklade sig själv som person på det sociala planet.

Ali Kassim T6

Idrott och juridik -
 en vinnande kombination?

P

“Det gäller att skaffa kunska-
per inom branschen och väva 
ihop det med juridiken.”
 - Carl Fhager om vägen till idrottsjuridiken
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Fem snabba med Carl Fhager

 Håstad eller Ramberg?
 Ramberg

 Blå eller röd lagbok?
 Blå 

 Uppsala eller Lund?
 Uppsala

 Miljörätt eller immaterialrätt?
 Immaterialrätt
 
 Thomas Bodström eller Beatrice Ask?
 Beatrice Ask. 
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JURISTHOROSKOPET

Nyfiken på din framtid? 
Läs Juristhoroskopet!

§§§§§ = Awesome 
§§§§ = Det går bra nu
§§§ = Okej
§§ = Sådär
§ = Ajdå!

1. Justitierådet
20/1-18/2
Du känner dig vis och har ett stort rättvisepathos. Den se-
naste tiden har du haft mycket att göra, med återvinning, 
kränkningsersättning och att besluta om verkan av pro-
grogationsavtal. Det ser inte ut att lugna ner sig framöver 
heller. Men ta det bara lugnt och bli inte missnöjd om inte 
alla håller med dig, du kan alltid lägga till för egen del, så 
att de andra får se hur rätt du har, egentligen. 

Kärlek/Familj: §§
Pengar/Tur: §§§§
Kul/Nöjen: §§§

2. Försvarsadvokaten
19/2-19/3
Sedan du var liten har du haft problem med auk-
toriteter, och det blir ingen ändring på det framöver.  
Du blir antagligen tvungen att bjuda hustrun/man-
nen på en resa denna månad, har du tur kan du 
också följa med. Allra bäst trivs du när du själv får 
bestämma.

Kärlek/Familj: §§
Pengar/Tur: §§§§§
Kul/Nöjen: §§§

3. Immaterialrättaren
20/3-19/4
Denna månad blir det mycket bilder. Du kommer att 
titta mycket på kläder och lyssna på musik. Ibland 
tröttnar du, speciellt när det är fula kläder, men då är 
det bara att tänka på att du ju faktiskt får betalt för det 
många andra gör gratis, eller rent av betalar för. Ibland 
ser du inte mössan för alla smultron, men det gör inget 
för snart är det vår och då behöver du ingen.  

Kärlek/Familj: §§§
Pengar/Tur: §§
Kul/Nöjen: §§§§§

4. Myndighetsjuristen
20/4-20/5
Nöjen, humor, glatt sällskap i fikarummet och gott om 
fritid är viktigt för dig just nu. Helst skjuter du upp allt 
vad allvar heter och struntar i arbetets stå-i. Risken finns 
att projekten hopar sig, så kom ihåg att uttala dig med 
reservationer för att undvika SkL 3:3, du vill ju inte bli 
den första som åker dit! 

Kärlek/Familj: §§§ 
Pengar/Tur: §§
Kul/Nöjen: §§§§

5. Åklagaren
21/5-20/6
Du är pratglad, nyfiken och präktig. Du drar dig inte 
alls för att kontakta nya människor som väcker ditt 
intresse. Tyvärr måste du ännu en gång prioritera bort 
en del, men ta det lugnt, du får dem nästa gång! 

Kärlek/Familj: §§§ 
Pengar/Tur: §§§
Kul/Nöjen: §§
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6. Doktoranden
21/6-22/7
Du är tankfull denna månad. Dina tankar kretsar 
särskilt omkring ett område. Det går visserligen 
bra för dig på andra områden också, men det är 
oväsentligt, själv bryr du dig bara om Ämnet. Satsa 
på: Att komma ut i ljuset, kanske ta en fika och att 
söka ögonkontakt med andra människor.  

Kärlek/Familj: §§
Pengar/Tur: §
Kul/Nöjen: §§§

7. Skattejuristen
23/7-22/8
Så sjukt snygg lösning med handelsbolaget i Lett-
land där förra månaden! Du går fortfarande runt och 
skrockar för dig själv, nu blir det minsann semester på 
Mallorca med hela familjen. Men bara i en vecka, du 
måste spara resterande semesterdagar till sommarens 
Gotlandsresa och sen ska ni ju till Sälen över jul. Och 
du, spara kvittona! 

Kärlek/Familj: §§§§
Pengar/Tur: §§§
Kul/Nöjen: §§§§

8. Domaren
23/8-22/9
Du har många bollar i luften just nu. Du känner dig 
ganska oengagerad, även om du gärna lyssnar på andras 
historier i vanliga fall. Kanske är det dags för något nytt, 
om inte i jobbet så i privatlivet. 
Våga ta steget och pröva den där nya saken du kikat på i 
affären, peta nämndemannen i sidan så han vaknar eller 
pimpa upp inredningen i rättssalen. Stjärnorna säger att 
något rosa vore fint! 

Kärlek/Familj: §§
Pengar/Tur: §§§§
Kul/Nöjen: §§§

9. Professorn
23/9-22/10
Du är nöjd med att äntligen vara klar med alla examinationer. Nu är det 
dags att ta dig an en ny kull studenter, men ingen fara på taket, de kom-
mer att vara duktiga allihop. Du blir kontaktad av Regeringskansliet som 
vill att du skriver Universitetets remissvar. Skriv det och var ärlig, men 
kom ihåg BrB 4:4a och bli inte alltför besviken om de inte lyssnar.

Kärlek/Familj: §§§§
Pengar/Tur: §§§
Kul/Nöjen: §§

JURISTHOROSKOPET

10. Kommunjuristen
23/10-21/11
Nu är rätt tid för en rejäl satsning i arbetslivet. Rensa undan på 
skrivbordet och fram med ritningarna till den där altanen, här ska 
stämplas! Allra bäst lyckas du när du har hjälpsamma vänner. Någon 
kommer be dig ställa upp, gör du det har du en belöning att vänta. 

