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ledare.

Välkomna alla nya och gamla juriststudenter. Det är ingen 
tvekan om att det är studenterna som gör Uppsala. Varje terminsstart 
fylls staden av nya och återvändande studenter. Ljudnivån och 
tempot höjs, nya röjs, nya rö öster hörs och fler frågor och svar infinner sig. 
Vissa kommer nervösa och fösa och fösa och f rväntansfulla, andra kommer trötta 
och uttråkade. Många har använt sommaren till att jobba och har 
slitit föslitit föslitit f r att komplettera CV:t med nya meriter och skapa kontakter 
i arbetslivet. Andra har kunnat ägna sommaren åt att ta det lugnt, 
återhämta sig och kanske fömta sig och kanske fömta sig och kanske f rbereda förbereda förbereda f r senare utmaningar. Oavsett 
vilket är det något särskilt med varje ny termin. En känsla av 
föföf rväntan och möjlighet, varje ny termin kan bli annorlunda öjlighet, varje ny termin kan bli annorlunda ö än den 
föföf regående.  

Som ny juriststudent har man säkert en fökert en fökert en f reställning 
om den kommande studietiden. Av olika anledningar innefattar 
den föden föden f reställningen ofta en hög arbetsbelastning, skyhöga krav 
på prestationerna under utbildningen och betygshets. De flesta 
instämmer nog i påståendet att juristutbildningen kräver mycket av 
den enskilde studenten, mängden litteratur är stor och en stor del 
av inläsningen ska göras på egen hand. Men, det innebär inte att allt 
annat som man som ny student kan få annat som man som ny student kan få annat som man som ny student kan f höra stämmer. Studietiden 
blir vad man väljer att göra den till och präglas i allra störst 
utsträckning av den egna inställningen. De allra flesta uppskattar 
den frihet, stimulans och samhällsmedvetenhet som kännetecknar 
juridikstudierna. Och ytterst få juridikstudierna. Och ytterst få juridikstudierna. Och ytterst f studenter låter studier eller oron föter studier eller oron föter studier eller oron f r 
studieresultat uppta all deras tid.  På juristutbildningen övas vi i att 
sålla bland information och att tillmäta relevanta faktorer betydelse, 
ett gott råd till både nya och gamla studenter är att använda de 
kunskaperna även när böckerna föckerna föckerna f r tillfär tillfär tillf llet är igenslagna. 

Den kommande hösten blir spännande fönnande fönnande f r juriststudenter. 
Vi kan se fram emot en mängd aktiviteter anordnade av Juridiska 
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Välkomna hit, välkomna hem.
föföf reningen, inte minst den årliga juristbalen och den händelserika 
Kontaktdagen. Press Judicata har inlett ett samarbete med 
Kontaktdagen som innebär att Press Judicata kommer att ha en 
egen sektion i årets upplaga av mässguiden, en särskilt kul utmaning 
och ett mycket bra tillfäoch ett mycket bra tillfäoch ett mycket bra tillf lle att utveckla arbetet med tidningen och 
ta det till en ännu högre nivå. Många andra grupper och fönga andra grupper och fönga andra grupper och f reningar 
nystartar sina verksamheter och lanserar nya planer och aktiviteter. 
Även utanfÄven utanfÄ öven utanföven utanf r utbildningens ramar är jurister och rättsliga frågor 
högaktuella i höst. FRA-lagstiftningen engagerar många och 
utvecklingen är ännu oviss. Ny teknik och globala rörelsemönster 
framkallar situationer, och ibland problem, som juridiken inte 
räcker till föcker till föcker till f r att lösa. En högst aktuell fråga är om det är moral och 
etik, marknaden och ekonomin eller den tillgängliga tekniken som 
då ska avhjälpa det rättsliga vakuumet. 

Press Judicata ska beröra, inspirera och ibland utmana er 
som läser tidningen.  Vi är drygt trehundra studenter på varje 
terminskurs på utbildningen. Alla fåutbildningen. Alla fåutbildningen. Alla f r Press Judicata.  Ambitionen 
med tidningen är att skapa engagemang, samtalsämnen och 
gemenskap. Därförförf r är medverkan och respons från er som läser den 
ett av de främsta målen med varje nummer. Varje åsikt, fösikt, fösikt, f rslag eller 
fundering är välkommen. Vi söker alltid nya medarbetare, alla som 
är nyfikna på eller intresserade av att medverka i arbetet är välkomna 
till redaktionens möten eller att höra av sig till redaktion@jf-uppsala.
se.

Trevlig terminsstart och lycka till!

Redaktörerna
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Stärk skyddet för mänskliga 

Johan Sundkvist
T7

Juristerna behöver mer makt. Genom europeiseringen 
av svensk rätt kan man argumentera fött kan man argumentera fött kan man argumentera f r att det redan skett en 
maktfömaktfömaktf rskjutning från politik till juridik; fler politiska områden 
har genom föhar genom föhar genom f rhandsavgöranden blivit föranden blivit föranden blivit f remål föl föl f r EG-domstolens 
granskning, däribland de svenska alkolhol- och apotektsmonopolen 
och nu senast den svenska kollektivavtalsmodellen i det så kallade 
Laval-målet (C-341/05).

Debatten kring den så kallade FRA-lagen och politikernas 
avsaknad av intresse föavsaknad av intresse föavsaknad av intresse f r att skydda den personliga integriteten 
vittnar emellertid om att skyddet fövittnar emellertid om att skyddet fövittnar emellertid om att skyddet f r mänskliga fri- och rättigheter 
måste stärkas i Sverige. Detta kan ske dels genom inrättandet av 
en svensk föen svensk föen svensk f rfattningsdomstol, dels genom att stärka domstolarnas 
möjligheter att öjligheter att ö åsidosätta lag som står i strid med mänskliga fri- och 
rättigheter genom att ta bort det så kallade uppenbarhetsrekvisitet i 
Regeringsformen (1974:152, härefter RF) 11:14. 

Låt mig börja med ett avskaffande av uppenbarhetsrekvisitet. RF 
11:14 stadgar att om en domstol finner att en fö11:14 stadgar att om en domstol finner att en fö11:14 stadgar att om en domstol finner att en f reskrift står i strid 
med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad föverordnad föverordnad f rfattning 
ska föska föska f reskriften inte tillämpas. När det gäller föller föller f reskrifter från de 
högsta stadsorganen, det vill säga riksdag och regeringen, måste dock 
föföf reskriften uppenbart stuppenbart stuppenbart å i strid med grundlag eller överordnad 
föföf rfattning författning författning f r att domstolen ska åsidosätta den.

Uppenbarhetsrekvisitet är inte tillämpligt på EG-rättsliga 
normer på grund av EG-rättens principiella föttens principiella föttens principiella f reträde och inte heller 
på de delar av Europakonventionen om skydd föde delar av Europakonventionen om skydd föde delar av Europakonventionen om skydd f r mänskliga fri- och 
rättigheter som ingår i EG-domstolens praxis (Ju 2004:11 s. 31). 
Men varföMen varföMen varf r ska lägre krav ställas på föföf reskrifter som meddelas från 
riksdag och i synnerhet regeringen än andra normgivande organ? 

Uppenbarhetsrekvisitet ger riksdagen och regeringen möjlighet öjlighet ö
att i viss mån åsidosätta grundlagen, vilket fötta grundlagen, vilket fötta grundlagen, vilket f refaller ytterst märkligt. 
Lagstiftaren uttrycker genom RF 11:14 en skepticism gentemot 
domstolarna, så till den grad att även föven föven f reskrifter från regeringen, 
som normhierarkiskt står under riksdagen, omfattas av det strängare 
kravet. 

Så till frågan om fö om fö om f rfattningsdomstolar. I Sverige har vi sedan 
tidigare en slags fötidigare en slags fötidigare en slags f rhandskontroll av lagar genom Lagrådet. Dess 

yttrande är dock inte bindande vare sig för dock inte bindande vare sig för dock inte bindande vare sig f r riksdagen eller regeringen 
och Lagrådets roll kan således närmast betraktas som rådgivande. 
Lagrådets existens utesluter dock på inget sätt inrättandet av en 
föföf rfattningsdomstol.

I Sverige har dock tanken om ett inrättande av en 
föföf rfattningsdomstol av tradition avvisats med hänvisning till den 
maktfömaktfömaktf rskjutning ett inrättande skulle innebära. Att politiska beslut 
blir föblir föblir f remål föl föl f r juridisk granskning har anför juridisk granskning har anför juridisk granskning har anf rts som huvudargument 
emot en föemot en föemot en f rfattningsdomstol. I Sverige lever vi alltjämt med tron på 
det goda samhället, men är inte det lite väl naivt? 
          Andra argument som anfö          Andra argument som anfö          Andra argument som anf rts emot en svensk förts emot en svensk förts emot en svensk f rfattningsdomstol 
är att domarutnämningarna riskerar att politiseras, inte olikt 
utnämningarna av justitieråden till USA:s högsta domstol. 
Även grÄven grÄ änsdragningsproblem gentemot Högsta domstolen och 
Regeringsrätten har anfötten har anfötten har anf rts som motargument. 

En svensk föEn svensk föEn svensk f rfattningsdomstol skulle dock stärka rättighetsskyddet 
i Sverige. Vidare skulle en föi Sverige. Vidare skulle en föi Sverige. Vidare skulle en f rfattningsdomstol göra det möjligt att öjligt att ö
pröva en föva en föva en f reskrifts grundlagsenlighet i sig. I dag prövas endast en 
föföf reskrifts grundlagsenlighet mot en tillämpning i det enskilda fallet. 
Att centralisera prövning till en särskild domstol har dessutom sina 
föföf rdelar; dels samlas den juridiska expertisen och kompetensen på 
ett ställe dels skapar det en tydligare ordning fölle dels skapar det en tydligare ordning fölle dels skapar det en tydligare ordning f r enskilda som vill 
anföanföanf ra föra föra f rfattningsbesvär, när vanlig domstolsprövning inte står till 
buds.

De föDe föDe f reslagna föreslagna föreslagna f rändringarna skulle onekligen innebära en 
maktfömaktfömaktf rskjutning från politik och juridik. Juristerna skulle få n politik och juridik. Juristerna skulle få n politik och juridik. Juristerna skulle f mer 
makt på politikernas bekostnad; det sker så att säga en form av 
juridifiering. Men föjuridifiering. Men föjuridifiering. Men f r att slå vakt om grundläggande mänskliga fri- 
och rättigheter är det möjligen en nöjligen en nö ödvändig juridifiering. 

Vi behöver rättigheter. Vi behöver tillgång till föng till föng till f rfaranden så 
att vi kan genomdriva våra rättigheter. Vi behöver en domstol som 
agerar som vakthund gentemot rättighetsinskränkande lagar såsom 
FRA-lagen. Juristerna behöver kort sagt mer makt.

fri- och rättigheter
Behovet av en författningsdomstol och ett avskaffande av uppenbarhetsrektivisitet

– en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer

År 2007 utsågs Gernandt & Danielsson för andra året i rad till 
Sveriges främsta affärsjuridiska advokatbyrå enligt under-
sökningen Commercial Law 2007, utförd av Prospera Research.

Förutom att vara den bästa affärsjuridiska byrån strävar vi också 
efter att vara den bästa arbetsplatsen för affärsjurister i Sverige. 

Vi erbjuder duktiga och drivande jurister ett spännande, utveck-
lande och engagerande arbete i internationell miljö med mycket 
konkurrenskraftiga anställningsvillkor.

Vill du veta mer om oss och vad vi kan erbjuda dig är du välkom-
men att kontakta Omar Berger, som är vår studentansvarige, på 
telefon 08-670 66 26, mobil 0734-15 26 26 eller omar.berger@gda.se.

