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

Vi är stolta över att landets juriststudenter 16 år i rad har 
 utnämnt  Mannheimer Swartling till den mest attraktiva 
 advokatbyrån.  

Besök oss på Facebook och LinkedIn.

mannheimerswartling.se
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Chefredaktören har ordet
Kära medstudenter, 

Jag vet att ni har det stressigt just nu men lägg inte ifrån er mig på en gång. Tentaperioder 
är förmodligen bland det mesta omtumlande med vårt uppsali-
ensiska juristprogram. Tentamensstudier brukar regelmässigt med-
föra känslor såsom ångest, uppgivenhet och självförakt till 
följd av alla gånger under terminen lättjan har tillåtits 
segra över niten för att bara nämna några. Det jag per-
sonligen finner mest stötande är ekonomerna, som 
med sin närmast obefintliga studiebörda spende-
rar sin tid grillandes i ekoparken under brinnan-
de tentatider. Förmodligen vittnar denna lätt-
kränkthet av andras livskvalitet dock snarare 
mer om att jag behöver bli mindre missunn-
sam än att det skulle vara så himla synd om 
mig. Mig, mig, mig. Nog om mig! 

Eller inte! Det är ju så att det här är mitt 
sista nummer som chefredaktör för denna 
eminenta (med nöd och näppe) periodiska 
skrift. Så jag vill passa på att tacka mina kära 
redaktionskollegor, Alexander, Magnus och 
Ella, för ett gediget arbete under denna stund-
tals kaotiska termin. Självklart ska också ett sär-
skilt tack riktas till er som läser och uppskattar 
Press Judicata, utan er skulle hela syftet med tid-
ningen gå förlorat. 

Eftersom denna tidning med all sannolikhet kommer vara den 
sista att utges innan höstens val, tänkte vi att det skulle vara allde-
les förträffligt med en liten valspecial. Vad passar då bättre än att fråga sig om lagrådet är 
”smyghöger”, att få veta hur våra riksdagspartier ställer sig till den sakrättsliga traditions-
principen och vad Connie Dickinson-målet har för betydelse för myndighetssverige. Det 
och mycket mer följer i pausen från tentaplugget, sponsrad av PJ. 

Med varma hälsningar och förhoppningar om en lång och alldeles underbar sommar,
Morgan med redaktion

”Jag skall inte säga, ’gråt inte’, ty inte alla tårar är av ondo”.
-Gandalf den vite vid grå hamnen
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Your career.
Our passion.

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

We have a promise: to reward your commitment by 

investing in your skills and development. Here at 

Roschier we are advisors with a strong purpose. 

Determined and ambitious people who rise to the 

challenge and never stop learning. Who get deeply 

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

Who ensure advice that reaches beyond the obvious 

by working closely with our clients, making their

reality our own. Does that sound like you?

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



Plötsligt var vi här igen - maj. I skrivande stund är 
det 24 grader varmt ute men vice ordförande sitter 
ändå i källaren och dör pollendöden medan ordfö-
rande sitter ute med kaffekoppen och solglasögonen. 

Det sa bara “poff ” och så hade terminen kommit 
till sitt slut. Men vilken termin det har varit! I 
början av april var det dags för Culpa Cup. Som 
tidigare nämnt skulle vi vara nöjda om styrelselaget 
gjorde mål i fler än en match, vilket vi inte gjorde. 
Vi gjorde ett mål på fyra matcher, och släppte in 
någonstans runt 17 (vi tappade räkningen efter ett 
tag). På något mirakulöst sätt kom vi ändå inte sist 
i turneringen, men vi misstänker att någon mutat 
motståndarna att inte göra så många mål på oss. 

Utöver sportaktiviteter har Studierådet tillsammans 
med FEMJUR anordnat ett panelsamtal om ju-
riststudenternas arbetsmiljö. Samtalet blev mycket 
lyckat och lockade en del folk. Är ni nyfikna kan ni 
läsa mer om det längre fram i tidningen. JF:s voka-
lensemble - Lex Legato - kickades igång på allvar 
i mitten av april med tre sjungningar på åtta dagar, 
och kommer dessutom ha en vårkonsert den 18 maj 
på Jontes stuga.

Vi har också anordnat aprilstämma, där vi valde en 
hel drös med nya ämbetsmän och röstade igenom 
en del propositioner. Sammantaget är vi nöjda med 
utfallet och ser väldigt ljust på höstterminens äm-
betsmannakår!

Styrelsen har även varit nere och hälsat på våra 
vänner i Lund och Örebro. Det tar emot att säga 
att Lund är en fin studentstad, och vi vill ändå se 
välkomnandet som varmt trots att Agnes blev, i sann 
lillasysteranda, utbuad av lundajuristerna när hon på 
scenen tillkännagav att hon kom från Sveriges bästa 
studentstad och Sveriges äldsta juridiska förening. 
Ramsan “För vi är lundajurister - nej vi är inte Upp-
sala” sitter tyvärr fortfarande på hjärnan. Besöket i 

Örebro var däremot helt bu-fritt.
En sista grej som hände den här terminen var att 
vi hade en fantastiskt mysig avslutning med våra 
ämbetsmän. Vi grillade korv, halloumi och sparris, 
spelade kubb och brännboll och tävlade i femkamp. 
Tack alla som kom, och tack alla ämbetsmän för den 
terminen, det är NI som gör JF så bra. 

Det är en märklig känsla att ha studieuppehåll men 
ändå - uppenbarligen - vara en del av studentlivet. 
Vi är med, men ändå inte. När ens gamla kursare 
sitter på Jontes stuga och pratar om företagsbeskatt-
ning och EU-fördrag, sitter vi själva och nickar och 
ler innan vi drar till med ett “Hörni, ni kommer väl 
på ämbetsmannaavslutningen?” eller “ska vi ta en 
fika senare?”. Som allra märkligast är det nog i maj 
när ni går i tentapluggs-mode och arbetsbelast-
ningen för oss i presidiet ändå får anses minska. Då 
kommer vi sitta där och inte veta var vi ska ta vägen 
eftersom (för) många av våra vänner är juriststu-
denter och inte kommer hinna/kunna/vilja/orka ses. 
Därför kommer här en uppmaning (kanske mer för 
vår - än för er - skull): våga kom ut på kvällarna och 
ta vara på de första sommarkvällarna! Vi kan hänga 
i parkerna, spela brännboll och bara njuta av livet. 
Det låter väl bra ändå?

