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Chefredaktören har ordet
Hallå!

Hej, jag heter Jonathan Schiess. Jag läser termin 6 och jag är chefredaktör för PJ under hösten.

Ja. Nu är hösten här och fnyser åt oss alla. Blåa, som blåbären som aldrig kom, kippar 
vi alla efter de sista litrarna sommarluft. Men, i recentiorernas tindrande blick, 
i dem ser jag en glädje som får vårsångens hoppfulla klang att ljuda i mig. 
Nej, nu ljuger jag. Jag har inte träffat någon recce, vad jag vet. Det är 
så klart fullt möjligt att jag har det. Det är inte så att jag stannar alla 
jurister på Stocken och frågar om de är recentiorer. Jag är ingen 
reccerasse.

Hur det inte går till:
Jag [frågvist och stroppigt]: ”Vad läser du?” 
Juriststudent [glad, med tindrande, naiva ögon]: 
”Juristprogrammet!”
Jag: ”Jo, men vad läser du egentligen?”
Juriststudent [vänder bort blicken skamset]: ”Termin ett…”

Okej, då vet vi det, Jonathan. Du är ingen reccerasse. 
Exceptionellt stark introduktion av vem PJ:s nya
chefredaktör är. Jättebra. Get out of my office.

Hursomhelst, i det här numret får ni svar på vad Darth Vader 
kan göra för att föra talan om fastställelse av sitt faderskap till 
Leia och Luke. Luke, som den fjant han är, tar som bekant inte 
nyheten om sitt släktskap med Vader särskilt bra. ”You want the 
truth, Luke? You can’t handle the truth!” Vilket omärkligt för mig in 
mig på PJ:s göttiga tips på Netflix-serier för den som är intresserad av 
juridikserier. Se exempelvis filmen A Few Good Men där ovanstående citat 
odödliggörs av Jack Nicholson.

JF:s nya ordförande, Agnes Emborg, säger hej. Ni vet väl att JF har en ny hemsida, som jobbats fram av JF:s 
vice ordförande Simon Alsing? Den är faktiskt riktigt snygg. In och kika!

Studierådet. Vilka är de, vad pysslar de med och på vilka sätt hjälper de oss studenter? Läs mer i den första 
delen av en kommande serie kring deras verksamhet på sida… ja, jag har inte de exakta sidnumren men 
bläddra runt lite så hittar du nog (annars kan du höra av dig till redaktion@jf-uppsala.se eller till närmsta 
optiker).

Paulina Neuding – PJ:s chefredaktör för tio år sedan – intervjuas bland annat om sin tid i Uppsala och om 
behovet av journalister med juristkompetens. 

Ja, det var lite av innehållet i det här fantastiska första höstnummer. Annars då?

Med höstlöviga hälsningar,

Jonathan
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Är du vår 
nästa kollega?

CQ RECRUITMENT DAYS  /  14–15 NOVEMBER

DEN MODERNA BYRÅN
CEDERQUIST.SE

Under två dagar välkomnar vi dig in bakom kulisserna 
för att själv prova på om Cederquist är rätt arbetsplats 
för dig. Om det känns rätt för båda ser vi fram emot att 
utvecklas tillsammans med dig som biträdande jurist, 
sommarnotarie eller som en del av vår talangpool.

Bor du på annan ort men vill gärna få möjlighet att delta? 
Cederquist bekostar givetvis din resa t/r samt hotellöver-
nattning i Stockholm den 14 november.

Ansök redan idag via vår karriärsida karriar.cederquist.se.
Hoppas vi ses den 14 november!
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Precis som vanligt var sommaren alldeles för kort, 
och hösten är redan här. Att sommaren var kort och 
regnig betyder däremot inte att mycket inte har hun-
nit upplevas! Regnet har för er nya ordförande betytt 
bättre fotbollsplaner, vilket har gjort att hon börjat ar-
betet med Juridiska föreningen full av energi och med 
en ordentlig fotbollsbränna. I övrigt har sommaren 
också inneburit att vi firat ett år som kår, någonting vi 
såklart är otroligt stolta över. 

Mycket har hänt inom kåren sedan terminsstart och 
startskottet var mottagningen av en rekordstor mängd 
nya studenter, både på Juristprogrammet och Juridiskt 
grundår. Med mycket slit och ännu mer kärlek gav 
reccekommittén och funktionärerna de nya studen-
terna den bästa möjliga starten på sin studietid. Rec-
ceveckan HT17 kommer bli minnesvärd och vi är väl-
digt imponerade över alla inblandades engagemang. 