Besök oss gärna på vår hemsida www.gda.se.
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juridiska nyheter

Håstad ifrågasätter traditionsprincipen 
Fråga om sakrättsligt skydd i uthyrd vara. Sannäs Räkor AB 
hade sålt en packlinje fölt en packlinje fölt en packlinje f r räkor till ett finansbolag, som i sin tur 
hyrde ut packlinjen till det norska skaldjursföhyrde ut packlinjen till det norska skaldjursföhyrde ut packlinjen till det norska skaldjursf retaget Havmannen 
AS. Packlinjen hade överlämnats från Sannäs till Havsmannen. 
 Frågan i rättsfallet var om Havsmannen kunde få ttsfallet var om Havsmannen kunde få ttsfallet var om Havsmannen kunde f sakrättsligt 
skydd gentemot Sannäs konkursborgenärer, trots att Havsmannen 
var ett helägt dotterbolag till Sannäs och trots att den ende ägaren 
av Sannäs suttit i Havsmannens styrelse och varit firmatecknare fös suttit i Havsmannens styrelse och varit firmatecknare fös suttit i Havsmannens styrelse och varit firmatecknare f r 
bolaget. 
 Högsta domstolen (härefter HD) konstaterar att Sannäs 
måste anses vara i tillräcklig grad avskuren från sin rådighet över 
leasingobjektet och att finansbolaget således fåledes fåledes f tt sakrättsligt skydd. 
Havsmannen hade fåHavsmannen hade fåHavsmannen hade f tt varan i sin besittning fött varan i sin besittning fött varan i sin besittning f r finansbolagets 
räkning. Om någon från Havsmannen skulle ha återlämnat varan till 
Sannäs utan finansbolagets samtycke hade nämligen representanten 
föföf r bolaget enligt HD blivit såväl straffrättsligt (10 kap. 1 § BrB) som 
skadeståndsrättsligt ansvarig gentemot finansbolaget. Dessutom var 
alla styrelseledamöter och firmatecknare i Havmannen skyldiga att 
sätta Havsmannens intressen framfötta Havsmannens intressen framfötta Havsmannens intressen framf r Sannäs intressen. 
 I ett särskilt vidlyftigt tillägg till domen ifrågasätter justitierådet 
Torgny Håstad traditionsprincipens föstad traditionsprincipens föstad traditionsprincipens f rekomst i svensk rätt. Håstad 
menar att det finns goda skäl att helt avskaffa principen och skriver 
att “det är frapperande att omsättningsköpare i praktiskt taget alla 
andra länder än i Sverige kan få n i Sverige kan få n i Sverige kan f skydd mot säljarens borgenärer utan 
vare sig tradition eller registrering”. Ett avskaffande bör dock inte 
ske genom en praxisändring, utan är en fråga föga föga f r riksdagen, avslutar 
han. 
HD MåHD MåHD M l T 1657-06

F.d. sambo har rätt till halva fritidshuset 
Dold samäganderätt kan även omfatta fritidsfastigheter. även omfatta fritidsfastigheter. ä
HD konstaterar i en nyligen avkunnad dom att dold samäganderätt 
även kan omfatta fritidsfastigheter. Domstolen var dock oenig med 
två skiljaktiga justitieråd.
 Mannen och kvinnan hade varit sambor med ett gemensamt 
barn. Efter att deras relation upphörde 2002 förde 2002 förde 2002 f retogs en bodelning. 
Kvinnan hade 1986 föKvinnan hade 1986 föKvinnan hade 1986 f rvärvat en fritidsfastighet som hon beviljades 
lagfart på. Mannen yrkade i rättsfallet på bättre rätt till hälften av 
fritidsfastigheten och gjorde gällande att han hade så kallad dold 
samäganderätt.

Enligt tidigare rättspraxis föttspraxis föttspraxis f religger dold samäganderätt när en 
av makarna har köpt egendom i sitt namn, men föpt egendom i sitt namn, men föpt egendom i sitt namn, men f r makarnas 
gemensamma bruk och den andra maken möjliggjort eller öjliggjort eller ö åtminstone 
underlättat föttat föttat f rvärvet genom ett ekonomiskt tillskott, samt att den 
maken som formellt ingått köpet insett syftet bakom det ekonomiska 
tillskottet. 
 HD konstaterar att rättsfiguren dold samäganderätt närmast 
är en presumtionsregel, som syftar till att ge den part som bidrar 
ekonomiskt till föekonomiskt till föekonomiskt till f rvärvet ett ekonomiskt skydd.  Frågan i målet var 
om denna presumtionsregel ska tillämpas på samma sätt oberoende 
av om det handlar om en åretruntbostad eller fritidsbostad. Det är en 
fråga som inte tidigare ställts på sin spets i rättspraxis.
 Majoriteten yttrade att presumtionsregelns tillämplighet inte 
ska begränsas till att endast gälla åretruntbostäder: “det rimmar 
mindre väl med skyddssyftet bakom presumtionsregeln att låta dess 
tillämplighet bero på egendomens art och användningsändamål”. Att 
föföf rsöka avgöra vad som är en fritidsbostad och en åretsruntbostad kan 
dessutom leda till gränsdragningsproblem, framhåller majoriteten i 
domen.
 De två skiljaktiga justitieråden menar dock att det inte finns 
tillräckliga skäl i föl i föl i f revarande fall förevarande fall förevarande fall f r att utvidga rättsfiguren dold 
samäganderätt till att även omfatta fritidsfastigheter. Minoriteten 
menar att lagstiftaren redan tagit ställning genom att inte utvidga 
rättsfiguren; det ekonomiska skyddet tillgodoses redan genom 
gällande lagstiftning. Allmänna fönna fönna f rmögenhetsrättsliga principer ska 
i stället tillämpas, avslutar minoriteten. 
HD MåHD MåHD M l T 2684-07

juridiska nyheter.

Högsta domstolen lämnar prejudikat om livstidsstraffet
Fråga om föga om föga om f rutsättningarna föttningarna föttningarna f r omvandling av fär omvandling av fär omvandling av f ngelse 
på livstid till fälivstid till fälivstid till f ngelse på viss tid. I början av sommaren 
meddelade HD tre intressanta domar rörande livstidsstraffet. De 
två föföf rsta fallen angår två personer som båda mördat en närstående 
och hittills avtjänat 12 års färs färs f ngelse. HD fastställer hovrättens beslut 
på att omvandla straffet till 21 års färs färs f ngelse. Det tredje fallet rör en 
56-årig man som brutalt mördat och styckat sitt offer. Han har 
hittills avtjänat drygt 14 år av fär av fär av f ngelsestraffet. HD bestämmer hans 
straff till 24 års färs färs f ngelse. 
     År 2006 tillkom lagen om omvandling av fär 2006 tillkom lagen om omvandling av fär 2006 tillkom lagen om omvandling av f ngelse på livstid 
(2006:45; omvandlingslagen) och prövningen centraliserades 

Press Judicata bevakar 
utvecklingen i rättslivet.
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juridiska nyheter

i och med den nya lagen till Örebro 
tingsrätt med möjlighet att öjlighet att ö överklaga till 
hovrätt och högsta domstol. Enligt lagen 
fåfåf r fär fär f ngelsestraffet inte tidsbestämmas 
till kortare än 18 år. Omvandlingslagen 
uppställer vissa kriterier som särskilt ska 
beaktas vid prövningen; tiden som den 
dömde har avtjänat, omständigheterna 
kring den ursprungliga domen, om den 
dömde har åsidosatt vad som gäller föller föller f r 
verkställigheten och om den dömde har 
medverkat till att främja sin anpassning 
i samhället. Dessutom ska återfallsrisken 
vägas in. 
 I de tre domarna ger HD besked 
angående tillämpningen av lagen och 
uttalar bland annat: “i det fall att en 
omvandling till 18 års färs färs f ngelse inte kan 
anses möjligt pöjligt pö å grund av brottets karaktär 
och svårighetsgrad torde i allmänhet 
strafftid om 21 års färs färs f ngelse anses vara 
tillräckligt med möjlighet till att under öjlighet till att under ö
särskilt förskilt förskilt f rsvårande omständigheter 
bestämma tiden till 24 års färs färs f ngelse.” 
HD:s uttalande kan således tolkas så att 
21 år får får f r anses vara normalstraffet och 
att 18 år ska tillämpas när för för f rmildrande 
omständigheter föndigheter föndigheter f religger.
 HD kommenterar även att den 
svenska lagstiftaren, till skillnad från den 
norska, har valt att behålla möjligheten öjligheten ö
till att döma till livstids fäma till livstids fäma till livstids f ngelse. I Norge 
har livstidsstraffet avskaffats och ersatts 
med ett fämed ett fämed ett f ngelsemaximum om 21 år och i 
Danmark tillämpas livstidsstraffet ytterst 
sparsamt.
HD MåMåM l Ö 2993-07, Ö 3016-07, 
Ö 2182-07

Johan Sundkvist
T7

0408.indd   9 2008-09-15   22:45:01



Due Diligence

Sandra Lundin
T5

10

Om innebörden och den praktiska betydelsen av ett av 
affäaffäaff rsjuridikens vanligaste begrepp. 

Ett av de fö fö f rsta begrepp som introduceras första begrepp som introduceras första begrepp som introduceras f r den affär den affär den aff rsjuridiskt 
intresserade juristen är Due Diligence, DD. En Due Diligence kan, 
lite fölite fölite f renklat, beskrivas som en juridisk besiktning av ett bolag, 
målbolaget, infölbolaget, infölbolaget, inf r en investering i eller för en investering i eller för en investering i eller f rvärv av detsamma. Motiven 
föföf r att genomför att genomför att genomf ra en DD, liksom föra en DD, liksom föra en DD, liksom f rfarandet i sig, aktualiserar 
ytterligare en mängd begrepp och föngd begrepp och föngd begrepp och f rkortningar, såsom ”findings”, 
”Q&A-sessions” och ”datarum”. Min uppgift är att i denna artikel 
ge er en inblick i denna begreppsvärld förld förld f r att ni på ett korrekt och 
stiligt sätt ska kunna använda 
er av affäer av affäer av aff rsjuristernas ”legal 
lingo” vid väl valda tillfäl valda tillfäl valda tillf llen. 
För att reda ut innebörden och 
den praktiska funktionen av en 
Due Diligence tog jag hjälp av 
Erika Finn som arbetar med 
föföf retagsföretagsföretagsf rvärv på Gernandt & 
Danielsson i Stockholm. 

En grundläggande fråga
är när och varför och varför och varf r en DD 
genomfögenomfögenomf rs. - En DD görs oftast 
på beställning av ett föllning av ett föllning av ett f retag 
som vill köpa ett annat bolag, 
privat eller genom ett bud på ett 
börsnoterat bolag, exempelvis 
vid en börsintroduktion, 
berättar Erika. Syftet med besiktningen är att för att för att f rvärvaren ska kunna 
bilda sig en uppfattning om målbolaget och identifiera eventuella 
risker. 

Medan syftet med besiktningen kan variera är arbetsprocessen i 
stort sett alltid densamma. När en DD ska genomför en DD ska genomför en DD ska genomf ras organiseras 
ett så kallat datarum. Det upprättas oftast av målbolaget eller dess 
ombud och innehåller relevant dokumentation om detsamma. 
Antingen upprättas ett fysiskt datarum, vanligtvis ett konferensrum 
där pärmar med de handlingar som ska granskas samlas eller så 
upprättas ett virtuellt datarum där man samlar informationen 
online.

- När besiktningen påbörjas sammansätts i regel en arbetsgrupp, 
anpassad efter storleken på transaktionen och målbolaget, 
som i samarbete genomfösom i samarbete genomfösom i samarbete genomf r granskningen, berättar Erika. De 
vanligaste granskningsobjekten är bolagsformalia, ingångna avtal, 
bolagets finansiering, föbolagets finansiering, föbolagets finansiering, f rpliktelser i förpliktelser i förpliktelser i f rhållande till anställda, 
immaterialrätter, fastighetsinnehav, eventuella konkurrensproblem 
och verksamhetsrelaterade krav. Beroende på verksamheten i 

målbolaget blir olika delar mer eller mindre intressanta att utreda. 
Erika har under sina DD-utredningar främst granskat miljörättsliga 
aspekter av målbolagens verksamhet, till exempel fölbolagens verksamhet, till exempel fölbolagens verksamhet, till exempel f rekomsten 
av tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet och föfarlig verksamhet och föfarlig verksamhet och f rekomsten av 
markfömarkfömarkf roreningar samt gjort DD-utredningar då kund- leverantörs- 
och licensavtal varit i fokus. 

Ofta dyker det upp frågor och funderingar under en DD och 
vanligtvis skickas ett frågeformulär till bolaget som granskas. Ibland 
är det även nödvändigt att boka möten föten föten f r att reda ut eventuella 
frågetecken till fögetecken till fögetecken till f ljd av utredningen. Det är dessa möten som brukar 

kallas Q&A-sessions. När själva 
DD-utredningen är klar skrivs 
en DD-rapport. Rapporten kan 
utformas på många olika sätt 
och dess slutgiltiga form avgörs 
av vad föav vad föav vad f retaget som beställt 
besiktningen är ute efter för ute efter för ute efter f r 
information. Vissa föinformation. Vissa föinformation. Vissa f retag vill 
endast att man rapporterar 
större avvikelser, så kallade 
findings, medan andra vill ha 
en mer utföen mer utföen mer utf rlig och beskrivande 
rapport av arbetet.