Innan vi stänger spalten för denna termin så vill jag, 
Agnes, tacka för mig. I höst kommer ni få läsa texter 
skrivna av en annan supertjej som också börjar på A 
- nämligen min efterträdare Anna. Året som ord-
förande har varit ett av de mest lärorika och utma-
nande någonsin. Nu ska jag avsluta med att städa 
skrivbordet och ha sommarlov innan T6 kallar. Jag 
känner mig lite nervös då jag första gången på över 
två år måste köpa kaffekort på Jontes och inte läng-
re kommer räknas som engagerad i JF. Känner jag 
mig själv rätt kommer jag dock inte hålla mig borta 
alltför länge… Tack JF för allt fint ni gett mig! 

Många kramar,

Bästa Uppsalajurister!

Agnes “Bua högre då” Emborg, ordförande 
Andreas “Mitt insignie gick sönder när jag dansade 
till Håkan Hellström” Larsson, vice ordförande
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LAGRÅDET
- författningsexperter eller hemliga högerspöken?

Lagrådet lär för dig som läsare av denna tidskrift 
vara en tämligen bekant institution: ett gäng leda-
möter av våra två högsta domstolar som granskar 
olika lagförslags förenlighet med grundlagarna, 
den lagtekniska kvaliteten, huruvida lagförslaget 
uppfyller de stränga rättssäkerhetskraven som 
ställs bland en hel del annat. Har Lagrådet något 
att anmärka på vad avser språklig utformning el-
ler den föreslagna lagstiftningens förhållande till 
annan författningstext et cetera, så gör man det, 
men det är ingenting som lagstiftaren egentligen 
behöver ta hänsyn till. Allt som oftast gör lagstif-
taren däremot det, man ser inte Lagrådet som nå-
gon ideologisk motståndare utan som en samling 
duktiga jurister som vill hjälpa till att utforma så 
bra lagstiftning som möjligt. 

På senare tid har situationen emellertid varit en 
lite annan. Den sittande regeringen har fått svi-
dande kritik av Lagrådet rörande lagförslag som 
har varit några av deras absoluta käpphästar i 
partipolitiken, men valt att gå vidare med de-
samma oavsett. Det har bland annat varit fallet 
rörande förslaget på samtyckeslagstiftning, vinst-
tak i välfärden och undantagsregler för gymna-
siestuderande ungdomar som tidigare förnekats 
uppehållstillstånd. I efterspelet av dessa kritiska 
yttranden har vår justitieminister, Morgan Jo-
hansson, i viss mån gått i polemik med Lagrådet 

och deras yttranden. Till exempel menar han att 
politiker kan ha goda skäl för att ignorera deras 
yttranden och att lagrådet historiskt sett varit ne-
gativt inställda till bland annat avskaffandet av 
dödsstraffet, kvinnliga domare och det kommu-
nala utjämningssystemet. Jonas Sjöstedt var även 
ute i media för ett antal månader sedan och kri-
tiserade lagrådets invändningar mot lagförslaget 
om vinsttak i välfärden och ifrågasatte om det 
inte låg några politiska motiv bakom dessa. Ti-
derna och samhällsvärderingarna har förändrats 
sedan dödsstraffet avskaffades och kvinnors rätt 
till arbete är idag en självklarhet, såklart även för 
lagrådet, men kan Morgan och Jonas ändå vara 
något på spåren? Är Lagrådet verkligen fullstän-
digt opolitiskt i sin verksamhet? 

För att ta reda på det, tänkte jag presentera de 
ovan nämnda lagförslagen och samtidigt redogö-
ra för några av Lagrådets invändningar mot de-
samma. Kan vi kanske se en tendens till ett höger-
girande lagråd? Eller är det endast frågan om en 
sittande regering som i sin desperation att fram-
stå som handlingskraftig inför kommande val, går 
fram med illa utformad lagstiftning? Läs vidare 
och ta ställning själv!

Vinsttak i välfärden
Privata aktörers vara eller icke vara i välfärden har 
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varit en hett omdiskuterad fråga i svensk politik 
under lång tid. Den sittande regeringen anser att 
det är ett problem att välfärdsbolag tar ut vinst 
ur sin verksamhet av främst två anledningar. Dels 
anser man att det är olämpligt offentliga medel 
betalas ut i vinst från bolagen, det har visats sig 
finnas mycket pengar att tjäna i välfärdsbranschen, 
och dels att dessa pengar hade kunnat gå till att 
tillförsäkra en högre kvalitet på de välfärdstjäns-
ter som bolaget för skattepengar har åtagit sig att 
utföra. Därför vill man med den proposition som 
nu lagts fram inför riksdagen införa ett vinsttak 
på 7%. 

Lagrådets yttrande är mycket omfattande och 
kritiken sträcker sig över flera områden som lag-
rådet har att granska. Man ställer sig frågande till 
om regleringen är förenlig med näringsfriheten 
i regeringsformen och EKMR, om den utgör en 
inskränkning av det kommunala självbestämman-
det etc. Man anser helt allmänt att beredningen 
av frågan har varit otillräcklig och att regeringen 
inte med tillräcklig säkerhet har redogjort för de 
praktiska konsekvenser förslaget kan tänkas få. 
Till exempel menar man att det är osäkert i vad 
mån privata aktörer kommer fortsätta att bedriva 
verksamhet och att det också är oklart vad som 
skulle hända med välfärdstjänsternas brukare om 
stora delar av den privata välfärdsbranschens val-
de att upphöra med sin verksamhet. Egentligen 
tar Lagrådet inte ställning till om konsekvenserna 
är bra eller dåliga, man konstaterar bara att dessa 
frågor enligt dem är otillräckligt utredda. 

Ny möjlighet till uppehållstillstånd 
Lagförslaget syftar till att ge de unga migranter 
som kom under flyktingkrisen år 2015 en andra 
chans till uppehållstillstånd. Anledningen är att 
handläggningstiderna för asylärenden blev sär-
skilt långa för de som kom under denna tid och 
många som kom till Sverige långt innan de fyllt 
18 fick sitt ärende prövat som vuxna, eftersom 
de hade hunnit fylla 18 under vistelsen i Sveri-
ge. Det är betydligt svårare att få asyl som vuxen, 
varför många av dessa unga nekades asyl, trots att 
de alltså uppehållit sig i Sverige under lång tid. 
Nu vill regeringen ge denna specifikt avgränsade 
grupp en ny chans till uppehållstillstånd.