Hösten fortsatte sedan med den årliga Juristbalen som 
i år hölls på Flustret. Med underhållning, tal, medalj- 
och diplomutdelningar tog balen slut kanske lite väl 
fort. Hela arrangemanget avslutades med ett liveband 
och ett härligt dansgolv där i princip hela styrelsen 
visade sina bästa dansmoves. Det som vi tycker är så 
fantastiskt med Juristbalen är att det är en möjlighet 
för blivande jurister och erfarna jurister, från olika 
delar av Norden att träffas, dela erfarenheter, minnen 
och ha en rolig kväll. 

Men det är inte bara studenterna som är nya, utan en 
stor del av ämbetsmannakåren och styrelsen är också 
nya! En hel del trädde på redan under sommaren, men 
vi har faktiskt redan hunnit ha en extrastämma och 
fyllt upp nästan alla de resterande tomma posterna. 
Snart närmar sig också nästa stora stämma, nämligen 
Novemberstämman där vi bland annat kommer att 
diskutera budget, verksamhetsplan och såklart välja 

nya ämbetsman. Är du sugen på att börja engagera 
dig i kåren? Information kring vad en stämma är, hur 
stämman går till, vilka poster som söks samt vad pos-
terna innebär finns att hitta på vår hemsida jf-uppsa-
la.se!

Och på tal om hemsidan, har ni sett den nya? Efter 
att ha tjatat om den under våren är den äntligen här, 
och tekniknörden inom Simon är mycket nöjd, vilket 
kanske inte är så konstigt med tanke på att en stor del 
av sommaren gick åt att arbeta med hemsidan, något 
som lockade särskilt mycket de regniga semesterda-
garna! Passa på att bekanta dig med den, för från och 
med nu kommer hemsidan vara den största källan till 
information. Exempelvis finns alla kontaktuppgifter, 
alla nyheter och alla viktiga dokument att hitta där. 
Hur bra? Så bra!

Med höstens fortsatta framfart kommer även en hög 
med events och möjligheter. Till exempel håller kåren 
på att starta upp den tidigare vilande Vokalensem-
blen, JuristJouren söker rådgivare och Press Judicata 
behöver skribenter. Vi behöver alltså er! Om det låter 
spännande, kolla in hemsidan eller släng iväg ett mail 
till oss för mer information! Utöver möjligheterna, så 
kommer det även att bjudas på bland annat en gasque 
med en tvist av Alla helgon.

Som ni ser är det fullt upp hela hösten men vi tycker 
att det är sjukt kul att göra det med er, våra medlem-
mar! 

Ta hand om er! Och glöm inte reflexerna i höst-
mörkret.

Med mycket kärlek,

Kära Uppsalajurister!

Agnes Emborg
Ordförande för Juridiska föreningen

Simon Alsing
Vice ordförande för Juridiska föreningen
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Press Judicata då och nu, och mer därtill
Intervju med Paulina Neuding

Press Judicatas nuvarande chefredak-
tör Jonathan Schiess träffade den före 
detta chefredaktören för Press Judica-
ta, Paulina Neuding, på ett café i Upp-
sala. Det blev ett flytande samtal om 
tiden på Press Judicata, 
om problemet med sam-
tyckeslagstiftning och 
om behovet av journa-
lister med juridikkun-
skaper.

Vi ses på Espresso House 
vid centralen. Paulina bjuder 
på kaffe, jag sätter på inspel-
ningsappen på mobilen. Tänk 
om sorlet dränker våra röster 
och det inte går att höra våra 
röster? Paulina märker hur jag 
fipplar med mobilen och be-
rättar om en gång då hennes 
mobil stäng av sig själv, mitt 
under en intervju med kultur-
ministern Alice Bah Kuhnke.

Intervjuade Alice Bah Kuhnke? tänker kanske 
några av er. Ja, Paulina är nämligen politisk jour-
nalist och kommentator, just nu som frilansare 
för bland andra Svenska Dagbladets ledarsida 
och på Göteborgsposten. En gång i tiden läste 
hon däremot juridik här i Uppsala och basade 
över självaste Press Judicata. Hur var det, tro?
 
− Det var väldigt roligt. Dels stöpte vi om tid-
ningen ganska radikalt, från att vara mer en 
tidning om studentlivet till att handla betydligt 
mer om juridik. Jag tror folk gillade det, om man 
ska tro feed-backen vi fick. Det var en intressant 
erfarenhet att göra helt nytt. Det var inte okon-
troversiellt heller, så jag fick lära mig något om 

diplomati också.

Inför intervjun grävde jag fram de där gam-
la PJ-numren från 2007 som hon refererar till 
(de finns på JF:s hemsida för den intresserade). 