Slutprodukten av en 
DD beror på syftet med 
granskningen. Vid en 
föföf retagsöverlåtelse övergår 

DD:n oftast i föDD:n oftast i föDD:n oftast i f rhandlingar om ett överlåtelseavtal. DD-rapporten är 
ett avgörande underlag förande underlag förande underlag f r de för de för de f rhandlingar angående garantier och 
köpeskilling som skall tas in i det slutgiltiga överlåtelseavtalet. Den 
information som erhållits under DD:n kan också resultera i att något 
av föav föav f retagen väljer att inte gå vidare med transaktionen. 

Erika menar att DD:s kanske inte alltid är den allra roligaste 
delen av en affädelen av en affädelen av en aff rsjurists vardag men att det arbetet ändå är 
intressant eftersom det ger en bra inblick i olika föintressant eftersom det ger en bra inblick i olika föintressant eftersom det ger en bra inblick i olika f retag och hur de 
fungerar. Under en DD fåfungerar. Under en DD fåfungerar. Under en DD f r man även tillfäven tillfäven tillf lle att samarbeta i team 
där alla arbetar mot samma mål och hjälps åt att leverera en bra 
slutprodukt. 

För er som fortfarande tycker att begreppen är svåra att slänga sig 
med kan jag lugna er med att detta är något de flesta affägot de flesta affägot de flesta aff rsjurister 
jobbar med på ett eller annat sätt och ni kommer därförförf r ganska 
snabbt att komma in i rutinerna kring en DD om ni väljer en karriär 
inom den transaktionsinriktade affäinom den transaktionsinriktade affäinom den transaktionsinriktade aff rsjuridiken.
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tema: terminsstart

Hösten är studentens vår. Press Judicata pekar 
ut tussilagorna i snöslasket.
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Dag Hammarskjöldsbiblioteket (DH) Statsvetarnas bibliotek 
ligger vägg i vägg med Juridiska biblioteket. Hit tar somliga sin 
tillflykt fötillflykt fötillflykt f r att komma undan juristkompisarna. Mer plugg, mindre 
spring. 

Carolina Rediviva (Carro) Förutom att inhysa den välkända 
Silverbibeln (Codex Argentus), notteckningar av Mozart och Carta 
Marina är den ståtliga byggnaden på krönet av Uppsalas jobbigaste 
backe väl värd ett besök fök fök f r sina stora och tysta läsesalars skull. Hit 
går man för man för man f r att plugga, inte för att plugga, inte för att plugga, inte f r att socialisera. Populärt tillhåll föll föll f r 
tentaplugg. Lite besvärligt är dock att man varken får dock att man varken får dock att man varken f r ta in väska 
eller vattenflaska i läsesalarna (även om det finns de som utvecklat 
metoder för att smuggla nämnda attiraljer fömnda attiraljer fömnda attiraljer f rbi vakterna). Besvärlig 
är även den överprissatta kafeterian där de tar betalt för de tar betalt för de tar betalt f r vatten och 
föföf r att nyttja mikrovågsugnen.

Ekonomikum (Eko) Även detta ett popul Även detta ett popul Ä ärt tillhåll föll föll f r jurister. 
Särskilt under tentaplugg. En förskilt under tentaplugg. En förskilt under tentaplugg. En f rdel är att man här, till skillnad från 
på JB, kan skaffa passerkort och därmed sitta och pressa de där extra 
timmarna på natten som kan behövas i exempelvis PM-tider. Många 
mikrovågsugnar att värma matlådan i.

Juridiska biblioteket (JB) Den naturliga samlingspunkten. 
Här hänger den största delen av juriststudenterna. På JB finns all 
kurslitteratur. Sedan något år finns det även mikrovågsugnar på 
våning 4. Kön vid lunchtid kan dock vara fön vid lunchtid kan dock vara fön vid lunchtid kan dock vara f r lång föng föng f r den otålige, som 
gör bäst i att undvika den värsta rusningen runt klockan 12. En fara 
med JB är att man har lite för att man har lite för att man har lite f r trevligt med alla kursare och hänger 
på lämmeltågen till ICA fögen till ICA fögen till ICA f r kaffepaus i tid och otid. Dessutom är här 
inte alltid så tyst. Alla kan inte konsten att prata med s m å   b o k s t ä 
v e r  och många blir störda av det ständiga klappret av juristtjejernas 
höga klackar.

Plugga. Nån gång måste det ju göras. Utöver reccevecka, 
föföf reningsengagemang, pubrundor på nation och andra distraktioner 
var det väl föl föl f r studierna du kom hit, egentligen? Under utbildningens 
föföf rsta termin påminns den av arbetsbördan tyngda studenten om 
att juristprogrammet är en heltidssysselsättning, och således bör 
ta ungefäta ungefäta ungef r 40 timmar i veckan i anspråk. Vad som kan komma fök. Vad som kan komma fök. Vad som kan komma f r 
en chock föen chock föen chock f r många nya studenter är dock den frihet under ansvar 
som man måste lära sig hantera. Under juristutbildningen har man 
oftast två seminarier à två timmar i veckan, och en eller ibland två 
föföf reläsningar. Det gäller att de resterande dryga trettio timmarna 
inte enbart ägnas åt nationshäng och sovmorgon. Åtminstone inte Åtminstone inte Å
om man vill undvika att sitta med en ogenomtränglig massa av oläst 
kurslitteratur sista veckorna innan tentan.

I princip finns det två skolor: De som kan plugga hemma, och de 
som inte kan (sen finns det givetvis de som inte kan plugga hemma, 
men gör det ändå – hit hörde jag själv alltfölv alltfölv alltf r länge). 

Klackklapper eller Silverbibeln? 

12

HEMMA
Fördelarna säger sig själva. Slippa se respektabel ut. Slippa att ens 
kliva ur pyjamasen. Slippa cykla till biblioteket genom ösregn och 
blåst med fullastad ryggsäck. Sitta hemma i favoritfåck. Sitta hemma i favoritfåck. Sitta hemma i favoritf töljen med 
tillgång till kylskåp och andra faciliteter. 

Riskerna med att stanna hemma bör dock inte underskattas. 
Hemmapluggandet kräver disciplin. Youtube eller TV:n blir lätt fött fött f r 
lockande och plötsligt har hela dagen gått utan att du hunnit mer 
än bestämma vilken fämma vilken fämma vilken f rg du ska ha på din överstrykningspenna.  

BORTA
Fördelar: Att komma iväg från hemmets lockelser och 
föföf rhoppningsvis få rhoppningsvis få rhoppningsvis f något gjort. Nackdelar: Tro inte att du är säker 
bara föbara föbara f r att du masat dig iväg till ett bibliotek; även här lurar 
faror.

- Press Judicata hjälper dig hitta din egen studieoas. 
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Nationsbiblioteken – de flesta nationerna har egna läsesalar där 
alla är välkomna, oavsett nationstillhörighet. Ofta är det lite mindre 
salar, och hit kan det vara skönt att gå när man vill plugga ostört eller 
bara få bara få bara f ett miljöombyte. Nämnas kan till exempel Södermanland-
Nerike Nations (Snerkes) och Norrlands bibliotek. Sen är det ju 
trevligt att ha nära till billig nationsfika när det snurrar för det snurrar för det snurrar f r mycket i 
huvudet av allt paragraftuggande.

Karin Boye-biblioteket Ligger i Engelska Parken, ett stort 
komplex där humanisterna håller till. Nytt och fräscht, och nära 
att ta sig till om man bor åt Flogsta-hållet. På plussidan är även 
heltäckningsmattorna som täcker golvet och dämpar ljudet av 
oönskat spring. 

Biomedicinskt Centrum (BMC) En slamkrypare. Långt från 
stadens lockelser och föstadens lockelser och föstadens lockelser och f rdärv ligger detta tillhåll föll föll f r naturvetare av 
diverse slag. Här finns stor matsal, skumma korridorer och massa 
skrymslen och vrår som lämpar sig bra fömpar sig bra fömpar sig bra f r gruppstudier. Orkar man 
bara ta sig dit brukar det leda till kvalitetsplugg.

13

Klackklapper eller Silverbibeln? 

Ingrid Floderus 
T7
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Som man frågar får man svar 

Maria Fahlcrantz, T7

Vad har du haft föVad har du haft föVad har du haft f r dig i sommar?
Jag har jobbat som sommarnotarie på 
TeliaSonera i Stockholm och mest sysslat 
med avtalsrättsliga frågor. 

Vilken termin har varit den bästa 
hittills?
T2. Civilrätten känns väldigt användbar 
privat sett, samtidigt som jag tycker att det 
är ett väldigt utmanande rättsområde då det 
oftast är svåra gränsdragningsproblem. Fast 
T4 är också en favorittermin.

Vad satsar du på att jobba med efter 
utbildningen?
Jag har inte bestämt mig fömt mig fömt mig f r något utan tror 
på att man ska vara öppen. Vem vet, det man 
kanske inte gillade under utbildningen kan 
helt plötsligt visa sig vara jättekul och vice 
versa. Jag vill gärna hålla alla dörrar öppna.

Vilken erfarenhet (utanföVilken erfarenhet (utanföVilken erfarenhet (utanf r 
juristlinjen) har hjälpt dig mest inom 
juridiken?
Jag har jobbat många år på ICA, och på ICA 
stöter man ihop med alla möjliga möjliga mö änniskor. 
Jag tror att detta just att jag har lärt känna 
olika människotyper är något som är, eller 
kommer vara, mig till gagn i mitt framtida 
yrkesutövande. Alla människor är olika, 
vilket innebär att man som jurist måste vara 
väldigt anpassningsbar földigt anpassningsbar földigt anpassningsbar f r att på så sätt 
kunna tackla olika typer av människor.

Vilken är den ultimata matsäcken att 
ha med sig under en tenta?
Vatten är prio ett. Banan, drickyoghurt, 
choklad och tuggummi. På senaste tentan 
hade jag minimorötter, det kan också 
rekommenderas! Försök undvika kladdiga 
saker, banan är lite av ett undantag dock.

Är du engagerad i nÄr du engagerad i nÄ ågon fögon fögon f rening?
Nej, men jag är medlem i juridiska 
föföf reningen.

Mikael Lindqvist, skriver sitt examens-
arbete

Vad har du haft föVad har du haft föVad har du haft f r dig i sommar?
Som under hela min studietid har jag jobbat 
extra under både terminer och ledighet. 
Jag hade som mål att även skriva klart mitt 
examensarbete men detta har dragit ut på 
tiden och jag ligger ungefätiden och jag ligger ungefätiden och jag ligger ungef r en månad efter. 

Vilken termin har varit den bästa 
hittills och varföhittills och varföhittills och varf r?
I efterhand har man kommit underfund 
med att de flesta terminer har varit riktigt 
bra. Men min favorit har ändå varit termin 
tre, som innehåller rättsområden som 
immaterialrätt, sakrätt och familjerätt. 

Vad satsar du på att jobba med efter 
utbildningen?
Jag har haft lika många planer på framtida 
jobb som vi läst rättsområden. Det är för för f rst 
på slutet man har börjat få rjat få rjat f ett hum om vad 
man egentligen vill. Jag tror att det kan 
vara lätt att dras med av vad andra vill och 
därförförf r kanske inte vågar satsa på det man 
egentligen vill. 

Vilken erfarenhet (utanföVilken erfarenhet (utanföVilken erfarenhet (utanf r 
juristlinjen) har hjälpt dig mest inom 
juridiken?
Vad som hjälpt mig mest är nog min ålder 
och livserfarenhet. Jag var något äldre än de 
flesta som läste på programmet vilket innebar 
att det inom vissa områden var lättare att 
föföf rstå då det var egenupplevt. Det innebär 
också att man lättare kunde associera till 
verkligheten vid en fiktiv problemlösning. 

Vilken är den ultimata matsäcken att 
ha med sig under en tenta?
Tror aldrig jag föTror aldrig jag föTror aldrig jag f rtärt något annat än banan 
och vatten och ta inte med något som 
prasslar eller låter föter föter f r mycket.