”En utlänning som kom till Sverige och ansökte 
om uppehållstillstånd exempelvis den 1 novem-
ber 2015, och som inte fick sin ansökan prövad 
förrän den 1 februari 2017 eller senare, kommer 
att få förmånen av att kunna begagna sig av den 
nya regeln. Om prövningen skedde någon gång 
under perioden 20 juli 2016 – 31 januari 2017 får 
den nya regeln däremot inte tillämpas, utan utvis-
ningsbeslutet står fast. Om
utlänningen hann få sitt beslut redan den 19 juli 
2016 eller tidigare, gällde i stället de permanenta 
reglerna i utlänningslagen.”

Lagrådet pekar på att möjligheterna till uppe-
hållstillstånd avgörs på basis av migrationsverkets 
handläggning och inte den enskildes förhållan-
den och menar att det ”starkt kan ifrågasättas om 
detta är en objektivt godtagbar princip.” Vidare är 
lagrådet skeptiska till att vissa som redan har fått 
ett utvisningsbeslut men uppehåller sig i Sverige 
ändå blir kvalificerade att söka uppehållstillstånd 
igen på grund av det föreslagna undantaget i ut-
länningslagstiftningen.

”Ett av rekvisiten för bifall för de nämnda per-
sonerna är således att utlänningen inte rättat sig 
efter ett tidigare lagakraftvunnet utvisningsbeslut. 
Som flera remissinstanser påpekat kan det ifråga-
sättas vilken effekt detta har på upprätthållandet 
av prövningssystemets legitimitet i stort. Enligt 
Lagrådets mening bör detta belysas på ett mer
övergripande plan.”

Men den kanske mest uppseendeväckande for-
muleringen som Lagrådet framför är hur de ser 
på den lagtekniska lösningen för detta förslag på 
lagstiftning. Man instämmer i vad som yttrats un-
der remissbehandlingen där många remissinstan-
ser pekar på den föreslagna lagregleringens kom-
plexitet och ”anser att gränsen här har nåtts för 
vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning 
får utformas.” 

En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivil-
lighet
Ingen lagreglering de senaste tio åren har väl va-
rit så medialt uppmärksammad och omdiskuterad 

Text: Morgan Ödman. Bild: lagradet.se, vinnare av priset för Sveriges bästa webbdesign 1995 (?)
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som den så kallade ”samtyckeslagen”. Den debat-
ten lämnar vi därhän i denna artikel och tittar på 
vad lagrådet ansåg om den remiss som de hade att 
yttra sig om. 

Lagstiftningsförslaget syftar till att omformule-
ra den nuvarande våldtäktsbrottsregleringen så 
att det tydligare framgår att samlag med bristan-
de frivillighet från någon av parterna utgör en 
våldtäkt. Avgörande för ansvarsfrågan i en våld-
täktsrättegång blir således huruvida det förelåg 
samtycke eller inte i det aktuella fallet. Lagstift-
ningsförslaget främsta syfte är enligt regeringen
att det ska verka normerande på samhällsmoralen 
och tydligare emfasera vikten av frivillighet vid 
sexuellt umgänge. 

Lagrådet anser att förslaget riskerar att göra den 
rättsliga bedömningen i våldtäktsmål alltför oklar

och godtycklig och att detta innebär stora pro-
blem ur legalitetssynpunkt.

Gränsen mellan ett fritt och ett icke-fritt delta-
gande blir på så sätt huvudsakligen bestämd av 
omständigheterna i den enskilda situationen och 
därmed oklar. Bedömningen kommer att vara 
avhängig ett ställningstagande från den enskilde 
domaren av normativt slag, nämligen avseende 
vilket deltagande till vilka sexuella handlingar 
som i det aktuella fallet inte bör godkännas som 
fritt. Frågan huruvida det föreligger ett enligt lag-
stiftningen ”fritt” deltagande kan inte med till-
räcklig säkerhet besvaras förrän i efterhand, när 
omständigheterna är utredda och bedömda.

Lagrådet påpekar vidare, i enlighet med flera re-
missinstanser, det enligt dem bristande rättsliga 
behovet och menar att de situationer som lag-
stiftningsändringen syftar till att kriminalisera, 
redan är kriminaliserade under den nuvarande 
rättsliga regleringen och avstyrker således försla-

get i sin helhet. 

Lagrådet och politiken
Efter en noggrann genomläsning av samtliga 
lagrådsyttranden i jakten på politiska ställnings-
taganden som stödjer den här presenterade hy-
potesen om lagrådets högergirning, har jag nått 
en slutsats. Ingenting tyder på att lagrådet har lå-
tit några partisympatier påverka sina yttranden, i 
vart fall inte uttryckligen. I själva verket upplevs 
lagrådets uttalanden vara, föga förvånande, sakli-
ga och juridiskt välgrundade. 

Med det sagt kan en till synes korrekt juridisk be-
dömning såklart innehålla väl fördolda politiska 
motiveringar, så att fullständigt avfärda kritiken 
mot lagrådet som uppenbart ogrundad vore nog 
att gå ett steg för långt. Lagrådet är som bekant 
ett offentligt organ och förtjänar att underkastas 

kritisk granskning liksom alla andra institutioner 
inom offentligheten. 

Men kritik gör sig även den bäst när den är 
välgrundad, och att som idag, utan att bemöta 
några av lagrådets formuleringar i sak, utpeka 
dem för att vara politiska är enligt mig att ha lite 
för lite på fötterna. En mer trolig förklaring är då 
att det är den föreslagna lagtextens kvalitet som är 
bristfällig, inte lagrådsledamöternas opartiskhet. 

”[...]gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt
i fråga om hur lagstiftning får utformas.
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Arbetsmiljön på juristprogrammet
Ett panelsamtal i ljuset av #medvilkenrätt
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”Första dagen på juristprogrammet blev vi välkomnade 
med frasen: Här utbildar vi Sveriges bästa jurister och 
Sveriges mest välutbildade hemmafruar.” Med några 
citat från #medvilkenrätt-uppropet inledde kvällens 
moderatorer Matilda Frisk (f.d. ordförande i FE-
MJUR) och Caroline Edwall (ordförande i studierå-
det) panelsamtalet. Syftet med kvällen var att lärare, 
studenter och experter på området tillsammans skulle 
få diskutera arbetsmiljön på juristprogrammet i Upp-
sala. Vad finns för riktlinjer och hur kan arbetsmiljön 
förbättras? Fokus för kvällen låg på könsrelaterade 
frågor med anledning av just #metoo och #medvil-
kenrätt. 