Kärlek/Familj: §§§ 
Pengar/Tur: §§
Kul/Nöjen: §§§

11. Familjerättaren
22/11-20/12
Ett flertal äktenskap avslutas framöver så det blir 
fler bodelningar än vanligt för din del. Tyvärr måste 
du alltså genomföra lite sifferövningar. Skilj mellan 
arbets- och privatliv, bara för att någon annans partner 
inte tar ut soporna eller klämmer mitt på tandkräm-
stuben betyder det inte att du behöver skälla på din. 
Tänk på: Barnets bästa. Glöm inte extra batterier till 
miniräknaren!

Kärlek/Familj:§§§§§ 
Pengar/Tur: §§§
Kul/Nöjen: §§

12. Affärsjuristen
21/12-19/1
Du är flitig, arbetssam och välklädd denna månad. Det blir inte 
helt lätt för din omgivning att hänga med i ditt tempo när någon 
kastar dig över nya projekt. Varning: Se upp på torsdag, det står 
senapsfläckar skrivna i stjärnorna.

Kärlek/Familj: §
Pengar/Tur: §§§§§
Kul/Nöjen: §

Fritiof FoegelT6
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Lindahl är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer med omkring  
360 anställda. Mycket tack vare en konsekvent satsning på våra yngre medarbetare 
är vi dessutom en byrå med höga rankingar och tunga utmärkelser inom ett flertal 
branscher och rättsområden. Men detta är bara början. Vi är därför ständigt på  
jakt efter toppstudenter som är intresserade av att ge ”det lilla extra” för en möjlighet 
till snabb, partnernära karriär i det affärsjuridiska Sveriges absoluta toppskikt.

Vi är Lindahl, topprankad advokatbyrå. Är du tillräckligt hungrig?

Hungrig 
advokatbyrå 
söker 
topprankade 
studenter.

s tockhol m    göteborg    m al mö    hel singborg    upp sal a    örebro    www.lindahl.se

Svensk och internationell affärsjuridik
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Den som läst någon typ av skattejuridik 
inser relativt snabbt att skatteplanering är 
en naturlig följd av det svenska skattesys-
temet. Lagstiftaren stödjer detta beteende 
och menar att det är något alla människor 
bör ägna sig åt. Inom skatterätten skiljer 
lagstiftaren på olika typer av skatteförfar-
anden: skatteplanering, skatteflykt och 
skattebrott. Skatteplanering anses vara 
förutsett av lagstiftaren medan skatte-
flykt är när den skattskyldige utnyttjat 
lagstiftningens brister och handlat på ett 
sätt som inte är förenligt med lagstifta-
rens syfte. Skattebrott däremot är då den 
skattskyldige utfört rättshandlingar som 
strider mot lag. Ett typiskt exempel på 
skattebrott kan vara när en skattskyldig 
uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter 
till Skatteverket vilket lett till lägre eller 
utebliven beskattning. 

Gränserna inom dessa områden är ofta 
lätta att skilja på, men det finns tillfäl-
len då det är svårt att urskilja vad som är 
accepterad skatteplanering och vad som 
utgör skatteflykt. Man hamnar då i den 
så kallade gråzonen. Det är därför viktigt 
att det finns tydliga riktlinjer och Skat-
teverket jobbar intensivt med att tydlig-
göra dessa. Det kan dock uppkomma 
situationer då Skatteverket förbjuder vissa 
skatteförfaranden som domstolen vid en 
senare bedömning accepterar. Detta var 
mer vanligt förr och numera är Skat-
teverket mer försiktigt då det handlar om 
att ange riktlinjer. Det är dock nämnvärt 
att flera riktlinjer och praxis idag är långt 
ifrån tydliga vilket kan leda till oklarheter 
hos den som deklarerar.

Skatteplanering - en nödvändighet
Av ekonomiska skäl är det lönsamt för 

svenska företag att skatteplanera, fram-
förallt för de större företag som bedriver 
verksamhet internationellt. En bra skat-
teplanering ger företagen bättre margina-
ler och gynnar därmed verksamheten på 
flera olika sätt, exempelvis möjliggör det 
utveckling och nyanställningar.  

För ett tag sedan uppmärksammade 
SVT:s Uppdrag granskning Ikea-koncern-
ens bolagsbildningar och deras skattepla-
nering. Detta gav upphov till många olika 

reaktioner hos svenskarna. Vissa såg det 
som mycket upprörande och menade att 
Ikeas grundare Ingvar Kamprad är en 
hycklande skattesmitare, medan andra 
ansåg skatteplanerandet vara helt rättfär-
digat och geniförklarade honom. Dessa 
meningsskiljaktigheter kan bero på flera 
saker, men en stor anledning kan tän-
kas vara den allmänt negativa innebörd 
begreppen skatteplanering, skatteparadis 
och offshore-verksamhet tycks ha fått. 
Med kunskap enbart utifrån vad avsnittet 
uppmålade är det inte särskilt svårt att 
förstå att vissa personer blir upprörda, 
men sanningen är den att flera multina-
tionella företag använder sig av liknande 
eller samma upplägg som Ikea. 

Bland de stora svenska företagsnamn 
som också använder sig av en stiftelse i 
Liechtenstein finns exempelvis Spendrups. 
Det är uppenbart att alla har en åsikt om 

dessa förfaranden, men bör vi som kon-
sumenter ställa oss ogillande till företagen 
enbart på grund av deras skatteplanering? 