Var du engagerad i någon fögon fögon f rening 
under studietiden?
Jag har istället föllet föllet f r att engagera mig i 
föföf reningar använt min fritid till att umgås 
med vänner och att arbeta extra.

Press Judicata ställer fem snabba om utbildningen
Som man frågar får man 
Press Judicata ställer fem snabba om utbildningen
Som man frågar får man 

När Press Judicata eftertraktade 
en genuin bild av studietiden 
under juristutbildningen vände 
vi oss till de som sitter inne med 
specialistkunskap: två studenter 
som snart kan hämta ut 
examensbeviset. När studietiden 
snart är över, vad vet man, vad 
har man lärt sig och framförallt, 
vad kan vi andra lära oss av 
dem?
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Höstterminen 2007 hade Nazanin 
Esfandiari precis återvänt till Uppsala efter 
ett utbytesår i Storbritannien. Hon kände att 
det var dags engagera sig i en födet var dags engagera sig i en födet var dags engagera sig i en f rening. 

- Jag ville gå med i en fömed i en fömed i en f rening som 
hade anknytning till studierna i juridik, 
säger Nazanin, samtidigt som det kändes 
kul med något som hade en internationell 
anknytning.

Nu, ett år senare, sitter Nazanin 
i styrelsen och kommer från och med 
höstterminen inneha posten Vice President 
föföf r arbetsgruppen Seminars & Conferences.

- Det är väldigt lätt att engagera sig 
aktivt i verksamheten om man vill. Nöjer öjer ö
man sig med att bara gå på föföf reläsningar 
och seminarier, debatter eller middagar och 
fester som vi arrangerar går det för det för det f rstås också 
bra, säger Nazanin.

Föreningen har tre huvudsakliga 
verksamhetsområden: Seminars & 
Conferences, Academic Activities och 
Student Trainee Exchange Programme.

Inom ramen föInom ramen föInom ramen f r Seminars & Conferences 
bjuder man in utomstående föende föende f reläsare, 
anordnar studiebesök och paneldebatter. 
I snitt blir det en till två föföf reläsningar i 
månaden
 - Under vårterminen 2008 hade ELSA 
föföf reläsningar om fildelning med bland andra 
Kristina Lidehorn, chefsjurist på TV4 och 
om barnsexhandel med Johanna Lundqvist 
från ECPAT.

Academic Activities arrangerar debatter 
och andra aktiviteter där medlemmarna 
själva kan delta aktivt.

Slutligen anordnas inom Student 
Trainee Exchange Program trainee-platser 

föföf r juriststudenter runtom i världen.
- Är man intresserad av knyta inter-

nationella kontakter och vara med och hjälpa 
till att ordna  praktikplatser utomlands 
tycker jag helt enkelt att man ska dyka 
upp på ett styrelsemöte och fråga om Vice 
President föPresident föPresident f r STEP-verksamheten behöver 
hjälp, fölp, fölp, f reslår Nazanin.

Sedan november 2007 till våren 2009 
är verksamhetstemat Immaterialrätt. Detta 
så kallade International Focus Programme 
bestäms centralt från ELSA International 
i Bryssel och är samma för samma för samma f r alla för alla för alla f reningar 
runtom i Europa.

- Men vi har en stor frihet att bestämma 
lokalt hur vi vill lägga upp verksamheten 
så länge vi håller oss inom ramarna föller oss inom ramarna föller oss inom ramarna f r 
arbetsordningen. Focus Programme är tänkt 
att uppmuntra till att göra verksamheten 
mer enhetlig men är inget bindande direktiv, 
berättar Nazanin. 

ELSA har ävenävenä  mycket kontakt med de 
utbytesstudenter som kommit till Uppsala 
föföf r att studera vid juridiska institutionen. 
Inom närmsta året finns planer på att 
starta upp en fadderverksamhet, berättar 
Nazanin.

- Utbytesstudenterna är jätteintresse-
rade av att träffa svenskar och få ffa svenskar och få ffa svenskar och f praktisk 
information om hur det fungerar att leva 
som student i Uppsala. Det kan också vara 
ett bra tillfäett bra tillfäett bra tillf lle fölle fölle f r oss svenska studenter att 
öva upp engelskan.

I våras var medlemmar ur ELSA på 
studiebesök hos lokalfök hos lokalfök hos lokalf reningen i Prag. En 
månad senare kom medlemmarna från Prag 
till Uppsala på besök.

- Det är intressant när man kommer 
utomlands att se hur andra ELSA-föutomlands att se hur andra ELSA-föutomlands att se hur andra ELSA-f reningar 
fungerar. I Sverige är för för f reningen kanske 
inte så välkänd, men i andra länder är det 
annorlunda. Man märker verkligen hur gott 
rykte förykte förykte f reningen har utomlands.

- Något annat som kan vara bra att lyfta 
fram är att ELSA inte bara, som många 
tror, sysslar med mänskliga rättigheter. 
Här i Sverige har verksamheten både 
affärsjuridiska och humanrättsliga inslag. 
Varje år hålls Business Law Conference och 
Human Rights’ Conference i samarbete med 
ECPAT i Stockholm.

Nazanin menar att ELSA kompletterar 
den utbildning man fåden utbildning man fåden utbildning man f r genom studierna på 
juristprogrammet väldigt väl. 

- Det är ju många studenter som klagar 
på att vi har föatt vi har föatt vi har f r lite praktiska inslag i 
utbildningen. Det fåutbildningen. Det fåutbildningen. Det f r man i ELSA.

- Genom att vara aktiv medlem knyter 
man många olika kontakter, och lär sig 
mycket praktiskt om hur juridiken fungerar 
i praktiken, som man inte fåi praktiken, som man inte fåi praktiken, som man inte f r av att bara läsa 
Ekelöf*, fortsätter hon.

- Man går med för med för med f r nöjes skull, men öjes skull, men ö
som bieffekt är det till stor nytta för det till stor nytta för det till stor nytta f r 
juridikutbildningen, avslutar Nazanin.

ELSA, the European Law Students’ Association, är enligt stadgarna en 
politiskt och religiöst obunden ideell föst obunden ideell föst obunden ideell f rening förening förening f r juridikstuderande och yngre 
yrkesverksamma jurister. Syftet är att främja internationellt samarbete inom 
områdena utbildning, yrkesverksamhet och forskning mellan jurister. PJ 
ringde upp Nazanin Esfandiari föringde upp Nazanin Esfandiari föringde upp Nazanin Esfandiari f r att få r att få r att f reda på mer om verksamheten.

FAKTA 
ELSA är världens största självständiga förening för 
juriststudenter och unga jurister.
Totalt finns 30 000 medlemmar, fördelade på 200 
universitet i 35 europeiska länder.
Ca 60 av medlemmarna finns i Uppsala. 
De sex lärosäten i Sverige där man kan läsa juridik har 
egna lokalföreningar.
Varje år erbjuds ca 450 trainee-platser på allt mellan 
2 veckor och 18 månader runtom i världen via ELSAs 
STEP-program

* Per-Olof Ekelöf var professor i Uppsala och en av 

de främsta rättsvetenskapsmännen inom modern 

processrätt. Han är ursprunglig för ursprunglig för ursprunglig f rfattare till fem 

av de sex böcker med det fantasieggande namnet 

”Rättegång I – VI” som utgör en stor del av T4-

studentens vardag. Reds anm. 

Ingrid Floderus
T7

ELSA -
en annan europeisk gemenskap
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Juridiska föreningen är en partipolitiskt och religiöst 
obunden studentförening för juridikstuderande i Uppsala. 
Föreningen har idag ca 1300 medlemmar. Föreningen grundades 
redan 1844 och är en av Uppsalas äldsta studentföreningar och 
faktiskt den äldsta juristföreningen i Norden. Bland föreningens 
stiftare återfinns Axel Adlercreutz, vars verk vi idag möter när vi 
läser avtalsrätt på termin 2 i utbildningen, två justiteråd och en 
justiteombudsman. Från början fungerade föreningen mycket som 
en diskussionsklubb med lite högre i tak än det var på seminarierna, 
men på senare år har verksamheten blivit mer lättsam. Föreningen 
har idag flera årligen 
återkommande festliga 
arrangemang, som juristbalen, 
gasquer, diplomeringsmiddagen 
för de som tagit sin jur.kand.

Föreningen har sedan 1987 
hållit till i Jontes Stuga på Övre 
Slottsgatan, efter att tidigare ha 
flyttat runt mellan mer tillfälliga 
lösningar. Talarmiddagar med en 
inbjuden talare som berättar om 
något juridiskt relevant under 
en enklare trerättersmiddag har 
förekommit på JF sen 1980-talet. 
Talare har varit bland andra Leif 
Silbersky och Anitha Bondestam, 
den senare har själv varit aktiv i 
JF och är numera hedersledamot. 
Idrottsverksamheten har även 
den funnits sen 1980-talet 
då man spelade bland annat 
innebandy och var med i kårens 
serie. 

JF bedriver idag både social och studiebevakande verksamhet. 
Jontes är öppet varje vardag för basgruppsmöten och fika. Man kan 
köpa nålar, sångböcker, kurslitteratur och tröjor. Man får också låna 
stugan och personal och ha klassfest, under förutsättning att alla i 
klassen är medlemmar i föreningen. JF har också en juristjour som 
allmänheten kan ringa till och ställa frågor. Utöver talarmiddagarna 
arrangeras också debatter och studiebesök. 

En viktig del av verksamheten är Studieutskottet som representerar 
juriststudenterna i alla beslutande och beredande organ på Juridiska 

Juridiska föreningen i Uppsala
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Tidningsverksamheten startade 1980, under namnet Jur.
går´n/Iustus. I redaktionen för tidningen har bland andra Johan 
Hirschfeldt, sedemera justitiekansler och president för Svea hovrätt, 
ingått. 

JF har gett ut sångböcker sedan i alla fall 1930-talet. 1937 avsattes 
enligt gamla protokoll pengar till en ny sångbok, vilket antyder det 
redan sedan tidigare funnits en. Den senaste sångboken gavs ut förra 
året och finns att köpa på Jontes.

JF äger också till hälften bokförlaget Iustus. Det startades av JF, 
troligen i liten skala redan på 1800-talet. Mycket av den kurslitteratur 
som används på juristutbildningen ges ut av Iustus och du som JF-
medlem kan köpa den till kraftigt rabatterat pris på Jontes. 

institutionen. Utskottet är också en del av Uppsalas studentkår men 
får stöd av och verkar nära JF. 

JF är idag 164 år gammal och kommer förhoppningsvis att finnas 
och verka för sina medlemmar bästa i minst lika många år till. 
Välkommen att bli medlem och vara med och forma föreningen du 
också!

Information till texten har tagits från jubileumsskriften ”I tid och 
rum” som gavs ut av Iustus förlag vid föreningens 150-årsjubileum 
1994.  Redaktör för skriften var Jonas Christensen.

Antonia Wopenka
Ordförande Juridiska Föreningen

Fest och förkovran för uppsalajuristen i 164 år
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Mikael Bergstrand – Idrottsförman

Andréa Wijnbladh – Gasqueförman

Oskar Coronel – Bokförman

1. Vi ger ut föreningens tidning Press Judicata fem till sex gånger per år. I år kommer vi även ha ett samarbete 
med kontaktdagen. Ambitionen är att hålla nivå med de främsta studenttidningarna i Sverige.

2. Förutom tidningen, som alla studenter får i brevlådan, är vi ständigt på jakt efter nya medarbetare som 
kan skriva och delta i planeringen av tidningen och vi jobbar hela tiden med att bättra på förutsättningarna 
för våra medarbetares arbete. Man kan även bli ämbetsman (redaktör/biträdande redaktör eller layout-
ansvarig) och ansvara för att den organisation som krävs för att ge ut en tidning av det här slaget fungerar 
och förbättras.

3. För att det är ett bra sätt att få utlopp för en mer kreativ sida än utbildningens PM-skrivande 
erbjuder, för att det är kul att arbeta i en bra sammanhållen grupp som tillsammans strävar mot ett 
gemensamt och tydligt mål och för att det är ett sätt att knyta kontakter på olika håll i juristvärlden.

4. Skicka ett mail till redaktion@jf-uppsala.sredaktion@jf-uppsala.se. 

Oskar Belani –
Redaktör för Press Judicata

1.Berätta kort om den verksamhet du ansvarar fötta kort om den verksamhet du ansvarar fötta kort om den verksamhet du ansvarar f r i föi föi f reningen.