Panelsamtalet var uppdelat i två delar. Den första 
delen fokuserade på den nuvarande situationen på 
programmet. I panelen under det passet deltog re-
presentanter från juridiska fakulteten; Hans Eklund, 
Johanna Chamberlain, Martin Berglund, Moa Kind-
ström Dahlin och Carolina Westin. Först behandlades 
hur deltagarna själva reagerat på #medvilkenrätt-upp-
ropet. Samtliga hade reagerat starkt och tyckt det var 
hemskt att läsa alla historier, men panelen var överens 
om att det var bra att uppropet lyfte frågan. Vissa av 
de kvinnliga deltagarna hade även själva skrivit under. 

Samtalet leddes senare in på hur fakulteten agerat. 
Hans förklarade att ledningen agerat ”hyfsat snabbt”. 
Konkret har det bland annat klargjorts att kränkan-
de beteende är otillåtet och information har getts ut 
om universitetscentrala riktlinjer. Fakultetens utbild-
ningsdag, som hålls varje termin, hade även temat 

diskriminering och kränkningar. Hans sade också att 
information ska ha gått ut till alla studenter på in-
troföreläsningar och seminarium. Vid det påståendet 
reagerade publiken – och det visade sig att det bara 
gjorts på några terminskurser men långt ifrån alla.

Samtalet gick sedan in på de riktlinjer som finns på 
universitetet och fakultetens egna dokument. Mo-
deratorerna konstaterade att de själva hade svårt att 
greppa linjerna. Diskussionen grundades på ett fiktivt 
fall om en student som blivit tafsad på av en meds-
tudent på ett basgruppsmöte. ”Till vem och hur kan 
studenten vända sig?”. Här skilde sig svaren åt bero-
ende på vem som svarade. Seminarielärarna tyckte att 
studenten kunde gå till dem om de var undervisade 
lärare. Studievägledaren Karolina uppgav att du kun-
de kontakta henne, eller någon annan studievägledare, 
då de har tystnadsplikt. 

Vidare nämndes att studenter kan vända sig till Stu-
dierådets terminsskyddsombud eller studiebevakare 
samt att studenter kan anmäla händelser till prefek-
ten som då gör en utredning. Slutsatsen av diskus-
sionen blev att man som student kan vända sig till 
vem som helst när och hur man vill. Vad som händer 
beroende på vem man vänder dig till var desto mer 
höljt i dunkel. Inte heller blev det helt tydligt i vil-
ka situationer fakulteten har ett ansvar att agera. Det 
”formella ansvaret” är det som händer i samband med 
studierna men samtidigt var panelen överens om att 
det exempelvis kunde vara aktuellt för en student att 
byta seminariegrupp på grund av något som hänt på 
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en nation. 

Panelsamtalets andra del inriktade sig på konkreta 
åtgärder för att förbättra den nvarande situationen. 
Här byttes panelen ut. Från fakultetens sida satt Hans 
Eklund och Karolina Westin kvar. Nya deltagare var 
de inbjudna experterna Anneli Häyrén (universitetets 
HR-utredare) och Kim Hof (utbildningsanordnare 
på Make equal). Anneli och Kim fick börja med att 
kommentera på den tidigare debatten där båda var 
kritiska till hur informationen om vad en student kan 
göra vid kränkningar förmedlats. De efterfrågade en 
klar struktur med kontaktpersoner och information 
om vad som händer när man vänder sig till dessa. Dis-
kussionen fördes sedan in på hur det går att förebygga 
kränkningar och förbättra arbetsmiljön. Från fakulte-
tens sida sades att de redan nu har börjat arbeta med 
en pedagogisk seminarieserie om likavillkorsfrågor 
där lärare får delta för att kunna lära sig om att hante-
ra arbetsmiljön i klassrummet. Kim tipsade bland an-
nat om att man skulle kunna utbilda seminarielärare 
i talfördelningsteknik för att se till att fler får ta plats 

vid seminarietillfällen. När det gäller basgruppsklimat 
diskuterade panelen att det var ett svårt problem men 
att man ändå behöver försöka förbättra klimatet ge-
nom exempelvis dialog och hjälp i grupper som inte 
fungerar. Från fakultetens håll sades att studenterna 
också kunde försöka förbättra arbetsmiljön med ett 
positivt grupptryck. Anneli och Kim var då snabba på 
att kommentera att det visserligen går men att ansva-
ret för studenternas arbetsmiljö ligger på fakulteten.

En summering av kvällen är att fakulteten har en po-
sitiv inställning till att arbeta med arbetsmiljöfrågor 
relaterade till könsdiskriminering. Det finns mycket 
vilja och många bollar som satts i luften. Det som ef-
terfrågas från studenthåll är att det inte stannar vid 
diskussioner utan även händer saker. Fakulteten har 
ett stort arbete framför sig och har förhoppningsvis 
fått hjälp på vägen tack vare moderatorerna Caroline 
och Matilda samt experterna Anneli och Kim. Un-
dertecknad vill också tillägga att redan några dagar 
efter debatten satte fakulteten igång med att arbeta 
fram tydligare riktlinjer!

Foto: Max Marcus.

Paneldeltagare
Hans Eklund
Hans är universitetslektor och docent i processrätt. Hans 
är även prodekan på juridiska institutionen och ordfö-
rande för utbildningsutskottet.

Johanna Chamberlain
Johanna är doktorand i civilrätt med fokus på skade-
ståndsrätt. Hennes avhandling rör den personliga inte-
griteten och skadeståndsrätten. Hennes intresseområden 
är bland annat skadeståndsrätt men även socialrätt och 
integritets- och dataskydd. Johanna undervisar i skade-
ståndsrätt och avtalsrätt, främst på terminskurs 2. Jo-
hanna är utöver det ledamot i fakultetens grupp för lika 
villkor.

Martin Berglund
Martin är universitetslektor och docent i finansrätt, sär-
skilt inriktat mot internationell skatterätt, stiftelsebe-
skattning och skatteteori. Han är för nuvarande kursfö-
reståndare för terminskurs 5. Martin är också ordförande 
för fakultetens grupp för lika villkor.