”Ingvar Kamprad undangömmer 100 
miljarder i topphemlig stiftelse i skat-
teparadis.”
Att Ikea har stora summor med pengar 
utomlands i så kallade skatteparadis är 
ingen hemlighet i sig. Ända sedan 1982 
har Ikea offentliggjort att det ursprungliga 
ägandet utgår från Inka Holding BV, med 
placering i Holland. Företaget tydliggjorde 
även att detta bolag ägdes av en stiftelse 
vid namn Stichting Inka Foundation. Det 
som däremot inte framkommit tidigare är 
hur Inka Holding BV och dess ägarstif-
telse ägs av ytterligare en stiftelse placerad 
i Liechtenstein vid namn Interogo. Up-
pdrag granskning menar att det är denna 
stiftelse som ger Kamprad den faktiska 
kontrollen över Ikea-koncernen. Vid tid-
punkten för Ikeas bolagisering utomlands 
var Kamprad inte längre obegränsat skatt-
skyldig i Sverige enligt inkomstskattelagen 
3:3, då han först flyttade till Danmark 
för att sedan bosätta sig i Schweiz där han 
numera är folkbokförd. Kamprads skyldi-
ghet att redovisa sina personliga intäkter 
omfattas därför inte av svensk lagstiftning. 

Mot bakgrund av detta kan man 
ifrågasätta rimligheten i att man kräver att 
han skattar i Sverige. Enligt Ikeas årsre-
dovisning redovisade Inka Holding BV 
och ägarstiftelsen ett eget kapital på cirka 
225 miljarder kronor, pengar som bland 
annat inkommit via royalties på grund av 
rättigheter över materiella tillgångar, till 
exempel de varuhus Ikea etablerat runt 
om i världen. Om ett varuhus säljer en 
vara för 100 kr tillfaller 3 kronor Inka 

Skatteplanering – ett naturligt led inom 
företagsverksamheten eller ett alternativ 

för fifflaren?

SKATTEPLANERING

Skatteplanering kan i många människors öron framstå som något fult, oärligt eller kanske till och med ola-
gligt. Trots denna uppfattning är skatteplanering något som görs av de flesta, även privatpersoner. Möjli-
gheterna att planera sin skatt är många och de som lyckas bäst är ofta de som vet mest. Den senaste tiden har 
Ikea varit i hetluften för sin avancerade skatteplanering. Det väcker flera frågor, en av dem är: varför? 

Kan det vara så att männi-
skor idag har en generellt 
dålig uppfattning av be-
greppen, skatteplanering, 
skatteparadis och offshore? 
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SKATTEPLANERING

Holding BV skattefritt genom ett förfar-
ande som är helt legitimt. Resterande 97 
kronor redovisas och beskattas i det land 
varuhuset befinner sig i. 

En negativ innebörd 
Kan det vara så att människor idag har en 
generellt dålig uppfattning av begreppen, 
skatteplanering, skatteparadis och offshore? 
Vad är egentligen moraliskt accepterat hos 
svenskarna? Ponera att Lars, som är ägare 
av ett större skrotföretag, får en vinst på 
cirka tre miljoner kronor och samtidigt 
går back i en annan del av koncernen. Bör 
det vara tillåtet för Lars att kvitta vinsten 
mot förlusten och på så sätt betala mindre i 
skatt? Enligt lag, ja. Den generella upp-
fattningen hos samhället bör också vara att 
det är tillåtet. Men låt istället ponera att 
Lars köper upp ett annat företags verk-
samhet som gått med förlust om cirka fem 
miljoner kronor för att kvitta vinsten. Är 
det fortfarande accepterat eller är det istäl-
let omoraliskt? Lagen gör ingen skillnad 
på dessa handlingar men gör till exempel 
Lars konkurrent Billy det? Ett återkom-
mande argument från småföretagare är 
att det blir svårt att konkurrera med ett 
skatteplanerande företag, speciellt om det 
är större och har mer resurser och därför 

fler möjligheter att skatteplanera. Det är till 
viss del sant, men det är sällan det lönar sig 
med skatteplanering på Ikeas nivå då det 
gäller mindre företag. Det mindre företaget 
skulle förmodligen inte gynnas av samma 
upplägg då kostnaderna för upplägget 
skulle bli högre än vad de sparar in. Det 
finns då både simplare och bättre anpassade 
varianter som gynnar småföretagarna mer. 

Sverige – en attraktiv marknad för företag?
Tidigare hade Sverige en del skatter som var 
av negativ betydelse för företagens val att 
stanna eller lämna landet, en av dessa var 
förmögenhetsskatten. Numera är förmö-
genhetsskatten slopad och flera ändringar 
görs för att gynna företagandet i landet. 
Trots det har Sverige fortfarande ett av de 
högsta skattetrycken i Europa och det är 
därför svårt för multinationella företag att 
ha en fast driftpunkt i Sverige. Detta leder 
ofta till att större företag väljer att göra som 
Ikea och etablerar sig därför utomlands för 
att kunna konkurrera med andra multi-
nationella företag. Det betyder dock inte 
att företagen lämnar svensk mark helt och 

hållet. Ofta väljer företagen att fortsätta ha 
en del av verksamheten i Sverige antingen 
via ett dotterbolag eller en filial. 

Min allmänna uppfattning om begrep-
pen skatteplanering, skatteparadis och 
offshore företag är att de idag är väldigt 
negativt laddade och inte sällan förknippas 
med kriminalitet, vilket enligt min mening 

är obefogat. Så länge en verksamhet eller 
privatperson håller sig inom gränserna för 
legitim skatteplanering är det svårt att ha 
förståelse för kritiken som framförs. Skat-
tesystemet är uppbyggt för att möjliggöra 

skatteplanering och det är svårförståeligt 
hur dessa lagenliga konstruktioner kan 
generera sådan upprördhet. Alla använder 
sig av någon typ av skatteplanering, även 
om det endast handlar om småavdrag. Det 
finns inga goda skäl för att göra skillnad på 
den skatteplanering som sker vid matbordet 
eller den som sker hos större företag. Har 
du möjlighet att spara pengar åt ditt företag 
efter vad som är lagligt, ska du då behöva 
anpassa din verksamhet efter andras åsikter?