2. Vad erbjuder ni juriststudenten?

3. VarföVarföVarf r ska man engagera sig i din del av verksamheten.

4. Hur engagerar man sig i din del av verksamheten?

1. Idrottsverksamheten omfattar främst träning i innebandy och fotboll. Utöver detta anordnas på våren 
innebandyturneringen Culpa Cup där JF-medlemmar får JF-medlemmar får JF-medlemmar f r chansen att mäta sina krafter och utmana 
föföf reningens sponsorer.

2. Alla JF:s medlemmar erbjuds att spela fotboll och innebandy en gång i veckan Tider och plats finns på 
JF:s hemsida under kategorin Verksamhet. 

3. Genom idrottsverksamheten få3. Genom idrottsverksamheten få3. Genom idrottsverksamheten f r man chansen att röra på sig lite, samtidigt som man kan ta ut sin 
frustration över att inte ha hittat den där propositionen eller lämnat in sitt PM fömnat in sitt PM fömnat in sitt PM f r sent genom att klappa 
till en boll, eller skingra sina tankar på EG-rättens vertikala direkta effekt med en snygg sulfint. 

4. Man dyker upp där den idrottsverksamhet man vill delta i utövas (i tid). Vi mottar gärna förna förna f rslag på 
andra idrottsaktiviteter som någon skulle kunna tänka sig att starta upp. Frågor och fögor och fögor och f rslag skickas till 
idrott@jf-uppsala.sidrott@jf-uppsala.se.

1. Vi arrangerar fö1. Vi arrangerar fö1. Vi arrangerar f reningens gasquer och en årlig juristbal som hålls varje höst.

2. Alla juriststudenter är välkomna på de sittningar som arrangeras och det är ett utmärkt tillfärkt tillfärkt tillf lle att 
klä upp sig, ha trevligt och koppla bort studierna föupp sig, ha trevligt och koppla bort studierna föupp sig, ha trevligt och koppla bort studierna f r en kväll. Om man är intresserad av att engagera 
sig mer i denna del av JF:s verksamhet så kan man bli gasquefögasquefögasquef rman.

3. Genom vara med och arrangera festligheter med ständigt nya teman och överraskande underhållning 
fåfåf r man möjlighet att anvöjlighet att anvö ända sin kulturella och kreativa sida. Det är även ett utmärkt sätt att få tt att få tt att f
kontakt med nationerna och alla de spännande traditioner som hänger samman med sittningar i 
Uppsalas studentkretsar.

4. Sök ämbetet vice gasquefövice gasquefövice gasquef rman till nästa termin. Den som är nyfiken och har frågor är välkommen 
att kontakta oss på gasque@jf-uppsala.sgasque@jf-uppsala.se.

1. Som bokfö1. Som bokfö1. Som bokf rman ansvarar jag förman ansvarar jag förman ansvarar jag f r JFs bokför JFs bokför JFs bokf rsäljning. JF äger halva Iustus föger halva Iustus föger halva Iustus f rlag vilket gör det extra roligt att vara bokför det extra roligt att vara bokför det extra roligt att vara bokf rman. Detta är 
också anledningen till att JF kan erbjuda sina medlemmar alla Iustus-böcker till ett mycket föcker till ett mycket föcker till ett mycket f rmånligt pris i jämfömfömf relse med i en vanlig 
bokhandel. 

2. Vi erbjuder en rolig verksamhet fö2. Vi erbjuder en rolig verksamhet fö2. Vi erbjuder en rolig verksamhet f r den som klarar att ”hålla många bollar i luften” - här gäller det att hålla koll på sålda böcker, beställa 
nya i god tid, skicka tillbaka böcker och kolla vilka böcker man har i lager. 

3. Det är lärorikt och man fårorikt och man fårorikt och man f r en bra merit som visar att man kan sköta en hel liten verksamhet. Att det ofta är roligt gör ju inte saken 
sämre.

4. Posten som bokfö4. Posten som bokfö4. Posten som bokf rman söks genom ordinarie val eller fyllnadsval.

Frågor Like a box of chocolate
– Juridiska föreningens verksamhet i urval

0408.indd   18 2008-09-15   22:45:50



19

Lina Stenlund – Marknad 

Hanna Anagrius –Internationell Sekreterare 

Peter Westin – Programsekreterare

Patrick Gustavsson – Klubbmästare

1. Marknadsgruppen ansvarar föMarknadsgruppen ansvarar föMarknadsgruppen ansvarar f r finansieringen av JF:s verksamhet genom att skaffa sponsorer och samarbetspartners till föfinansieringen av JF:s verksamhet genom att skaffa sponsorer och samarbetspartners till föfinansieringen av JF:s verksamhet genom att skaffa sponsorer och samarbetspartners till f reningen och 
sälja annonser i Press Judicata.

2. Eftersom JF har som policy att fö2. Eftersom JF har som policy att fö2. Eftersom JF har som policy att f reningen inte ska gå med vinst används de pengar som marknadsgruppen samlar in till att möjliggöjliggö öra 
föföf reningens verksamhet, främst genom  att subventionera de aktiviteter som JF anordnar.  

3. För att få få f nya erfarenheter, vara med och möjliggöjliggö öra JF:s verksamhet och samtidigt skaffa kontakter inom näringslivet, men framfömen framfömen framf r allt 
därförförf r att det är kul att engagera sig!

4. Ordinarie val till marknadsgruppen sker på decemberstämman men fyllnadsval sker ibland under året. Skicka en intresseanmälan till 
valberedningen på valberedning@jf.svalberedning@jf.se. Vid eventuella frågor, kontakta gärna mig på marksek@jf-uppsala.smarksek@jf-uppsala.se

1. Som Klubbmästare är man ansvarig för man ansvarig för man ansvarig f r klubbverket och för klubbverket och för klubbverket och f r för för f reningens caféreningens caféreningens caf verksamhet, vilken alla 
ämbetsmän hjälper till att driva efter bästa fösta fösta f rmåga.

2. Klubbverket arbetar med servering och matlagning vid talarmiddagar och fö2. Klubbverket arbetar med servering och matlagning vid talarmiddagar och fö2. Klubbverket arbetar med servering och matlagning vid talarmiddagar och f retagsbesök, klassfester 
och fest och mingel i övrigt. Förra terminen arbetade klubbverkare till exempel på en fest med Disney-
tema och en kick-off infötema och en kick-off infötema och en kick-off inf r tentaplugget för tentaplugget för tentaplugget f r studenter på Termin 6.

3. Som klubbverkare få3. Som klubbverkare få3. Som klubbverkare f r du möjligheten att under sociala former tröjligheten att under sociala former trö äffa studenter från olika terminer och 
utomstående, som exempelvis besökande från olika advokatbyråer. Om du är en social och utåtriktad 
person som gillar att träffa nya människor är klubbverket verkligen en plats för klubbverket verkligen en plats för klubbverket verkligen en plats f r dig! 

4. Släng iväg ett mail till klubbverk@jf-uppsala.sklubbverk@jf-uppsala.se eller titta in på jontes stuga!

1. Jag ansvarar för föreningens internationella samarbete. Fokus ligger framförallt på samarbetet mellan 
nordiska juridiska studentföreningar, såsom att anordna vår «nordiska vecka» i september då vi får besök 
vara nordiska systerföreningar. Planer finns på att starta upp ett samarbete med JF i Stockholm riktat mot 
utbytesstudenter.

2. Föreningens medlemmar erbjuds att delta i nordisk vecka, då vi anordnar föreläsningar, företagsbesök 
och sittningar och även att åka på andra föreningars nordiska veckor. Man kan också sitta med i kommittén 
för vår egen vecka och vara med och planera ett veckolångt event för 60 personer.

3. Framförallt för att det är helt fantastiskt roligt! Både att vara med och ordna vår egen vecka och att 
besöka de andra föreningarnas. Man får en hel hög nya vänner från Sverige och andra länder. Vidare är det 
väldigt fritt och alla idéer om nya sätt för internationellt samarbete tas tacksamt emot!

4. Skicka ett mail till intsek@jf-uppsala.sintsek@jf-uppsala.se.

1. Jag ansvarar för kontakten mellan de advokatbyråer och företag Juridiska Föreningen samarbetar 
med. Programgruppen arrangerar träffar, middagar och andra evenemang dit studenter är inbjudna. 
Till vara talarmiddagar bjuder vi in föreläsare - alltifrån Gudrun Schyman och Claes Borgström till 
försvarsadvokater som Kerstin Koorti.

2. Programgruppen erbjuder tillfällen att få en liten inblick i livet som verksam jurist. För många är 
arbetet i gruppen första man kommer i kontakt med arbetslivet. Och det  är väldigt trevliga kvällar!

3. Att engagera sig i Programgruppen innebär att delta i våra evenemang men på en djupare nivå än 
övriga besökare! Man arbetar med en oerhört trevlig grupp där alla gör sitt bästa för att ordna bra 
kvällar för alla studenter.

4. Släng iväg ett mail till progsek@jf-uppsala.sprogsek@jf-uppsala.se så ska vi se vad det finns för möjligheter för dig!

Vad vore ett nummer tillägnat terminsstarten utan en ordentlig presentation av den 
självklara samlingspunkten fölvklara samlingspunkten fölvklara samlingspunkten f r alla juriststudenter? Juridiska för alla juriststudenter? Juridiska för alla juriststudenter? Juridiska f reningen erbjuder en 
verksamhet föverksamhet föverksamhet f r alla smaker och ett brett utbud av aktiviteter, nedan svarar några 
av ämbetsmännen på varfövarfövarf r du ska engagera sig i just deras del. Välkommen till 
Juridiska föJuridiska föJuridiska f reningen i Uppsala! 

chocolate
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Den tolfte november är det dags för det dags för det dags f r Kontaktdagen, 
juristernas årliga arbetsmarknadsdag på Uppsala Slott.
Press Judicata tog en pratstund med Natali Phalén, som är 
ordföordföordf rande i styrelsen förande i styrelsen förande i styrelsen f r det av Juridiska Föreningen och Elsa ägda 
bolaget Kontaktdagen AB som arrangerar eventet, föbolaget Kontaktdagen AB som arrangerar eventet, föbolaget Kontaktdagen AB som arrangerar eventet, f r att ta reda på 
vad Kontaktdagen egentligen handlar om. 

Kontaktdagen har i sin nuvarande form har funnits i tre år. 
Tidigare var även fackföven fackföven fackf reningen Jusek med som delarrangör. Tanken 
är att dagen ska vara en chans för att dagen ska vara en chans för att dagen ska vara en chans f r studenter att möta representanter 
från olika sektorer av arbetslivet och ställa frågor, knyta kontakter 
och lyssna på föföf reläsningar. 

-Nytt fö-Nytt fö-Nytt f r i år är att kontaktdagen i själva verket är tre dagar. Vi 
har en ny samarbetspartner, advokatbyrån Gernandt & Danielsson, 
och kommer tillsammans med dem ha en casetävling en vecka innan 
mässan. 

- Vad som tidigare kallades Career Night har i år ersatts av 
Karriärcentrum, som anordnas i samarbete med Deloitte och Bird 
& Bird. Karriärcentrum kommer att vara en heldag och innebär 
en möjlighet att föjlighet att fö å jlighet att få jlighet att f ta del av aktiviteter såsom CV-granskning och 
fingerade arbetsintervjuer. Kvällen avslutas med mat och mingel 
på nation. Under själva kontaktdagen har man också möjlighet öjlighet ö
att möta en viss arbetsgivare mer enskilt, i antingen kontakt- eller 
gruppsamtal som man kan anmäla sig till i föla sig till i föla sig till i f rväg. 

Vad är kontaktsamtal och gruppsamtal?
Kontaktsamtal är en möjlighet att föjlighet att fö å jlighet att få jlighet att f träffa några av de utställande 
föföf retagen i ett enskilt samtal företagen i ett enskilt samtal företagen i ett enskilt samtal f r att få r att få r att f chans att ställa frågor och 
berätta om sig själv, samtidigt som fölv, samtidigt som fölv, samtidigt som f retaget fåretaget fåretaget f r chans att berätta 
om sin verksamhet. 

- Tanken är att det ska vara en möjlighet att knyta en kontakt öjlighet att knyta en kontakt ö
som på sikt kan leda till en anställningsintervju. Gruppsamtal 
är en liknande möjlighet, men bokas av en grupp studenter som öjlighet, men bokas av en grupp studenter som ö
tillsammans fåtillsammans fåtillsammans f r ställa sina frågor till fögor till fögor till f retagets representanter och 
lämpar sig kanske bättre föttre föttre f r studenter tidigare på utbildningen. 