Moa Kindström Dahlin
Moa är universitetslektor i offentlig rätt och undervisar 
för nuvarande på terminskurs 1. Hon disputerade i of-
fentlig rätt vid Stockholms universitet 2014. Moa driver 
även T1-podden tillsammans med Patrik Bremdal som 
är uppskattad av såväl studenter som lärare. Under hös-
ten 2017 diskuterades #metoo i podden, vilket blev en 

stor del av den information studenterna nåddes av under 
uppropet. Moa Kindström Dahlin är även ledamot i fa-
kultetens grupp för lika villkor.

Carolina Westin
Carolina är studievägledare på juridiska institutionen se-
dan hösten 2017. 

Anneli Häyrén 
Anneli är forskare vid Centrum för genusvetenskap och 
HR-utredare vid universitets HR-avdelning. Hon har 
bland annat forskat om maskulinitet och sexualitet inom 
räddningstjänsten och diskriminering inom akademin. 
Anneli har lång erfarenhet av föreläsningar på temat 
våld, sexualitet och makt. Hon har även intervjuats om 
sexuella trakasserier i arbetsmiljöer i flera tidningar och 
nyhetssajter i samband med #metoo.

Kim Hof
Kim är utbildningssamordnare på Make equal. Make 
equal är en stiftelse som genom bl.a. föreläsningar och 
konsultuppdrag inspirerar till jämlikhet, med målet att 
nå ett samhälle där alla slipper diskriminering och kan 
nå sin fulla potential. Make equal är lösningsfokuserade 
experter, som arbetar med att utveckla metoder och prak-
tiska lösningar för att uppnå jämlikhet. De är vana före-
läsare som ger inspiration och tips kring hur man arbetar 
för en jämlik arbetsmiljö.



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

På Cederquist är hållbarhet ett självklart fokus. 

Sätt kurs 
mot en
långsiktig 
karriär.

DEN MODERNA BYRÅN
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Valborg - en antropomorfism

Denna text är författad av Jonathan Schiess, chefredak-
tör emeritus för Press Judicata och publicerades först i 
Uppsala studentkårs medlemstidning ERGO. 

Jag fylls med billig öl, gin och en flaska vitt. Jag säger 
farväl till min vän Plaste och lovar honom att vi snart 
kommer att ses igen. Ute på Dragarbrunnsgatan ser 
jag fullsolen vandra upp mot himlen bekymmerslöst, 
sicksackandes mellan enstaka stackmoln. Människor 
strosar i helgdagshastighet mot ån, till forsränningen. 
Sockervadd och soldammiga gator. Barn sitter som 
fåglar på sina föräldrars axlar.

Vi kommer fram till Dombron och ställer oss till 
höger, nära forspassagen. Mellan en fladdrande glipa 
i folkströmmen ser jag rakt in i forsen. En flotte med 
fyra galna studenter närmar sig. En uppblåsbar ele-
fant sitter i baksätet som maskot och livscoach. Kom 
igen nu!

Överbord. Elefanten flyter bort. Publiken hurrar och 
skrattar förtjust. De blöta våghalsarna skrattar och 
simmar i land. Allt är i sin ordning.

Jag bärs bort en bit och ställs på trä i Gotlandspar-
ken, vid ån utanför Gotlands nation. Deras händer 
mot den solvarma bryggan. Det är tyst en stund. 
Plötsligt hörs Avicii spela från en portabel högtalare. 
”Jag vill bara säga att jag tycker om er”, säger någon 
och höjer sin plastkopp med fisljummen öl. ”Tim!”

Här är ån spegelblank. Domkyrkan tornar upp sig, 
högre idag än vanligt. Den är riktmärkenas riktmär-
ke.

Sista burkölen som hållit mig kvar tas ut och med en 
liten vindpust flyger jag iväg och tar höjd. Nu kan jag 
äntligen överblicka hela Uppsalas blodomlopp. Solen 
står ovanför alla nu, balanserar självsäkert mellan öst 
och väst. Jag störtdyker mot marken vid Uppsala kyr-
kogård och dansar bort som en amerikansk skönhet 
mot Eko-parken. Vid ingången krokas jag upp mot 
himlen igen.

Det vimlar av människor på gräset. Filtar och skratt. 
Någon ropar ”Nour! Här är vi!” Öl spills och cigaret-
ter tänds. Jag tänker på en Nick Drake-låt jag hörde 
förra året. Han sjunger om att han hade kunnat födas 
som en lampa istället för en människa. Eller som 
en stol, en stövel eller en bok. Men Nick, tänk att få 
vara bland vänner och halvtimmebekantskaper, på en 
fleecefilt i en försommarpark.

Det börjar skymma och parken återfår sin gröna färg 
allteftersom den töms på vinungdom. Nu ligger bara 
burkar kvar, plastpåsar och en och annan sko. Jag 
sjunker med temperaturen mot marken. Jag landar 
bredvid Plaste. Han ler mot mig. Bakom honom ser 
jag en städare med griptång komma gåendes mot oss. 
”Vi ses nästa år. Sköt om dig.”  
”Du också” svarar jag. 

Disclaimer: Vädret i den berättelsen återspeglade inte 
(snarare tvärtom) vädret vi fick på valborg.

Disclaimer två: Att Systembolaget-kassar återvinns så 
effektivt som antyds i slutet av berättelsen vet författa-
ren inget om. Men man kan ju hoppas.

Foto: unsplash.com.
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Liberalerna
Traditionsprincipen innebär ett krav på att varan faktiskt kommer i 
köparens besittning. Det är positivt, eftersom att ställa krav är att bry 
sig. 49 § KköpL bör därför avskaffas, så att krav även ställs på konsu-
menter. På samma sätt som elever måste veta hut och ta av sig kepsen 
i klassrummet, och som nyanlända måste veta hut och lära sig svenska, 
så måste konsumenter faktiskt veta hut och lära sig att ta med sig varu-
jäveln hem till sig. Även om det råkar vara en 195 meter lång flytdocka.