Joakim Morén 
T6
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et är bara några minuters promenad från stationen till 
den mysiga tvåa där Karolina Lassbo numera huserar. Lä-
genheten har varit hennes i två år och var drömmen som 

blev verklighet. Precis där Norrmalm möter Vasastan och Öster-
malm ligger den, på en slingrig liten gata kantad av vackra gamla 
hus, caféer och små butiker. Samtidigt som Karolina tänder ljus 
runtom i lägenheten ursäktar hon sig att hon kommit hem bara 
några minuter innan jag ringde på dörren och därför inte hunnit 
förbereda middagen. Jag försäkrar henne att det är lugnt och över 
ett glas vin påbörjar vi intervjun.  

Samtidigt som Karolina lagar ugnsbakad 
lax med bönor och grönsaker berättar hon 
om sitt nya jobb och hur hennes dagar ser 
ut nu för tiden. Middagen innehåller inga 
kolhydrater vilket är standard för Karolina. 
Under tio veckor med början i maj tränade 
hon med en personlig tränare och följde ett 
strikt matschema där lunchen inte bestod 
av mer kolhydrater än en knuten näve och 
middagen innehöll endast protein och grönsaker. Alkohol och 
godis var två saker som inte fanns med i schemat. Nu, efter nio 
veckor med körtelfeber, känner hon sig inte riktigt i form men 
försöker fortfarande följa kostrekommendationerna, om än med 
vissa modifikationer. Det märks att hon är sugen på att bli frisk 
och få komma igång igen. Men en viss uppgivenhet lyser också ig-
enom. Var det värt allt slit med dieten och träningen för att sedan 
bli sjuk och tappa formen igen? Det är hon som säger det, inte jag. 
För hon ser inte ut som någon som har tappat formen. Tvärtom 
ser hon frisk och stark ut, stilig i sina ”jobbkläder” och hon är 
sådär lagom sminkad. 

Det är roligt att titta runt i lägenheten och det känns som att jag 
har varit här tidigare. Genom sin blogg, som numera har samma 
namn som hon själv, har Karolina Lassbo på sätt och vis redan 
visat mig runt. Från min plats i vardagsrummet ser jag lampan 
som hennes pappa hängde upp för ett par veckor sedan, bordsde-
korationerna som hon inhandlat i Ullared och soffan där vännerna 
samlades för att titta på prinsessbröllopet i somras. 

Karolina berättar med ett leende hur det kom sig att hon började 
blogga. 

- Det var 2005 och jag var ute på Birger Jarl med mina vänner 
en kväll. En av dem skulle ut och resa efter T6 och hade skaffat en 
blogg för att kunna hålla kontakten med alla här hemma. Hennes 
pojkvän var duktig på webbdesign och hade kodat bloggen åt 
henne. De tyckte båda två att jag, som alltid har gillat att skriva, 
också borde ha en blogg. Nästa dag satt pojkvännen hemma och 
skrev html-koder och sen var det klart. Helt plötsligt hade jag en 
blogg så då var det bara att sätta igång.

Till en början lade Karolina mest upp 
texter som tidigare publicerats i hennes 
spalt i PJ men snabbt växte intresset och 
Karolina medger att hon blev som be-
satt av bloggen. 

- Varje natt klockan 00.05 gick jag 
in på bloggen och kollade statistiken för 
den föregående dagen. Det blev en täv-
ling att alltid se till att få fler läsaren än 

dagen innan. Det blev nästan som en drog att se antalet besökare 
hela tiden öka.

När bloggen var som störst hade hon 36 000 läsare i veckan och 
lade ner någonstans mellan åtta och nio timmar om dagen på 
bloggen och allt som följde med den. 

- Det var egentligen inte själva inläggen som tog lång tid. Vis-
serligen funderade man ju under dagen på inlägg och jag såg till 
att alltid hinna skriva något innan jag sprang iväg på föreläsningar 
eller seminarier och sedan gällde det såklart att skynda sig hem 
och få upp ett nytt inlägg så snabbt som möjligt. Men det som 
framförallt tog tid var att jag förhandlade om allt på egen hand, jag 
skrev alla avtal själv och skötte all administration och kommuni-
kation med företag och annonsörer. En annan sak som tog mycket 
tid var att läsa alla kommentarer och mail från läsarna.

För att ge ett exempel på hur bloggen uppmärksammades 
berättar Karolina om när hon och seminariegruppen var på stud-
iebesök på Justitiedepartementet. Hon hade dagen innan skrivit 

Karolina Lassbo - från glamourprinsessa till 
immaterialrättsjurist 

KAROLINE LASSBO - BLOGGDROTTNINGEN

Karolina Lassbo var under flera år ”glamourprinsessan” med hela svenska folket. Vi pratar om tjejen som 
startade och drev en av Sveriges största bloggar samtidigt som hon läste juridik och hade ett flertal projekt 
vid sidan om studierna. Idag är hon färdigutbildad jurist, jobbar med immaterialrätt och bloggar lite mer 
sporadiskt än tidigare. 

Varje natt klockan 00.05 
gick jag in på bloggen och 
kollade statistiken för den 
föregående dagen.
 - Lassbo om sin initiala besatthet av  
          sin blogg

“

D
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KAROLINE LASSBO - BLOGGDROTTNINGEN

ett inlägg på bloggen, i brevform, riktat till Thomas Bodström. I 
brevet framfördes önskemål om att få träffa herr Bodström och en 
undran om han kunde tänka sig att dyka upp under studiebesöket. 
Hon berättar att föreläsaren på Justitiedepartementet citerar brevet 
från bloggen och beklagar att Bodström tyvärr inte kunde närvara. 

- Det var ju lite roligt att någon på departementet faktiskt läste 
min blogg, säger hon med ett skratt. Efter den händels-
en var det verkligen ingen hemlighet på utbildningen 
att jag hade en blogg. Ibland kom det fram folk och 
ville prata om bloggen, det var nog ganska många som 
läste den, men jag fick ändå vara vanliga Karolina på 
seminarierna. 