På tal om det, vad har ni att erbjuda fötal om det, vad har ni att erbjuda fötal om det, vad har ni att erbjuda f rstaårsstudenten, 
som har en lång resa kvar innan det är dags att söka jobb 
och bestämma sig fömma sig fömma sig f r vad man vill jobba med?
En möjlighet att fröjlighet att frö åga, vara nyfiken och få ga, vara nyfiken och få ga, vara nyfiken och f en viss bild av hur 
branschen fungerar. Det ger mycket att redan tidigt i utbildningen 
engagera sig och knyta kontakter. 

5 november
Casetävling med Gernandt & Danielsson. 

10 november
Karriärscentrum tillsammans med Deloitte och Bird 
& Bird – Dagsaktiviteter med fokus på rekrytering, 
avslutas med mingel och mat. 

12 november
Kontaktdagen på Uppsala Slott.

För mer info se www.kontaktdagen.se eller maila 
ordforande@kontaktnde@kontaktdagen.sedagen.se

Kontaktdagen

- Även fÄven fÄ öven föven f retagen är intresserade av att komma i kontakt med 
studenter tidigt på utbildningen. Det är inte ofta man har tillgång till 
pratsugna representanter från femtio arbetsgivare på en dag. 

- Vi är också i stort behov av föi stort behov av föi stort behov av f retagsvärdar från alla terminer. 
Som föSom föSom f retagsvärd hjälper man ett av de utställande föllande föllande f retagen med 
vad de behöver hjälp med under dagen och med fölp med under dagen och med fölp med under dagen och med f rberedelserna 
på slottet. Som tack fåslottet. Som tack fåslottet. Som tack f r man gå på den bankett föden bankett föden bankett f r utställare och 
medarbetare som hålls på kvällen. Det är såklart ett väldigt bra sätt 
att lära känna ett visst fönna ett visst fönna ett visst f retag lite grann.

Om man tittar i föOm man tittar i föOm man tittar i f rra årets mässguide fåssguide fåssguide f r man känslan att 
det är en karriärsdag främst fömst fömst f r de som är intresserade av att 
arbeta på ett av de stora affäett av de stora affäett av de stora aff rsjuridiska advokatkontoren. 
Vad erbjuder ni den som är intresserad av andra delar av 
juridiken?
- Vi strävar alltid efter att bredda mässan. Även om majoriteten Även om majoriteten Ä
av utställarna även i år är affär affär aff rsjuridiska byråer finns även andra 
arbetsgivare representerade. Till exempel kommer Röda Korset 
och representanter från offentliga sektorn såsom Migrationsverket, 
åklagarmyndigheten och domstolsverket. Vi arbetar även föven föven f r att 
genom fögenom fögenom f reläsningar och övriga aktiviteter fåvriga aktiviteter fåvriga aktiviteter f nga upp andra delar av 
juridiken. Från och med i år samarbetar vi även med Press Judicata 
föföf r att bredda innehållet i Mässguiden, som ges ut i samband med 
kontaktdagen och innehåller information om dagen och utställarna.

20

50 utställare, 1000 studenter och en spindel i nätet. 
Press Judicata har talat med ordförande Natali Phalén
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Vad är det roligaste med att arbeta med kontaktdagen?
- När man arbetar i projektgruppen får man arbetar i projektgruppen får man arbetar i projektgruppen f r man möjlighet att i bolagsform öjlighet att i bolagsform ö
arrangera en stor mässa inklusive bankett, marknadsfössa inklusive bankett, marknadsfössa inklusive bankett, marknadsf ring, 
ekonomiansvar, logistik med mera. Dessutom innebär arbetet 
i projektgruppen en jättebra möjlighet att knyta kontakter med öjlighet att knyta kontakter med ö
arbetslivet.

Vad är din största oro införsta oro införsta oro inf r den kommande dagen.
- Tidspressen. Det är så lite tid och så mycket som ska göras. Allting 
tar alltid dubbelt så lång tid som man har tänkt sig. 

Press Judicata
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Att jag skulle bli lobotomerad
När jag för jag för jag f rst kom till Uppsala och juristprogrammet var jag kanske naiv. Eller möjligen okunnig. Troligen böjligen okunnig. Troligen bö åde och. 
För inte hade jag en aning om vad NJA betydde, vad ett PM är eller att tradition står för för f r något helt annat än att se på 
Kalle Anka på julafton. Än mindre visste jag att jag två år senare skulle vara fullständigt personlighetsföndigt personlighetsföndigt personlighetsf rändrad. Från 
att ha varit en helt vanlig 20-something tjej har jag blivit en fullfjärdrad paragrafryttare som använder mig av ord som 
eljest, således och vederlag så gott som dagligen. Nu tänker du säkert att ”det där kommer aldrig att hända mig”. Ha! 
I slutet av terminen kommer jag kunna väcka dig mitt i natten och du kommer att rabbla Regeringsformen som ett 
rinnande vatten. 
Vänta du bara!

Att jag skulle hamna i helvetet (även kallat T3)även kallat T3)ä
Du har säkert redan hört talas om den – väggen! Om sakrätt, Zetterström och KKL. Allt jag kan säga är, believe the 
hype! Den 1 september 2009 kan du lika gärna vinka hejdå till dina vänner och fönner och fönner och f rbereda dig förbereda dig förbereda dig f r några sömnlösa 
månader. Nästa gång du besöker nationerna kommer att vara i december, på tentafesten. Det är helt enkelt bara att 
kapitulera infökapitulera infökapitulera inf r schemat, härda ut och se det från den ljusa sidan, de sokratiska lektionerna kommer att kännas precis 
som en scen ur Legally Blonde. Bara lite mindre rosa.

Att jag skulle gå catwalk 5 gånger i veckan
Vad menar hon nu undrar du. Det är faktiskt juristprogrammet jag har blivit uttagen till och inte Top Model! Trodde 
du ja! Det märks att du aldrig spenderat någon längre stund i Juridiska Biblioteket (JB). Har du hunnit sätta din fot 
där så hoppas jag att du föhoppas jag att du föhoppas jag att du f r guds skull hade klätt upp dig. För vissa av åskådarna kommer att döma dig hårt. Ingenting 
annat än det senaste är nämligen gott nog fömligen gott nog fömligen gott nog f r JB:s egna Tyra Banksar. Hade du tänkt sporta samma kläder som igår? 
Glöm det eller bege dig till ett annat bibliotek.  Fast å andra sidan har du ju alla chanser i världen att spana in snygga, 
välklädda människor mitt bland alla dammiga böcker. Alltid något.

Att det finns så mycket som är roligare än att läsa kurslitteratur (fast jag anade)
När du öppnade ditt antagningsbesked såg du antagligen framfög du antagligen framfög du antagligen framf r dig att du skulle vara den duktigaste, flitigaste, 
mest framgångsrika juriststudenten som någonsin satt sin fot på Juridicum. Precis så tänkte jag också men det var 
innan jag insåg att Uppsala består av mer än bara lagböcker. Mycket mer. Tretton nationer, mängder med fester och 
otaliga föotaliga föotaliga f reningar, med JF som kronan på verket naturligtvis, gör att man snart ställer sig frågan: När ska jag ha tid 
att plugga egentligen? Den frågan har jag fortfarande inte hittat något svar på och jag är ju fortfarande här så på något 
sätt fungerar det tydligen. Visst, kan man sitta och plugga 14 timmar per dag och visst kan man komma undan med att 
knappt ha läst en bok (fram till tentan i alla fall) men något slags mellanting är nog bäst. Föreningserfarenhet är både 
guld värd på cv:t och riktigt kul.

Att föAtt föAtt f r vissa är allt en tävling (i betygshets)ävling (i betygshets)ä
Tänk dig en OS-final i 100 meter. Tänk dig 10 segerhungriga löpare som ger allt föpare som ger allt föpare som ger allt f r att vinna guld. Välkommen 
till de kommande 4,5 åren av ditt liv! Den enda skillnaden mot det där sprinterloppet är att deltagarna är ca 300 
högpresterande studenter med toppbetyg från gymnasiet och vana vid att alltid vara bäst i klassen. Vänj dig vid 
det och vid fula tricks som att vissa gömmer böcker i biblioteket (som tur är har bibliotekarierna utvecklats till 
rena Sherlock Holmes). Du bör nog inte bli för nog inte bli för nog inte bli f rvånad om du ser någon av dina klasskamrater ligga i fosterställning 
och hulka utanföoch hulka utanföoch hulka utanf r Juridicum efter att PM-poängen offentliggjorts. Och visst, det är klart att man vill ha bra 
betyg. Men som tur är finns det faktiskt de som lyckas behålla sitt fölla sitt fölla sitt f rstånd. Förhoppningsvis är du en av dem.

Att jag skulle göra så många misstag 
Jag hade som sagt snarare tänkt mig att det här seglar jag mig igenom lätt som en plätt. Så fel man kan ha! För att 
du ska slippa göra samma misstag som jag kan jag ge dig några råd: Gråt inte blod föt inte blod föt inte blod f r att ditt för att ditt för att ditt f rsta PM blir sågat, 
du har massor med PM att öva dig på de kommande 4,5 åren. Ha alltid med dig lagboken till seminarierna, vissa 
lärares blickar kan nog faktiskt kanske döda. Somna inte i biblioteket när du är täppt i näsan, dina snarkningar och 
dina vänners skrattanfall stör studieron. Och slutligen, rid inte på paragrafer föparagrafer föparagrafer f r ofta, det är i allmänhet trevligare att 
cykla!

Saker jag önskar att jag visste när jag började 

Ny i stan och bortkommen på Juridicum? Lugn, här kommer den kompletta guiden till hur livet som ny juriststudent blir lite lättare.

Alexandra Clasén 
T5

plugga
Saker jag 
plugga
Saker jag 

 juridik
 Eller åtminstone mer begripligt.
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Visst är London, New York eller Tokyo trevligt. Men du behöver inte åka dit för 
att göra internationell karriär. Hoppa av tunnelbanan vid Hötorget och kom till 
oss på Linklaters. Här i Stockholm är miljön internationell så det räcker och
blir över. Vi har nämligen en förkärlek till stora och komplexa affärer där vi 
samarbetar gränslöst mellan våra kontor runt om i världen. 

Starta resan genom att söka till vårt Junior Associate
Programme. Läs mer på www.linklaters.com/careers.
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Som en del av den pågående privatiseringen av statliga 
bolag beslutade regeringen år 2007 att sälja det tidigare 
helstatliga bolaget Vin & Sprit. I mars 2008 stod den franska 
dryckeskoncernen Pernod Ricard som slutlig köpare och i slutet av 
juli avslutades affäjuli avslutades affäjuli avslutades aff ren genom att staten erhöll en köpeskilling om 
ca 53 miljarder kronor. En av de största statliga utförsta statliga utförsta statliga utf rsäljningarna 
någonsin hade rotts i hamn och ett stort antal legala och ekonomiska 
rådgivare som verkat på båda sidor kunde känna sig mycket nöjda öjda ö
med den lyckade transaktionen.

Som affäSom affäSom aff rsjuridiskt ombud på köparens sida arbetade 
advokatfirman Gernandt & Danielsson (G&D). Leo Lee arbetar sedan 
drygt ett år tillbaka som biträdande jurist på byråns avdelning föns avdelning föns avdelning f r 
föföf retagsöverlåtelser. Han ingick i den kärngrupp om ca fem personer 
som arbetade heltid med transaktionen under ett års tid.

Hur kändes det att som nyutexaminerad få ndes det att som nyutexaminerad få ndes det att som nyutexaminerad f vara med om en 
sådan här stor transaktion som för stor transaktion som för stor transaktion som f rsta projekt?

- Det har varit ett jätteroligt och spännande projekt, speciellt 
eftersom transaktionen berört frågor och områden som jag är mycket 
intresserad av. Arbetssättet här på byrån tilltalar mig mycket, då 
lagarbete varvas med en hög grad av eget ansvar. Sedan är det klart 
att det föatt det föatt det f r mig som nyutexaminerad var extra kul att få r mig som nyutexaminerad var extra kul att få r mig som nyutexaminerad var extra kul att f vara en del av 
en sådan här spännande affännande affännande aff r.

Berätta hur arbetet går till när er byrå fåfåf r in ett sådant 
här uppdrag och vad du har haft för uppdrag och vad du har haft för uppdrag och vad du har haft f r roll i just det här 
projektet.