Centerpartiet
Traditionsprincipen är en katastrof. Lagtexten är knappt ens en 
lagtext, utan en bakvänd e contrario-tolkning från 1800-talet. Istäl-
let bestäms dess innebörd i motsägelsefull och tidvis svårbegriplig 
praxis, där HD egentligen mest verkar ha skjutit från höften och 
Sveriges jurister därpå i efterhand försökt utläsa någon konsekvens 
som “princip”. Detta är ett hot mot rättssäkerheten och mot omsätt-
ningen i handeln.
Vi har dock ändå bestämt oss för att stödja traditionsprincipen ef-
tersom alternativet vore värre.

Socialdemokraterna
Vi har ärvt en oansvarig sakrättsreglering från den tidigare regering-
en. ”Mitt Europa bygger inga rådighetsmurar” har vi aldrig sagt, och 
om vi sagt det så bygger i alla fall mitt Sverige sådana murar. Vi vill 
också vara tydliga med att även om det inte är bra som det är, blir det 
värre om Moderaterna får regera. 
Att avskaffa traditionsprincipen vore att kasta borgenärerna under 
bussen till förmån för omsättningsintresset, och de enda som kastas 
under bussen i ett socialdemokratiskt Sverige är Miljöpartiet.

Miljöpartiet
Att kunna tradera sitt kvinnliga språkrör när det blir problem är 
positivt. I övrigt hänvisar vi till Socialdemokraternas svar.

PJ:s valspecial
Den 9 september är det val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige. För 

att du ska göra ett informerat val har Press Judicata frågat partierna vad de tycker 
om höstens viktigaste valfråga: traditionsprincipen.



OBS: Texten kan innehålla spår av satir.
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Kristdemokraterna
Det finns bara en Gud, och han heter Torgny. Länge trodde vi på 
traditionsprincipen såsom den behandlats så utförligt i Den Heliga 
Skrift (som skulle må bra av åtminstone ett nytt supplement). Men se-
dan Nya testamentet (Håstads tillägg till NJA 2008 s. 684) kom med 
det sanna Evangeliet har vi tvingats se ljuset och följer nu vår Fader 
på korståget emot denna hädiska avart till så kallad princip. Deus vult!

Moderaterna
Ett så starkt borgenärsskydd är ett hot mot omsättningsintres-
set, och det fria företagandet. Vänstervurmandet om syltryggs-
borgenärer måste få ett slut, och som vanligt visar sig regeringen 
ovilliga att agera. En röst på moderaterna innebär förändring. Vi 
kommer tillsätta en kommitté med fritt fakturerande konsulter 
för att så snart som möjligt kunna presentera ett alternativ. Att 
vi själva inte gjort något under våra åtta år i regeringsställning är 
inte där fokus bör läggas. 
I övrigt vill vi även sätta igång med moderniseringen av Uppsala-
studenternas studieplatser, och anser att projektet Nya Carolina 
bör påbörjas snarast.

Vänsterpartiet
Ett viktigt argument för traditionsprincipen är att motverka sken-
transaktioner, som bara syftar till att berika de enskilda och undgå 
exempelvis skatt eller utmätning. Att sätta dit skattesmitare är natur-
ligtvis enbart positivt. Skulle den motverka omsättningsintresset är 
detta heller inget problem, eftersom omsättning är kapitalism - det 
är därmed inte ens ett skyddsvärt intresse. Självklart bör alltså tradi-
tionsprincipen behållas.

Sverigedemokraterna
Är detta ens en fråga? I Sverige är vi svenskar, pratar svenska och 
våra transaktioner får inte sakrättsligt skydd förrän tradition har skett. 
Alla andra förslag är en konspiration från sjuklövern och syftar till att 
införa sharialagar i Sverige. För övrigt så borde Sverige skära av sin 
besittning till alla flyktingar.



Här vilar
en svensk juriststudent

stupad i tentatid
undernärd, utarbetad

lemlästad
av omänskliga textmängder

Brottet var klassresa
Glöm honom aldrig

-Flogstapojken (2018)

Bild: Unsplash.com.
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Välkommen till en stor byrå i mindre format.

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

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

Hamngatan 2, Box 5747  ·  se-114 87 Stockholm

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

Evelina Lund och Christopher Escalante är studentansvariga på Gernandt & Danielsson och pluggade i Uppsala respektive Stockholm.  
Som Associates arbetar de framförallt med tvistlösning respektive aktiemarknadsrätt.
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HD avkunnade i april dom i ett mål som blivit 
väldigt uppmärksammat medialt.  Amerikanskan 
Connie Dickinson påbörjade 2011 sina studier 
i Analytical Finance vid Mälardalens högskola 
i Västerås. I och med att hon inte är medborg-
are i något EEA-land, är hon inte berättigad till 
avgiftsfri utbildning. För Dickinson uppgick ter-
minsavgifterna därför till 55 000 kronor. När hon 
sedan avbröt sina studier under hösten 2013 kräv-
de hon återbetalning på den studieavgift hon er-
lagt, totalt cirka 170 000 kronor, med hänvisning 
till att utbildningen varit undermålig.

Vid en utvärdering av utbildningen gavs år 2012-
13 omdömet ”bristande kvalitet” från Universi-
tetskanslerämbetet (UKÄ), som 2013 även ifrå-
gasatte skolans tillstånd att utfärda examen för 
utbildningen. 
Dickinson, som i målet företräddes av Centrum 

för Rättvisa, menade att det förelegat ett civil-
rättsligt avtal mellan henne och högskolan, och 
att skolan genom utbildningens bristande kvalitet 
begått ett avtalsbrott. Högskolan bestred att något 
civilrättsligt avtalsförhållande skulle finnas, och 
ansåg istället att parternas rättsförhållande skulle 
styras i sin helhet av den för högskolors verksam-
het gällande offentligrättsliga regleringen.

Frågorna HD hade att ta ställning till var således 
först om ett ömsesidigt förpliktande avtal fanns, 
och i så fall vilka rättsliga konsekvenser detta 
skulle innebära. 

Ömsesidigt förpliktande avtal
I propositionen bakom regleringen av avgifts-
skyldigheten berörde flera remissinstanser att 
studieavgifterna kunde leda till att sådana rättig-
heter som uppkommer i civilrättsliga avtal kunde 
uppkomma även för avgiftsbetalande studenter. 
Några lagstadgade civilrättsliga bestämmelser 
som reglerar förhållandet mellan studenter och 
högskola/annan utbildningsanordnare finns inte, 
konstaterade regeringen, och valde att frågan i 
framtiden får avgöras i rättstillämpningen. 