Jag undrar lite försiktigt hur sjutton hon hann med 
allt? Hon tittar på mig en stund och jag ser att hon tänker. 

- Jag vet faktiskt inte riktigt hur jag fick tiden att räcka till, säger 
hon sedan. Jag jobbade alltid med kniven mot strupen och på något 
sätt så gick det. Men jag läste ju inte heller klart den där C-kursen. 

Här refererar hon till utbildningens sista termin när hon skrev 
sin examensuppsats samtidigt som hon läste en juridisk fördjupn-
ingskurs, Avtal och Förhandling som gick på Handelsrättsliga insti-
tutionen, parallellt med C-kursen i Psykologi. Karolina blev också 
rekryterad av Metro för att starta upp Metrobloggen under den här 
perioden. Till en början var det på konsultbasis men när det när-
made sig lansering av bloggportalen arbetade hon heltid på Metro. 

Det känns inte som att den oavslutade C-kursen är något att skäm-
mas över.

Varifrån kommet drivkraften och engagemanget? För en utom-
stående är det inte lätt att förstå hur hon hinner och orkar med allt.

- Jag har alltid haft mycket för mig. När jag var liten tävlade jag i 
gymnastik i flera år, sedan dansade jag och 
tävlade i kaninhoppning. Kaninhoppnin-
gen var mer lärorik än vad man kan tro. 
Jag tävlade med mina egna kaniner, satt 
i riksförbundets styrelse och var kassör i 
den lokala kaninhopparföreningen. Min 
pappa fick skriva under alla papper när 
jag var kassör eftersom jag inte var myn-

dig, men det var jag som gjorde jobbet. Sen i gymnasiet gick jag 
dansestetiska programmet, jag var med i en showgrupp på fritiden 
och arbetade extra som danslärare för ungdomar. 

Vi glider in på frågan om det har varit jobbigt att ha bloggen 
ibland, jobbigt att vara känd och igenkänd?

- Det sticker ju i ögonen på folk när någon tjänar pengar eller syns 
i media. Helt plötsligt gjorde jag både och. Men det är sådant som 
man bara får lära sig att hantera. Samma sak är det när folk tror att 
de känner mig för att de läser bloggen. Det gör de kanske på sätt och 
vis, men bara en liten del av mig. Alla människor är ju så mycket 
mer än det man väljer att visa i ett visst forum. Men jag tycker inte 

Det var ju lite roligt 
att någon på departe-
mentet faktiskt läste 
min blogg.

“
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KAROLINE LASSBO - BLOGGDROTTNINGEN

att bloggen har haft någon negativ inverkan på mitt liv. Det har varit 
roligt och lärorikt på så många sätt och vissa jobb har jag fått tack vare 
det jag lärde mig genom bloggen. 

Efter sin examen och jobbet på Metro var det dags för 6 månaders 
traineetjänst på advokatfirman Cederquist. Karolina berättar om in-
tervjun och hur det kom sig att hon blev immaterialrättsjurist. 

- När jag kom på intervjun så var byråns Managing Partner med och 
intervjuade mig. Jag ville vara flexibel så jag sa att jag kunde tänka mig 
vilken avdelning som helst men han tyckte att jag med min bakgrund 
och erfarenhet skulle passa bäst på immaterialrättsavdelningen och så 
blev det. 

På Cederquist jobbade Karolina med all form av immaterialrätt och 
IT-rätt men mest blev det upphovsrätt inom musik och design, var-
umärken och IT-licenser. Efter traineetjänsten sökte hon sig till Sven-
ska Förläggare AB där hon arbetade med förlagsjuridik, ett rättsområde 
som berör text, bild, foto och tryck. Därefter fortsatte Karolina vidare 
till J.C.A Skarp Advokatbyrå där hon fick arbeta med TV-kanaler och 
produktionsbolag. För att riktigt förstå och lära sig branschen med-
verkade Karolina i en tv-produktion under hösten. 

- Jag vidgade vyerna och lärde mig mycket när jag var med i 
produktionen. Om man vill göra ett bättre jobb och lära sig en 
bransch på riktigt är det en klar fördel om man har sett mer än 
lagtext.

Idag är Karolina anställd av Kinneviksbolaget PIR och jobbar på 
Tele2 med reklam och media. 

- Nu när jag har börjat jobba på Tele2 är det som att min ”im-
materialrättskaka” kommer bli komplett, konstaterar hon. Då har 
jag jobbat med alla delar av immaterialrätten utom patent, som är 
ganska annorlunda mot de andra områdena. 

Hon har onekligen hunnit med en hel del under de åren som har 
gått sedan hon tog sin examen. Hur känns det nu när hon har fått 
prova på immaterialrättens olika delar, några olika arbetsplatser och 
olika typer av jobb?

- Jag är fortfarande hungrig och jag vill hela tiden lära mig mer. 
Just nu håller jag på att lära mig allt om telecom- och reklambran-
schen. Det är jätteroligt att kastas in i något nytt, lära sig området, 
företagskulturen och de nya kollegorna.

När jag promenerar tillbaka till stationen, flera timmar senare än 
jag förutspått, kan jag inte låta bli att inspireras av Karolina Lassbo. 
Hon vet vad hon vill ha, hon är inte rädd för att försöka och hon är 
beredd att jobba för att få det.

Alla människor är 
ju så mycket mer än 
det man väljer att visa 
i ett visst forum.

“

“

Om man vill göra 
ett bättre jobb och 
lära sig en bransch på 
riktigt är det en klar 
fördel om man har 
sett mer än lagtext.