- Det fö- Det fö- Det f rsta som händer är att det sätts ihop en arbetsgrupp 
bestående av en eller flera ansvarig(a) delägare och ett antal 
biträdande jurister med olika erfarenheter. Beroende på 
transaktionens komplexitet och omfattning involveras även 
andra delar av byråns specialistfunktioner efter hand. Som yngst 
i gruppen fick jag arbetsuppgifter som motsvarade min erfarenhet 
och kompetens, bland annat rättsutredningar och due diligence. I 
just det här fallet när det var staten som var säljare så aktualiserades 
exempelvis en del offentligrättsliga frågor. 
Hur har arbetsbördan sett ut under året då, har det varit 
mer jobb än du tänkt dig?

- Nej. Arbetsintensiteten går i perioder med vissa toppar, till 
exempel vid due diligence-faser.

Jag har föJag har föJag har f rstått att sekretess är något väldigt viktigt när det 
handlar om föhandlar om föhandlar om f retagsöverlåtelser. Varfötelser. Varfötelser. Varf r är det så och vad 
är det som är så hemligt egentligen?

- All vår verksamhet omfattas av advokatsekretess. Detta 
innebär att allt som har med en transaktion att göra omfattas av 
sekretess: vilka parter som är inblandade, vilken köpeskilling som 
diskuteras, innehåll i olika avtal och så vidare. I just det här fallet 
var vår klient börsnoterad i Frankrike vilket medförsnoterad i Frankrike vilket medförsnoterad i Frankrike vilket medf rde ytterligare 
aktiemarknadsrättsliga dimensioner. Det är klart att det kan vara 

sponsorartikel 3 av 4
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frestande att berätta fötta fötta f r vänner att man arbetar med en mycket 
omtalad och spännande affännande affännande aff r men där gäller det alltså att vara 
oerhört fört fört f rsiktig.

Slutligen, vad har du föSlutligen, vad har du föSlutligen, vad har du f r tips till studenter som är sugna på 
ett arbeta med det som du gör?

- Först och främst så tror jag inte att man ska låsa sig fösa sig fösa sig f r tidigt vid 
någon specifik karriärväg eller arbetsplats. Vad gäller specialkurser 
så tycker jag definitivt att man ska läsa det man tycker är intressant 
utan funderingar på vad en eventuell drömarbetsplats har fömarbetsplats har fömarbetsplats har f r 
inriktning. Själv fölv fölv f rdjupade jag mig inom mänskliga rättigheter och 
skadestånd, områden som jag tycker är mycket intressanta men som 
jag redan då visste att jag i framtiden fövisste att jag i framtiden fövisste att jag i framtiden f rmodligen inte kommer att 
arbeta inom. Det ångrar jag inte så det är nog mitt bästa tips, att vara 

Värre än valborg: 

nyfiken och se till att ha roligt längs vägen!

Henrik Dock
T7

Vin & Sprit för 53 miljarder kronor

I samarbete med Juridiska Föreningens sponsorer 
presenterar Press Judicata i varje nummer en 
utblick mot arbetsmarknaden. Trea på plan är 
advokatbyrån Gernandt & Danielsson.

Absolut Vodka var ett av de attraktiva varumärken  som bytte ägare 
när Pernod Ricard, biträdda av Gernandt & Danielsson köpte Vin & 
Sprit.
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Passar vi för Dig?
Vi söker alltid nyutexaminerade, tingsmeriterade och mer 
erfarna jurister till våra kontor i Sverige och utomlands. För 
oss är din personlighet minst lika viktig som goda formella 
meriter. Att du delar våra grundläggande värderingar som 
präglas av samarbete, långsiktighet och generositet värderar 
vi högt liksom ditt intresse och din fallenhet för affärsjuri-
dik och konsultrollen. Som jurist hos oss får du arbeta in-
ternationellt med komplexa uppdrag och redan från start får 

du kontakt med klienterna. Tillsammans med våra klienter 
skapar vi förutsättningar för bra affärer genom att förstå de-
ras verksamhet och de kommersiella sammanhangen samt 
agera som en aktiv rådgivare. Tack vare vår starka klientbas 
kan vi ge dig möjlighet att vara med i händelsernas och nä-
ringslivets centrum. Nyfiken? Läs mer på www.mannhei-
merswartling.se/blienavoss
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Angående FRA-lagens förenlighet med EKMR
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Försvarets radioanstalt, mer känt som FRA, är en civil 
myndighet som ligger under Försvarsdepartementet.
Uppdraget var vid instiftandet att avsöka radiotrafiken föka radiotrafiken föka radiotrafiken f r att värna 
Sverige från väpnat angrepp. Under kalla krigets dagar föpnat angrepp. Under kalla krigets dagar föpnat angrepp. Under kalla krigets dagar f rändrades 
uppdragsformuleringen och kom att omfatta spaning på allt 
som kunde innebära ett yttre militärt hot. I dag har myndigheten 
uppdraget att spana på allt som kan innebära ett yttre hot. 

Det som på fyrtiotalet handlade om att övervaka truppfövervaka truppfövervaka truppf rflyttningar 
i Sovjet handlar i dag om något betydligt mer komplext. Hotbilden 
har föhar föhar f rändrats. Internationella nätverk av terrorister hotar det 
demokratiska samhället och verkar i det föllet och verkar i det föllet och verkar i det f rdolda. Som det brukar 
heta.  Därav har det ansetts att FRA:s befogenhet bör utökas till att 
omfatta spaning även i kabel. Radiokommunikationer utgör i dag 
bara 2 % av den totala informationsmängden. Resten sker i kabel.

Den så kallade FRA-lagen, egentligen ”Lag om signalspaning i un
derrättelseverksamhet”, består för för f rutom av själva lagen av ändringar 
i ytterligare tre lagar. Kontentan av föi ytterligare tre lagar. Kontentan av föi ytterligare tre lagar. Kontentan av f rslaget är att FRA ges en 
omfattande befogenhet att avsöka allt elektroniskt informationsflöde 
som passerar Sveriges gräns. De facto innebär lagen att all 
elektronisk information, såsom e-mail och sms, som passerar 
Sveriges gränser kommer att skannas efter de sökord som ansvarig 
myndighet bestämmer. Med tanke på att de flesta internationella 
mailleverantörers servrar finns i utlandet innebär det att även mail 
mellan svenska medborgare kommer att skannas.

Liknande lagar finns runt om i Europa, men FRA-lagen anses 
vara den mest integritetskränkande och det är ytterst tveksamt om 
den lever upp till de krav som Europadomstolen ställer i artikel 8 och 
artikel 13 EKMR. Detta är i korthet vad Europadomstolen har sagt 
om signalspaningslagar;

I målet Weber och Saravia mot Tyskland godkWeber och Saravia mot Tyskland godkWeber och Saravia mot Tyskland ände 
Europadomstolen en lag om signalspaning. Det gällde då spaning i 
trafik via satellittelefon. Domstolen konstaterade att lagen endast tillät 
sökning fökning fökning f r vissa tydlig angivna syften, terrorhot, knarksmuggling, 
pengatvätt m m. Detta tydliga avsökningssyfte var avgörande förande förande f r 

bedömningen att lagen uppfyllde fömningen att lagen uppfyllde fömningen att lagen uppfyllde f rutsebarhetskravet. Jämfömfömf r 
med FRA-lagens vida tillämpningsområde som innefattar allt från 
valutahandel, ekologiska obalanser, till annat yttre hot.

I den tyska lagen finns också mycket strikta kontrollmekanismer 
i alla led. Allt från tillståndsutgivning till informationsföndsutgivning till informationsföndsutgivning till informationsf rstöring 
övervakas av flera särskilda myndigheter. Detta gjorde att lagen 
uppfyllde de rättssäkerhetskrav som ställs på integritetskränkande 
verksamhet. Den svenska lagen är inte tillräckligt specificerad när det 
gäller dessa kontrollfunktioner. Visserligen är lagstiftningsarbetet 
tack vare folkstormen inte fätack vare folkstormen inte fätack vare folkstormen inte f rdigt och kontrollfunktionerna kommer 
föföf rmodligen att stärkas. 
  
Den föDen föDen f rsta juli i år fär fär f lldes England fölldes England fölldes England f r brott mot artikel 8 och artikel 
13 av Europadomstolen i Liberty m.fl. mot FöLiberty m.fl. mot FöLiberty m.fl. mot F renade kungariket föföf r 
en lag som i allt väsentligt liknar den svenska lagen. Det konstateras 
också att även när informationen bara kopieras och lagras utan att 
granskas utgör detta en integritetskränkning. Detta i kombination 
med bristande fömed bristande fömed bristande f rutsebarhet – man vet inte om ens kommunikation 
granskats eller inte och det finns ingen möjlighet till att föjlighet till att fö å jlighet till att få jlighet till att f reda på 
det är de faktorer som Europadomstolen tagit fasta på i sin fäi sin fäi sin f llande 
dom.

Den svenska lagstiftaren har i sitt föhar i sitt föhar i sitt f rsvar anförsvar anförsvar anf rt Weber och 
Saravia mot Tyskland som ett argument fSaravia mot Tyskland som ett argument fSaravia mot Tyskland ö som ett argument fö som ett argument f r att FRA-lagen är 
föföf renlig med Europakonventionen. Även om omstÄven om omstÄ ändigheterna 
rörande den tyska lagen är väldigt olika den svenska situationen 
har det ändå gått att argumentera fött att argumentera fött att argumentera f r det faktum att liknande lagar 
tillåtits. Prejudikatet i Liberty m.fl. mot FöLiberty m.fl. mot FöLiberty m.fl. mot F renade kungariket ger 
dock ytterst litet utrymme födock ytterst litet utrymme födock ytterst litet utrymme f r en sådan argumentation. Stiftelsen 
Centrum föCentrum föCentrum f r rättvisa lämnade den 14 juli in ett klagomål rörande 
FRA-lagen till Europadomstolen. Det finns en stor poäng i att föng i att föng i att f lja 
det vidare lagstiftningsarbetet under hösten. Särskilt eftersom allt 
sker infösker infösker inf r öppen ridå. 

Johan Björkdahl 
T7
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Katarina Högbom jobbar som chefsjurist på IBM i Norden. 
Hon är även ”Managing Attorney” föven ”Managing Attorney” föven ”Managing Attorney” f r IBM:s juristorgan i Europa, 
vilket innebär att hon är ansvarig för ansvarig för ansvarig f r utvecklandet av alla juridiska 
avdelningar i Europa och juristernas karriärmöjligheter. Att vara öjligheter. Att vara ö
bolagsjurist på IBM innebär att man till stor del utarbetar och 
föföf rhandlar större förre förre f rsäljningskontrakt avseende outsourcing och 
konsultation. En mindre del av arbetstiden ägnas åt en blandning 
av bl.a. konkurrensrätt, marknadsrätt, fött, fött, f rvärvsrätt, arbetsrätt, 
bolagsrätt och tvister.

Katarina började läsa juridik i Uppsala direkt efter gymnasiet. Hon 
inspirerades av en advokat som familjen var i kontakt med då hon var 
yngre. Hon fascinerades av hans föyngre. Hon fascinerades av hans föyngre. Hon fascinerades av hans f rmåga att hjälpa tvistande parter 
att enas och nå en lösning på tvisten. När hon började juristlinjen 
var det fövar det fövar det f r att kunna hjälpa människor genom att fönniskor genom att fönniskor genom att f reträda dem och 
argumentera föargumentera föargumentera f r deras sak.

Efter juristlinjen fick hon ett stipendium och åkte ett år till USA 
föföf r att ta en master i juridik. När hon kom hem satt hon ting vid 
Stockholms tingsrätt i två år och ett halvår vid Riksskatteverket. 
Katarina fick sen anställning på en av de större byråerna i landet. Då 
var byråerna inte lika specialiserade som nu och hon fick arbeta med 
ett brett spektra av olika rättsområden. Som den tredje anställda 
kvinnan på byrån kände hon snart att det skulle bli tufft att nå en 
av de få av de få av de f platserna som delägare. Hon började även intressera sig föven intressera sig föven intressera sig f r 
vad som hände med de klient-uppdrag hon varit involverad i och det 
blev mer lockande att få blev mer lockande att få blev mer lockande att f ett jobb där hon fick se slutresultatet av sitt 
arbete. Katarina började då fundera på att bli jurist på ett föett föett f retag 
istället och sökte till IBM och ett annat fökte till IBM och ett annat fökte till IBM och ett annat f retag. Hon fick erbjudande 
om anställning hos båda föda föda f retagen men valde IBM då den tjänsten 
inte krävde alltfövde alltfövde alltf r mycket resor utanför mycket resor utanför mycket resor utanf r landet vilket Katarina tyckte 
passade hennes planer om familjeliv bättre.