Gällande tidigare praxis lyfte HD NJA 2008 s. 
642, där frågan om föräldrar fortfarande var för-
pliktade att betala avgift för barnomsorg under 
den tid som personalen strejkade behandlades. I 
målet ansåg HD att betalningsförpliktelsen, till 
skillnad från beslutet om dess storlek, inte kunde 
anses utgöra ett offentligrättsligt inslag i avtals-
förhållandet, och att det därmed var fråga om ett 
ömsesidigt förpliktande avtal.
HD menade att även om moment som beslut om 
antagning och examination utgör myndighetsut-
övning, tar studieavgiften snarare sikte på själva 
utbildning och till större delen avser kostnaden 
för undervisningen. Detta ansåg HD var särskilt 
tydligt genom att studieavgiftsbeloppet ska be-
stämmas enligt principen om full kostnadstäck-
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Connie Dickinson mot 
Mälardalens högskola



Text: Alexander Zanton. Bild: unsplash.com.

ning. På detta följer då frågan om högskolan be-
gått ett avtalsbrott.

Avtalsbrottet
Utgångspunkten för högskolans kontraktsrätts-
liga ansvar ansåg domstolen vara de befogande 
förväntningar som studenten kan ha på utbild-
ningens kvalitet. Enligt 1:4 högskolelagen ska 
högskoleverksamhet anpassas så att en hög kvali-
tet nås i utbildningen. Av 1:13–14 samma lag föl-
jer att tillstånd att utfärda examina får endast ges 
till skolor som når detta krav, och en skola som 
inte uppfyller kravet kan få sitt tillstånd indraget. 

Det som avses med utbildningens kvalitet i 1:4 
menade HD blir grunden för den befogade för-
väntning som studenter kan ha, att utbildningen 
ska svara mot kvalitetskraven som finns för den 
avsedda examen. I praktiken innebär detta att 
studenten måste kunna styrka att grundläggande 
brister finns i en utbildning för att framgångsrikt 
kunna hävda ett avtalsbrott. 

I detta fall kunde UKÄ konstatera att brister 
fanns gällande fyra av fem examensmål, och gav 
utbildningen det samlade omdömet ”bristande 
kvalitet”. Således ansåg HD det visat att utbild-
ningen inte hållit den kvalitet som studenten haft 
fog att förvänta sig. 

Avtalsbrottets följd
Enligt allmänna kontraktsrättsliga principer har 
part som erhåller en prestation med fel eller brist 
rätt att kräva prisavdrag. En allmän grund vid be-
räkningen av avdraget är att det ska skäligen anses 
återställa balansen mellan priset och prestationen. 

I målet hade käranden yrkat på avdrag på hela 
den erlagda avgiften. HD betonade att ett bifall 
till det skulle förutsätta att den utbildning hon 
genomgått varit helt utan värde, och menade att 
så inte var visat. Domstolen uppskattade istället, 
mot bakgrund av de ”betydande kvalitetsbrister” 
som fanns i utbildningen, att den skäliga summa 
som käranden hade rätt till skulle uppgå till två 
tredjedelar av studieavgiften, motsvarande 114 
000. 

Kommentarer
Fredrik Bergman, chef på Centrum för rättvisa, 
uttalade följande i organisationens pressmedde-
lande till följd av domen:
”Mälardalens högskolas uppfattning var att den 
inte har något rättsligt ansvar när den säljer un-
dermåliga utbildningar till betalande utländska 
studenter. Det är bra att Högsta domstolen tyd-
ligt tar avstånd från det synsättet. Domen klargör 
att betalande utländska studenter inte bara har 
skyldigheter gentemot högskolan utan också rät-
tigheter. Det är rätt och rimligt att en högskola 
som tagit betalt för en undermålig utbildning kan 
bli återbetalningsskyldig”

Att en högskola inte skulle ha någon lagstadgad 
skyldighet att tillhandahålla den tjänst högsko-
lan tagit betalt för känns minst sagt stötande för 
det egna rättspatoset. Och även om detta avgö-
rande huvudsakligen blir aktuellt för personer 
som dels kommit till Sverige för att studera från 
länder utanför EU (en grupp som kanske inte är 
jättestor), dels som studerar på undermåliga hög-
skoleutbildningar (förhoppningsvis en än mindre 
grupp), får det sägas att avgörandet känns som ett 
välkommen tillägg till det genomgående konsu-
mentskyddet i samhället.

Samtidigt är detta avgörande sannolikt en be-
gränsad tröst för den student som lagt ner mycket 
tid på sin utbildning, samt tagit av den begränsa-
de mängd bidrag och lån från CSN som studen-
ten har rätt till, men som i och med sin rätt till 
fri utbildning inte har rätt till någon ersättning. 
Vore en allmän ersättningsskyldighet för högsko-
lor som tillhandahåller en undermålig utbildning 
en bra idé, eller är det för långtgående? 

PJ-redaktionen känner sig inte insatta nog för att 
svara, och överlåter frågan till landets politiska 
partier. Det är trots allt valår. 
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Nyligen annonserades projektet Dina 
kurser, som är en hemsida där studenterna 
kan se information rörande fördjupnings-
kurserna som läses på juristprogrammets 
senare terminer. På hemsidan kan studen-
terna hitta information om betygsfördel-
ningen på de olika kurserna, hur under-
visningsformen ser ut, vilka kurser som 
erbjuds när, samt själva lämna omdömen 
om de kurser studenten har läst. Hem-
sidan erbjuder just nu information om 
fördjupningskurserna på Stockholms och 
Uppsala universitet, och hittas på dinakur-
ser.nu. 

Initiativet är relativt nystartat, men målet 
är att det på hemsidan ska växa fram en 
för studenten mycket värdefull informa-
tionskälla för att underlätta valet av för-
djupningskurs. 

För att sprida detta fantastiska initiativ 
har PJ tagit kontakt med personerna bak-
om för att få veta lite mer om sidan, tan-
karna bakom och deras mål för framtiden. 

Vilka är ni som står bakom initiativet? 
Är ni en del av Juridiska föreningen i 
Stockholm eller Uppsala? Har ni nå-
gon koppling till juridiska fakulteten på 
något av universiteten? Står något före-
tag bakom er verksamhet, eller är ni helt 
fristående? 
– Vi är bara två vänner, Gustaf och Thinh, 
som båda nu närmar oss slutet av jurist-
programmet och som helt enkelt kände 
för att göra något kreativt och skapa något 
av värde. Det hela har mynnat ut i sidan 
dinakurser.nu. En sida där studenter på 
juristprogrammet hittar information om 
kurser på avancerad nivå från kurskatalo-
gen, tidigare kursrapporter tillsammans 
med omdömen från tidigare studenter.