“

“
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INFORMATION FRÅN INSTUTIONEN

Förändringar beträffande examensarbeten från och med hösten 
2011
För närvarande pågår ett förändringsarbete beträffande momentet 
examensarbete på juristprogrammet. Förändringsarbetet sker tillsam-
mans med övriga juristutbildningsanordnare. I dagsläget är inga beslut 
om förändringar fattade, men det finns ändå anledning att presentera 
huvuddragen i de förslag som kursföreståndaren arbetat fram: 

1. Handledaren kommer inte att vara examinator. När examensarbetet börjar 
bli klart kommer kursföreståndaren att förordna en annan examinator, som 
normalt tillhör examensarbetets ämne (i civilrätt subspecialitet). 

2. Betyget kommer att relateras till den tid det tar att färdigställa examen-
sarbetet. För närvarande är förslaget att om det tar mer än sex månader att fär-
digställa examensarbetet kan högst betyget Ba tilldelas och om det tar mer än 
nio månader att färdigställa examensarbetet kan högst betyget B tilldelas. Om 
det finns särskilda skäl kan hela betygsskalan användas. Särskilda skäl kan vara 
till exempel militärtjänstgöring, föräldraledighet, sjukdom, att praktikplatsen 
kräver praktik under längre tid än tio veckor (vilket t.ex. UD kan göra) eller 
att den studerande antagits till examensarbete på halvfart (t.ex. eftersom 
vederbörande har dispens att läsa RoA samtidigt med examensarbetet). Arbete 
är inte särskilda skäl. 

3. Förväntade studieresultat och betygskriterier kommer att utarbetas för 
examensarbete. 

4. Kravet på seminariedeltagande kommer att skärpas. 

5. Under året kommer en serie föreläsningar att hållas - handledaren bestäm-
mer vilka föreläsningar som är obligatoriska. 

6. Praktik kan genomföras när som helst under examensarbetsperioden. 

7. Registrering för examensarbete kommer att kunna ske vid fem tillfällen 
varje år; vid början av höstterminens A-period och B-period, vårterminens 
A-period och B-period samt början av sommaren. 

Förändringarna kommer sannolikt att gälla ny- och omregistreringar 
fr.o.m. hösten 2011. Ytterligare information om förändringarna kom-
mer att meddelas via en föreläsning som riktar sig till studenter på T7 
och T8. Informationen om förändringarna kommer att uppdateras 
efter hand på kurswebben http://www.jur.uu.se/Utbildning/Grundut-
bildning/Kurser/Examensarbete/Allmänrättlära  

Daniel Stattin 
Docent, kursföreståndare för examensarbeten

Årets diplomeringsceremoni
Årets diplomeringsceremoni äger rum lördagen den 9 april 2011 i Aul-
an i universitetshuset. Inbjudan till färdiga juris kandidater har skickats 
ut respektive kommer att skickas ut efter examen. För att kunna vara 
med på ceremonin måste Du vara klar och ha fått ut ditt bevis för 
juris kandidatexamen senast den 11 mars. (Sista dag att anmäla sig till 
ceremonin, som även innebär beställning av diplom, är den 14 mars 
2011.) Efter diplomeringsceremonin blir det mottagning i universite-
tets förhall. Frågor kan ställas till Maria Engström, 018-471 7988. 
Juridiska Föreningen anordnar middag samma dag klockan 18 dk.

Disputation
Johan Boucht disputerar i straffrätt: fredagen den 4 mars 2011 kl. 
10.15 i sal IV, Universitetshuset på avhandlingen Polisiär våldsan-
vändning. En straff- och offentligrättslig undersökning  Handledare: 
professor Petter Asp. Biträdande handledare: professor Magnus Ulväng. 
Opponent: professor Thomas Elholm, Odense.

Hans Eklund
Studierektor

Information från institutionen
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Jag har bara sovit en timme och ska snart 

ta flyget hem till mitt älskade Uppsala efter 

23 intensiva timmar här. Det var överras-

kande roligt att träffa personer som sysslar 

med samma saker som jag gör varje dag, 

framförallt eftersom det här var en del av 

ordförandeämbetet som jag inte tänkte på 

när jag sökte posten i höstas. Efter mötet kan 

jag konstatera att engagemanget flödar i våra 

Juridiska Föreningar i landet, och det är extra 

häftigt att vara en del av Juridiska Föreningen 

i Uppsala som faktiskt är den äldsta före-

ningen. Vi är hela 40 år äldre än Juridiska 

Föreningen i Lund och mer än 150 år äldre 

än Juridiska Föreningen i Umeå. 

I Umeå besökte jag deras motsvarighet 

till vår Kontaktdagsbankett, vilket var 

oerhört intressant. De har uppenbarligen 

missat det traditionella snapsdrickandet som 

för oss är ett måste i nästan alla festliga sam-

manhang, för att inte tala om alla snapsvisor. 

Jag och ordföranden i Lund passade på att 

påpeka detta i vårt gemensamma tacktal.

Vi gav således Juridiska Föreningen i 

Umeå en stor flaska punsch och tradition 

i form av sångböcker samt en ny guldig 

stamtavla till deras kontor. 

När jag ändå är inne på temat fest och his-

toria tänkte jag citera ett stycke från förenin-

gens jubileumsskrift vid 150-årsjubileumet år 

1994 ”Juridiska Föreningen i Uppsala - I tid 

och rum”. Advokat Anders Bengtsson skriver 

om ”Det Håstadska reptricket” från slotts-

balen 1986, året då jag föddes. ”Mitt under 

sittningen riktades en strålkastare mot den 

högt belägna inre balkongen som vetter mot 

stora festsalen. 

Anledningen till intresset var det högljud-

da gräl som där utbrutit mellan föreningens 

dåvarande ordförande Björn Johansson och 

professor Torgny Håstad. Grälet avslutades 

med att Johansson handgripligen kastade ut 

Håstad från balkongen, vilket innebar ett 

fritt fall om ca 15 meter. Fallet bromsades 

dock upp efter ca 14,5 meter, genom en 

sinnrikt applicerad livsele av bergsbestigar-

typ runt professorns kropp. Arrangemanget 

var så skickligt genomfört att merparten 

av middagsgästerna för någon sekund var 

övertygade om att ”Sakrätt avseende lös 

egendom” inte skulle utkomma i ny up-

plaga.” Med dessa rader vill jag påminna alla 

juriststudenter att allt kan hända på en fest i 

Uppsala. Låt oss njuta av detta i vår, och låt 

oss ta vara på att vi är en del av den kom-

mande historien. Och till dig Torgny, nu när 

du har mer tid och är tillbaka vid Juridiska 

fakulteten, kom på vår nästa ämbetsmannaf-

est i början av april!  