Som bolagsjurist jobbar man bara med ett bolag vilket gör att man 
kommer nära verksamheten och dess medarbetare. Man blir oftast 
involverad på ett tidigare stadium än på en byrå och har möjlighet öjlighet ö
att föatt föatt f lja nya affälja nya affälja nya aff rer och projekt från vaggan till graven. ”Men”, säger 
Katarina, ”I grunden är vi alla konsulter som för vi alla konsulter som för vi alla konsulter som f rsöker lyckas med 
konsten att ge goda råd. Hantverket kräver en stor integritet och ett 
eget driv föeget driv föeget driv f r att hävda sig på marknaden oavsett var man jobbar”.

Det Katarina tycker bäst om med sitt jobb är att få r att få r att f vara med och 
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Katarina Högbom: Bolagsjurist

utveckla IBMs juristavdelning och skapa en intressant karriär för för f r 
alla bolagsjurister på föföf retaget. Hon tycker även om variationen på 
arbetet då både arbetsbördan och arbetsområdena kan skifta mycket 
från dag till dag. ”Det är lite av en akutmottagning att jobba på en 
juristavdelning” säger hon och skrattar. Samma beskrivning ger även 
nackdelarna med jobbet. Som bolagsjurist måste man vara beredd 
att offra vissa kvällar och helger då jobbet är ganska oför ganska oför ganska of rutsägbart.
”Men det få”Men det få”Men det f r man kompensera de perioder det är lite lugnare” menar 
Katarina. 

Min sista fråga blir självklart:
Om du vetat föOm du vetat föOm du vetat f r och nackdelarna med jobbet innan, skulle du valt 
samma väg?
     - Jag skulle definitivt ha gjort samma val av yrke! svarar Katarina. 

Som affäSom affäSom aff rsjurist arbetar man oftast på en byrå eller på ett bolag. Hur det är att jobba på en byrå fåfåf r man 
relativt snabbt lära sig i vår värld, men hur fungerar det att jobba som bolagsjurist? Press Judicata sökte 
upp en bolagsjurist föupp en bolagsjurist föupp en bolagsjurist f r att utreda saken.

I varje nummer presenterar Press 
Judicata ett inspirerande karriärval

månadens jurist
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Då ett arbete som bolagsjurist sträcker sig över många juridiska 
områden som till exempel avtalsrätt, konkurrensrätt, arbetsrätt, 
skatterätt, bolagsrätt och tvister, är det bra att ha en bred grund att 
stå på. Katarina rekommenderar att man sitter ting eftersom det ger 
en bra allmänbildning inom den juridiska världen. Som notarie fårlden. Som notarie fårlden. Som notarie f r 
man också en inblick i hur domare resonerar i olika typer av mål. Att 
ha jobbat ett antal år på en affäen affäen aff rsjuridisk byrå är något hon också 
tycker att man bör ha gjort. ”Byråerna är i regel noggranna i sitt 
arbete och genom att jobba där lär man sig mycket om det juridiska 
hantverket” anser Katarina. 

Att ha fina meriter på pappret är dock inte avgörande, Katarina 
påminner mig om att man även måste vara flexibel och kreativ 
i sitt tänk fönk fönk f r att kunna identifiera och lösa problem fösa problem fösa problem f r bolaget. 
Det är också bra om man som bolagsjurist har stor integritet och 
ledaregenskaper.

Tips och trix på väg till bolagsvärlden
Eftersom Katarina har stor erfarenhet av att nyanställa 
jurister bad jag henne att ge oss studenter lite 
insiderinformation över hur man ska gå tillväga föga föga f r att få r att få r att f
anställning som bolagsjurist. 

Sandra Lundin
T5

Ett sätt att utveckla sina ledaregenskaper kan 
vara att våga ta en aktiv roll inom ett område man är 
intresserad av. ”Att ha varit ordföintresserad av. ”Att ha varit ordföintresserad av. ”Att ha varit ordf rande eller liknande 
inom en organisation tyder både på ledaregenskaper 
och att personen inte är rädd ta tag i saker, man visar 
att man har ett eget driv”, menar Katarina

Bli dock inte skrämd över allt ni ska ha hunnit 
med fömed fömed f r att få r att få r att f en möjlighet att bli bolagsjurist. De röjlighet att bli bolagsjurist. De rö åd 
Katarina ger är i grund och botten en rekommenderad 
väg fög fög f r att hitta de positiva egenskaperna i just 
din personlighet och födin personlighet och födin personlighet och f r att för att för att f rfina ditt juridiska 
hantverk. För att hitta dit krävs oftast ett antal år 
i branschen. Det viktigaste är att du som jurist är 
mogen fömogen fömogen f r det ansvar, den noggrannhet och krav på 
prestation som arbetet föprestation som arbetet föprestation som arbetet f r med sig, inte den väg du 
tog fötog fötog f r att nå dit.
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Hur många gånger i sommar har jag 
inte fåinte fåinte f tt höra: Men är du inte ledig nu? 
VarföVarföVarf r diskuterar du juridik? Svaret är lika 
enkelt som självklart fölvklart fölvklart f r mig: Därförförf r att jag 
älskar juridiken. Den är inte bara en yrkesroll 
föföf r mig, den är ett för ett för ett f rhållningssätt som på 
många sätt präglar min personlighet.

Så till alla er som just börjat läsa juridik vill 
jag rikta en särskild varning: Man kan aldrig 
gå tillbaka och se samhället på riktigt samma 
sätt igen när man väl läst juridik. Och till er 
som läst ett tag: Ser ni på världen på samma 
sätt nu som innan? Nej, jag trodde väl inte 
det. Låt mig föt mig föt mig f rklara!

När jag går in i en mataffä in i en mataffä in i en mataff r ser jag mängder 
av juridik. Självklart handlar det om köp, 
men också kassapersonalens rätt att sluta 
avtal, användande av varumärken, avtal om 
transport av varor, betalning med kontokort 
och många andra juridiskt intressanta frågor. 
På vägen hem passerar jag en gatukorsning 
där trafiken håller till höger och där jag 
föföf rväntas stanna föntas stanna föntas stanna f r röd gubbe. Jag gör inte 
alltid det, men vet att jag nog borde, föalltid det, men vet att jag nog borde, föalltid det, men vet att jag nog borde, f r visst 
är det väl fortfarande föl fortfarande föl fortfarande f rbjudet att gå mot 
röd gubbe?

Väl hemma går jag in i lägenheten där 
jag bor och som ägare av en andel i en 
bostadsrättsföttsföttsf rening har rätt att använda. 
Jag tänder lyset och i samma sekund har 
jag gjort bruk av ett av flera tjänsteavtal jag 
slutit. Jag packar upp matvarorna och ställer 
dem i kylskåpet eller i skafferiet. Märkningen 
på varorna regleras i lagar, fövarorna regleras i lagar, fövarorna regleras i lagar, f rordningar 
och rekommendationer, så inte ens i mina 
skafferier är det juridikfritt. Jag sätter mig i 
soffan och knäpper på teven som jag givetvis 
betalar teve-avgift föbetalar teve-avgift föbetalar teve-avgift f r.

Redan som små barn lär vi oss att löften är 
bindande. Ett litet barn har en stark känsla 

Juridiken är magisk

av att det man lovat, det håller man. Det 
föföf rtvivlade utropet när mamma eller pappa 
inte håller sitt löfte om att köpa glass känner 
alla igen: Du lova’ ju!

ÄndÄndÄ å föföf rblir juridiken delvis ogripbar. 
När vi för vi för vi f rsöker föker föker f rklara varförklara varförklara varf r löften är 
bindande, står vi till slut utan svar. Vi säger 
högtidligt att löften måste vara bindande, 
föföf r att skapa samhällelig stabilitet eller föllelig stabilitet eller föllelig stabilitet eller f r 
att det skulle vara opraktiskt att löften inte 
hölls. Men ändå har vi hela läror om att 

löften inte alls är bindande, åtminstone inte 
ibland. Och vad är det som gör att vi har en så 
stark känsla av att vara bundna? Fördomar, 
vana eller rent av magi?

Visst kan juridiken användas som ett 
redskap att föredskap att föredskap att f rändra samhället, vara ett 
perspektiv att se samhället ur. Men föllet ur. Men föllet ur. Men f r mig 
är juridiken magisk.

Torbjörn Ingvarsson
Lektor i civilrätt 

brevet
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Torbjörn Ingvarsson
Lektor i civilrätt 

Höst.höst härliga höst?! Jag skulle nog faktiskt vilja säga det. 
Den nya terminen ligger farligt nära när det här skrivs och den 
normala reaktionen borde väl kanske vara panik. Sommaren är slut 
och man borde styra upp sitt liv och börja träna igen. Det regnar 
bisarrt mycket i Uppsala på hösten och kurslitteraturlistan är hur 
lång som helst med titlar som tävlar med varandra i tråkighetsrekord. 
Usch och fy, hur kan det egentligen någonsin kännas kul med en ny 
termin? Jag vet inte om det är åldern (eh…) eller det faktum att jag 
har spenderat hela sommaren på en liten ö i Lofoten i norra Norge 
men det känns faktiskt helt okej att det är ny höst och nya tag. Eller 
föföf r att vara helt ärlig- det känns jäkligt bra! Det finns hur mycket som 
helst att se framemot ju. Först ut är recceveckan med drygt hundra 
sjukt peppade funktionärer och tonvis med ännu mer taggade reccar. 
Det brukar vara alldeles, alldeles underbart, vare sig man är recce, 
fadder, domare eller kommittémedlem. Jag har faktiskt, när den här 
PJ ges ut, testat alla roller. Synd bara att man inte kan få PJ ges ut, testat alla roller. Synd bara att man inte kan få PJ ges ut, testat alla roller. Synd bara att man inte kan f vara recce 
igen, det var nog roligast…

Efter världens bästa start på terminen kommer Juristbalen, 
traditionsenligt sista helgen i september. Vackra människor, god 
mat, dans och fest! Och när hösten börjar kännas tyngre än tyngst 
framåt oktober finns Juristgasquen som en ledstjärna i mörkret. 
För att inte tala om allt annat som händer på JF. Som vanligt har 
vi fövi fövi f retagsbesök, fök, fök, f reläsningar, idrott, juristjour (jo, det är faktiskt 
kul att känna att man har faktiskt kan svara på folks frågor efter 
ett par års tragglande av lagtext) och en hel del annat. Sen har vi 
givetvis kontaktdagen som också brukar vara inspirerande. När 
kurslitteraturlistan är längre än Pestens tid är det ju rätt kul att få tt kul att få tt kul att f
veta att det i slutändan faktiskt leder någonstans att läsa allt. 

Till dig som är recce och känner att det är evigheter kvar av 
utbildningen och tonvis med kurslitteratur att plöja vill jag bara öja vill jag bara ö
säga; shit vad kul du kommer att ha! Uppsala har hur mycket som 
helst att bjuda på. Vad man än är intresserad av finns det. Passa på 
att engagera dig och träffa folk och gör något annat än att bara trycka 
in svårläst lagtext. Det är för för f rst då det blir kul att plugga. Jag kom 
till JF som fötill JF som fötill JF som f rvirrad klubbverkare på T1 och tyckte att det var rätt 
skönt att träffa folk som hade lite distans till studierna och avslöjade öjade ö
hemligheter som att de inte alls föhemligheter som att de inte alls föhemligheter som att de inte alls f rberedde sig i två dagar till varje 
seminarium som lärarna sa att man skulle, att det är viktigare att 
flika böckerna än att fön att fön att f rsöka minnas allt, att det är svinkallt men 
alltid finns plats på Carolina Rediviva och annat användbart. Ta vara 
på tiden här.

Slutligen vill jag önska alla nya och gamla juriststudenter 
varmt välkomna till Jontes!

Kalendarium:
Jontes café öJontes café öJontes caf ppet måndag-torsdag 10-16, fredag 10-15
Juristbalen 27 september
Kontaktdagen 12 november

Ordförandens spalt

Antonia Wopenka
Ordförande Juridiska Föreningen
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