Ett av numren tar fokus 
på samtyckeslagstiftning 
för våldtäktsbrott; ett inte 
okontroversiellt ämne 
som debatteras stän-
digt, i media, i fikarum-
met, bland jurister, bland 
icke-jurister.

− Ja, det där är väldigt 
intressant eftersom jag 
tycker att vi har en gan-
ska missriktad debatt 
kring det. Man kör in sig 
på en juridisk teknikali-
tet och missförstår den 
ganska mycket. Sen an-
vänder man det här sam-
tyckesförslaget som en 
slags patentlösning på alla 
problem som finns kring 
våldtäktsbrottet, svårig-

heter med bevisning och så vidare. Jag tror inte 
att en samtyckeslagstiftning skulle lösa några 
av de stora problemen. De stora problemen är 
snarare att våldtäktstalen ser ut att öka, att poli-
sen inte har resurser att utreda. Våldtäktsbrotten 
är svårbevisade och samtyckeslagstiftning löser 
inte det problemet.

Paulina är jurist i botten men jobbar alltså som 
journalist. Jag har i omgångar gått i samma tan-
kar, att på något sätt korsbefrukta mitt intresse 
för att skriva med juridik. Rättsjournalist. Det 
låter coolt. Jag kommer att tänka på den kart-
läggningen av otrygga bibliotek som Paulina
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gjorde 2015 och som sedan dess diskuterats 
mycket i omgångar.

Hur stor roll tror du ditt juridiska perspektiv 
spelar i hur du problematiserar och argumen-
terar i dina texter, exempelvis de som handla-
de om otrygga biblioteksmiljöer?

− Det spelar nog en roll, men jag tror att vi ju-
rister tenderar att tänka lite för mycket i termer 
av juridik och för lite i termer av samhälleliga 
normer. Varför fungerade biblioteken på ett sätt 
tidigare som de inte fungerar på nu? Jo, därför 
att det fanns normer som sa du ska inte brå-
ka, du ska inte kasta böcker. Det här fungerade 
utan väktare, utan polis, utan rättsstaten. När 
normerna kollapsar, det är då du behöver po-
lisen på badhusen, väktare på bio, överfallslarm 
på bibliotek.

− Först kommer normerna, sen kommer rätts-
reglerna som aktiveras när normerna inte fung-
erar. Det tror jag man måste ha i åtanke som 
jurist, att juridiken är något som kommer när 
normerna inte fungerar.

Men tror du inte juridiken kan skapa normer?

− Säkert. Det kan nog finnas en växelverkan. 
Men jag tror att vi som samhälle har en idé om 
hur saker och ting ska vara, och vi stiftar lagar 
efter det. Ta barnaga, som exempel. Det finns 
en uppfattning om att barnagan minskade när 
vi förbjöd det, när sanningen är att det under en 
tid hade skapats en norm som sa att vi inte ska 
slå barn. Rättsregeln kom efteråt och bekräftade 
den normen. Vi har en övertro på juridiken i de 
här sammanhangen.

När jag valde att söka till juristprogrammet var 
det inte för att jag brann för juridik särskilt. 
Framför allt sökte jag för att det är en så kallad 
bred utbildning. Det går att jobba med många 
olika saker som jurist, vilket inte alltid lyfts fram 
under vår juristutbildning. 

Ta den här tidningen, till exempel. Våra sponso-
rer (God bless them) är nästan uteslutande oli-
ka advokatbyråer. Och det finns så många andra 
sektorer som inte synliggörs. Varför är det så?

− Byråerna lägger väldigt mycket pengar på att 
få juriststudenter att tänka att det bästa job-
bet man kan ha är att jobba på byrå. Det finns 
otroligt mycket man kan göra med en juristut-
bildning, som verkligen inte behöver innebära 
att man frångår juridiken. Men det är klart, vi 
journalister finns inte där på karriärsdagarna, vi 
marknadsför oss inte.

Varför inte?

− Det är till stor del en ekonomisk fråga. Vi 
har inte samma resurser som de stora advokat-
byråerna har, helt enkelt.

Men tror du det behövs journalister med 
juristkompetens?

− Åh, det skulle vara så bra för det offentli-
ga samtalet. Med det sagt vill jag inte förleda 
människor till att bli journalister. Det behövs 
uppenbarligen initierad samhällsjournalistik, 
men hur finansieringen ska gå till i framtiden 
är det fortfarande ingen som knäckt. Det är 
svårt att försörja sig i den här branschen. Även 
om det går så tror jag att det kräver viss navi-
gering.