Avslutningsvis tänkte jag passa på att lyfta 

fram några ämbetsmän/kvinnor som varit 

extra flitiga och medverkat till föreningens 

bästa. Karolina Westerström, ordförande 

emerita, tack för ett fantastiskt år och för en 

överlämning som kommer att hjälpa mig i 

mitt fortsatta arbete. Det betyder mycket att 

ha ditt stöd. Styrelsen 2010 – Daniel Wigren, 

Madeleine Gertzell, Peter Westin, Christine 

Lindström- Tack för ert engagemang! Vårens 

insparkskommitté – Emma Tofvesson, Anna 

Öder, Sara Larsson, Madeleine Gertzell – ni 

var grymt duktiga och utan er skulle 250 

recentiorer känna sig vilsna i Uppsala. Det 

gäller även alla underbara studenter som 

ställde upp som faddrar och domare under 

insparken, vilken energi - Wow! 

En person som oftast inte uppmärk-

sammas men som kanske har det tuffaste 

ämbetet är vår kära klubbmästare Jonatan 

Seeskari, tack för alla klassfester och för alla 

timmar du spenderar i stugan. Du gör det 

med kärlek! De flesta av årets sponsoravtal är 

påskrivna och det är tack vare vår eminenta 

marknadssekreterare Amanda C. Gunnars-

son, you rock!  Det finns mycket bra att 

göra i Juridiska Föreningen, det visar de här 

personerna, bland många andra. Ni 250 nya 

juriststudenter, och också ni som varit här ett 

tag, kom på nästa stämma och sök ett äm-

bete. Jag lovar att ni inte kommer att ångra er 

för det är givande och otroligt roligt! 

Rolla Akkache,

Ordförande Juridiska Föreningen 2011

ORDFÖRANDESPALTEN

Grälet avslutades med att 
Johansson handgripligen 
kastade ut Håstad från 
balkongen

I skrivande stund befinner jag mig i Umeå på mitt första möte tillsammans 
med ordförandena för våra systerföreningar i Sverige. 

Ordföranden har ordet



29



30

Meddelande från Studieutskottet:

•  I slutet av februari hålls det en lunchföreläsning med 
temat ”våldtäkt och svensk rätt” där advokaten Elisabeth 
Massi Fritz känd från bland annat Stureplansrättegån-
gen är bjuden för att föreläsa. Platserna kommer att vara 
begränsade och därför kommer det att krävas föranmälan. 
Håll utskick på Studentportalen och JF:s hemsida för mer 
info om datum, tid och plats!

•  Jämställdhets- och mångfaldsgruppen: Under 2011 
kommer vi att anordna en föreläsningsserie på tema jäm-
ställdhet- och mångfald. För tillfället planerar och 
organiserar vi för fulla muggar. Vi kommer att bjuda in 
spännande människor som kommer att prata om in

tressanta perspektiv inom dessa ämnen. Håll utkik efter 
information och reklam, för de här föreläsningarna vill du 
inte missa!

•  Det har kommit in många klagomål på T3:s höga 
närvarokrav som inte är riktigt proportionerligt med det 
höga studietempot. Studieutskottet har haft möte med 
Laila Zackariasson och har fått löfte om att detta kommer 
att ses över och om förändringar inte införs inför denna 
termin, kommer de att införas nästa termin. Vi ska även 
gå vidare till Utbildningsutskottet för att försöka införa 
ändringar redan denna termin.

STUDIEUTSKOTTET INFORMERAR

Vad gör Studiutskottet med era synpunkter?
Vi på Studieutskottet är er röst på institutionen och jobbar ständigt för 
förbättringar och förändringar. 

Efter att vi fått in era synpunkter samlas vi och diskuterar dem. Vissa 
synpunkter går vi direkt vidare med och vidtar vid behov snabba åtgärder, 
andra synpunkter för vi vidare till våra poster; t.ex rekryteringsgruppen, el-
ler utbildningsutskottet osv. Om det till exempel kommer in väldigt många 
klagomål på en specifik lärare hamnar synpunkterna efter vår diskussion i en 
pärm. Sedan om det finns behov av direkta åtgärder vänder vi oss till studie-
rektorn, och även vidare till rekryteringsgruppen när läraren ifråga ansöker 
om befordringar eller andra tjänster inom fakulteten. Våra synpukter är vik-
tiga och kan påverka olika processer som pågår inom fakulteten. Läs gärna 
våra meddelanden nedan för att få reda på uppföljningen av era synpunk-
ter och klagomål. För att vi studenter ska få en förbättrad situation i olika 
frågor är det av stor vikt att ni fortsätter att komma med era synpunkter! 
Era synpunkter och uppgifter behandlas självklart konfidentiellt! 

Må gott & glöm inte att ta hand om varandra! :)

Mona Strindberg
Ordf. För Studieutskottet
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STUDIEUTSKOTTET INFORMERAR

Kontakta Studieutskottet:
      
Ordf. Mona Strindberg:  vordf.stud@jf-uppsala.se
Tel. 018-471 20 02, mobil 076- 55 85 871
Kontor. Trädgårdsgatan 1, rum A1008
Mejla eller ring för besökstid!

Studiebevakarna Hanna Stam & Kaltrina Alaj:  
studiebev.jur@us.uu.se

Tel. 018-471 26 06 
Kontor. Gamla torget 6 i rum B437, plan 4
Besökstider: Tisdagar kl. 10.00-12.00 och Torsdagar kl. 13.00-
15.00.