Vad var det som fick er att vilja starta 
sidan? 
– Vi tänkte en dag när vi satt och funde-
rade på om man skulle orka pallra sig iväg 
på en lektion eller föreläsning att… saknas 
det inte något? Var är informationen om 
föreläsningar som bara inte får missas för 

PJ möter: Dina kurser.nu
Från studenter - till studenter

Bild: Unsplash.com.
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att man ska kunna klara tentan, och hur 
vet man vilka de är? Vilka professorer eller 
undervisande lärare ställer höga krav på 
sina seminarielektioner och håller hårt på 
deltagande? Och hur är egentligen för-
djupningskurserna, och vilket utbud finns 
ens?

Det finns så mycket information om ju-
ristprogrammet i Uppsala, dels informa-
tion från fakulteten, och dels information 
från oss som studerar, vilka ju generellt 
sett faktiskt är väldigt hjälpsamma mot 
varandra. Så varför inte samla informatio-
nen på ett ställe? Om det så bara hjälper 
en person är vi glada för det. 

Ungefär hur många bidrag har ni till 
sidan just nu? 
– Just nu har vi bara ett fåtal kommentarer 
på sidan, men vår förhoppning är personer 
som ger sin åsikt om en kurs på Facebook 
som svar på ett inlägg som efterfrågar just 
den informationen, är villiga att lämna 
samma omdöme på dinakurser.nu. På så 
vis kan ta alla studenter ta del av omdö-
men, även de som inte aktivt eftersöker 
sådana omdömen men som om de visste 
att de fanns skulle vilja ta del av dem, 
eller bara de som inte är aktiva användare 
av Facebook och som därmed går miste 
om dem.  På detta sätt gör vi tillsammans 
juristprogrammet i Uppsala ännu bättre, 
vi ger varandra möjlighet att välja den 
utbildning som passar oss själva bäst och 
”kodifierar praxis” på sätt att den hörsägen 
som finns kan samlas på en sida och kom-
ma alla till gagn. 

Har ni fått någon respons från kårerna el-
ler fakulteterna på något av universiteten? 
Positiv eller negativ? 
– Juridiska föreningen i Uppsala har varit 
mycket positivt inställda i den kontakt vi 
haft, men framför allt så hade vi väldigt 
många visningar på sidan den sista dagen 
innan valet av kurser skulle in, vilket ju är 
ett tecken på att sidan sågs som använd-
bar. 

Just nu finns ni för Stockholm och Upp-
sala, har ni några planer på att expandera 
till andra universitet i framtiden? 
– Vi har mycket storslagna planer, framför 
allt för att fylla sidan med innehåll här i 
Uppsala. Håll utkik efter dinakurser.nu på 
Instagram och Facebook.

Slutligen, har ni några allmänna råd till 
den som ska välja fördjupningskurs?
– Välj antingen kurs efter ett ämne som ni 
brinner för, eller en kurs som tar så lite tid 
som möjligt i anspråk – så att ni i så fall 
har tid över att göra det ni brinner för vid 
sidan om studierna. 

PJ-redaktionen är enig – det är ett fan-
tastiskt initiativ som vi gärna ser mer av i 
framtiden. I brist på egna fördjupnings-
kurserfarenheter hoppas vi att ni, våra kära 
läsare, kan ta lite av er tid och lägga in ett 
omdöme på den eller de kurser som ni har 
läst. För även om Gustav och Thinh har 
satt projektet i rullning krävs det för att 
en sådan sida som vi alla vill se ska kunna 
uppstå att vi alla drar vårt strå till stacken. 
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Framtiden för juridik är global. Vill du vara en del av ett 
ambitiöst team som gör skillnad över hela världen? 
Välkommen med din ansökan.  

Just nu söker vi jurister till M&A, Private Equity,  
Capital Markets och Banking. Ansök snarast på  
https://www.whitecase.com/careers/stockholm
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För att få lite motion före lunchen gick jag en omväg till det nybyggda området vid Stabby och hamnade på 
Hinode Sushi. Menyn hade många rätter men jag valde en kombo bestående av yakiniku och fem sushibitar. 
Till detta drack jag ett glas vatten som var föredömligt kallt. Måltiden inleddes med en mycket god misosop-

pa, soppans enda svaghet var att den saknade tofutärningar vilket hade höjt upplevelsen ytterligare. 

Huvudrätten serverades i en klassisk avdelad plastlåda som man brukar få på sushirestauranger (jag är inte 
säker på att den får kallas för bentolåda oberoende av innehållet). Dessa lådor är visserligen jobbiga att äta ur 
men det är inget som påverkar betyget negativt då sushirestauranger förväntas servera kombinationsrätter i 
sådana. Det hade däremot kunnat höja betyget om Hanode Sushi hade vågat ta steget och servera maten på 
en vanlig tallrik. Yakinikun var salt och smakrik, till maten serverades krispig och god sallad.  Köttet var ty-
värr något segt. Sushin var välavvägd och serverades med ingefära och wasabi. Wasabin var för övrigt potent 

och god.

Upplevelsen var i sin helhet väldigt positiv. En fördel var att man fick stället för sig själv även om det mot slu-
tet av sittningen kom in ett gäng vårdhundsförare (mer om dem kan ni läsa på vardhundskolan.se). Hinode 

Sushi i Stabby var uppe och nosade på ett AB men nådde tyvärr inte hela vägen fram, det blir istället ett starkt 
BA. Eller för att använda Michelinguidens terminologi ”värt en omväg” (2 stjärnor).

Betyget blir BA+.

//Lunchjuristen

Mer sushi åt foket!
Lunchjuristen recenserar Hinode Sushi i Stabby

PS. Nytt för det här numret är att ni kan önska restauranger. Dels på 
grund av brist på fantasi, dels av nyfikenhet för att se om någon faktiskt 
läser lunchjuristen. Mejla era önskemål till redaktion@jf-uppsala.se. DS.

Bild: Unsplash.com.
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FLYGFÄRDIG?

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

Stockholm   Göteborg   Malmö   Helsingborg   Brysselvinge.se/karriar
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