Vad gör Studiutskottet med era synpunkter?
Studieutskottets ledamöter:

Lolly Bojang, T8
Post: Kurs- och skyddsombud för T1

Fanny Backman, T6
Poster: Stipendiegruppen, Stipendienämnden, samt 
kurs- och skyddsombud för T2 

Daniela Gamboa, T8
Post: Kurs- och skyddsombud för T3

Anna Englund, T6
Poster: Institutionens jämställdhetsgrupp, Stud-
ieutskottets jämställdhets- och mångfaldsgrupp samt 
kurs- och skyddsombud för T4 

Sarah Bitamazire, T1
Poster: Kurs- och skyddsombud för T5 och ROA

Mattias Garrido, T3
Post: Kurs- och skyddsombud för T6

Hanna Stam, T9
Poster: Fakultetsnämnden, Utbildningsutskottet samt 
studiebevakare

Marita Ljunggren, T6
Poster: Dispensnämnden, JURO

Mona Strindberg, T3
Poster: Ordförande, Fakultetsnämnden, Rekry-
teringsgruppen, Valbredningen, JURO (Juristernas 
riksorganisation)

Ninos Badur, T4
Poster: Biblioteksnämnd B, Samrådsgruppen för 
biblioteket

Kaltrina Alaj, T9
Poster: Utbildningsutskottet samt Studiebevakare
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PRESENTATION AV JF-STYRELSEN

Status: Sitter på styrelsemöte och tänker redan på nästa 
ämbetsmannafest . 
Det kommer bli kalas!  (587 people likes this) 

Name: Rolla Akkache 
About you:  Ordförande
Born: 1 januari 
Lives in: Uppsala, Rackarberget
Language: Svenska, engelska, arabiska och lite franska
Studying: Termin 7
Religious views: Man lever när man blir berörd 
Interested in: Everyone
Events: Invited to 27 events. Attending 26. 
E-mail: ordf@jf-uppsala.se

Presentation av JF-styrelsen
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PRESENTATION AV JF-STYRELSEN

Status: Bokför veckans transaktioner. 
Undrar mest hur jag ska ha frillan på kvällens jontes-
fest.... ( 1 like ) 
Name: Martin Orehag
About you: Skattmästare
Born: 12 juni
Lives in: Uppsala, Ekebybruk
Language: Svenska, engelska och spanska
Studying: Termin 4 ( och lite ekonomi ) 
Religious views: Man lever när man blir berörd
Interested in: Kvinnor
Events: Invited to: 340. Attending: ALLA
E-mail: skatt@jf-uppsala.se

Status: ogillar folk som har statusuppdateringar (12 peo-
ple likes this)
Name: Volkan Yesil
About you: Styrelseledamot med särskilt jämlikhetsansvar
Born: 12 november
Lives in: Uppsala, Majklockan
Language: Svenska, engelska, kurdiska och turkiska
Studying: Termin 6
Religious views: Alevi
Interested in: Människor
Events: Invited to 16 events. Attending 0.
E-mail: jamlikt@jf-uppsala.se
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Status: I’ll get 4 pugs & name them; Frankie, Vito, 
Vinnie & Tony!
Name: Mona Strindberg
About you:  Ordförande för Studieutskottet
Born: 14 oktober
Lives in: Verkligheten
Studying: Termin 3
Religious views: Kristen
Likes: Ostbågar, skräckfilmer, dansa balett, mammas 
mat ...
Dislikes: Jantelagen, vintern, stress, och Jantelagen ...
E-mail: vordf.stud@jf-uppsala.se

Name: Marcus Andersson
About you: Ordförande för sociala utskottet
Born: 19 februari
Lives in: Uppsala, Luthagen
Language: Svenska, engelska, lite spanska
Studying: Termin 7
Religious views: Carpe diem
Interested in: Min flickvän
Events: Det är mycket nu
E-mail: vord.soc@jf-uppsala.se
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Status: In an open relationship with Styrelsen JF Uppsala
Name: Johan Levin
About you: Sekreterare tillika ordförande för det administrativa 
utskottet
Born: 2 november det året då någon mur föll.
Lives in: Uppsala, Rackarberget
Language: Svenska, engelska, spanska
Studying: T1 Deluxe (d.v.s. T6)
Religious views: Oprah
Events: Jag går inte på events. Eventen kommer till mig.. (?)
E-mail: sekr@jf-uppsala.se

Status: Enär jag icke förmått logga ut från Jontes dator, 
torde jag här åka på en s.k. Facerape.
Name: Marianne Gierow
About you: Vice ordförande
Born: 21 december
Lives in: Uppsala, Luthagen
Language: Svenska, franska och engelska
Studying: Termin 6
Religious views: Magkänsla
Interested in: Everyone
Events: Jag är eventet (17 persons likes this)
E-mail: viceordf@jf-uppsala.se



- en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer

Gernandt & Danielsson har utsetts till Årets Advokatbyrå av REGI 
(i samarbete med Bolagsjuristernas Förening) och är en av de högst 
rankade advokatbyråerna enligt branschmätningarna Commercial 
Law Sweden, International Law Office, Chambers, Merger Market, 
IFLR1000 och Legal 500. Genomgående lovprisas byråns skickliga 
jurister och deras förmåga att hantera komplexa transaktioner, 
tvister och utredningar.

Gernandt & Danielssons vision är att vara den högst ansedda och 
mest eftertraktade rådgivaren respektive arbetsplatsen bland 
svenska affärsjuridiska advokatbyråer.

Hos oss får duktiga jurister ett spännande och engagerande arbete, 
där många uppdrag utförs i en internationell miljö. Vi erbjuder 
utbildning och mycket konkurrenskraftiga 
anställningsvillkor. Byrån sysselsätter idag 
ca 100 anställda.

Vill du veta mer? Besök gärna vår hemsida 
www.gda.se.