Kaffet är uppdrucket och mina frågor slut. Vi 
säger hej då och jag cyklar hemåt. Kanske blir 
det ting för mig. Kanske blir det ett jobb på en 
advokatbyrå. Kanske kommer jag att stortrivas. 
Om inte så får jag väl avslöja arbetsmiljörela-
terade missförhållanden och försöka sälja in 
texten till Svenska Dagbladet.

Text: Jonathan Schiess
Bild: Linda Broström
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Vilka vi är
Hannes Snellman grundades 1909 i Helsingfors och öppnade sitt 
Stockholmskontor 2008. Den omfattande nordiska närvaron har 
banat väg för globala klienter med stora gränsöverskridande 
transaktioner och tvister. Med över 300 anställda är Hannes 
Snellman idag en av Nordens största och främsta advokatbyråer.

I Stockholm arbetar ca 70 jurister och byrån rankas kontinuerligt 
som en av Nordens tre främsta advokatbyråer med flest tran-
saktioner per jurist – något som till stor del är möjligt tack vare vår 
laganda, höga ambitionsnivå och goda sammanhållning. Våra 
jurister utgör ett sammansvetsat och erfaret team som arbetar 
nära klienterna, är lösningsfokuserade alltid beredda att gå steget 
längre när det krävs. Samtidigt har vi väldigt roligt tillsammans och 
en laganda som vi ser som nyckeln till vår framgång. 

Vad vi erbjuder våra medarbetare 
Hos oss har biträdande jurister redan under sitt första år 
betydelsefulla roller i stora affärer och tvister. Vi har en bred 
blandning av uppdrag, både avseende bransch samt storlek och 
många av våra nyanställda uppskattar chansen att få erfarenhet 
från olika typer av transaktioner och tvister. 

Vi tycker att det är viktigt att ha roligt tillsammans. Vi anordnar 
därför ett flertal aktiviteter såsom skidresor till Alperna, 
skärgårdsevent och andra gemensamma upplevelser. Vi erbjuder 
mycket konkurrenskraftiga förmåner, innefattande allt från 
pensionsavsättningar, ett generöst friskvårdsbidrag samt ett 
förmånligt löne- och bonussystem. Utöver detta erbjuder Hannes 
Snellman ett heltäckande utbildningsprogram, HS Academy. Där 
utbildas du i allt från förhandlingsteknik och förvärvsfinansiering 
till företagsekonomi och fondstrukturer inom private equity.

Vårt erbjudande till studenter
Vi ser våra studentmedarbetare som framtida biträdande jurister 
och kollegor. Det är därför vanligt att våra trainees slutligen anställs 
som Associates hos oss. Samtidigt är det naturligtvis inte ett krav att 
ha arbetat hos oss under studietiden, även om det är en fördel om 
man har arbetat tillsammans med oss och lärt känna vårt team.

Vi erbjuder juridikstuderande deltidstjänster i form av Evening 
Receptionist, Evening Legal Assistant samt Thesis Trainee. Vi 
kan som enda byrå i Sverige även stolt presentera vårt unika Law 
Student Trainee programme (LSTP) där du som student erbjuds 
värdefull arbetslivserfarenhet på heltid redan under studietiden.

UNIQUE ASSIGNMENTS, SHARP 
MINDS & INCLUSIVE ATMOSPHERE

Utlysta tjänster
Under hösten söker vi Law Student Trainees och Thesis 
Trainees inför vårterminen. I oktober öppnar vi även upp för 
ansökningar till vårt Summer Trainee Programme.

Tar du examen under våren/sommaren och vill bli en del av vårt 
team? Se till att ansöka till tjänsten som Associate redan idag.

Tjänst Termin Ansök senast
Evening Receptionist 1-4 Löpande urval

Evening Lwgal Assistant 3-8 Löpande urval

Law Student Trainee Programme 5-8 5 november 2017

Summer Trainee Programme 6-9 7 januari 2018

Thesis Trainee 9 Löpande urval

Associate Examinerad Löpande urval

Läs mer om vårt erbjudande till studenter och hur du kan bli en del av vårt team på careers.hannessnellman.com
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Läs mer om vårt erbjudande till studenter och hur du kan bli en del av vårt team på careers.hannessnellman.com



Hösten har anlänt med besked och studierna har nu blivit vardag. Även om det inte nalkas tentaplugg än på 
ett bra tag spenderar juriststudenten en inte obetydlig del av sin vardag med att förkovra sig i den juridiska 
disciplin hen av fakulteten har blivit ålagd att studera. Trots att juridiken både intresserar och engagerar jurist-
studenten kan hen svårligen undgå att ibland känna sig led på studierna. 

Det är dock skribentens uppfattning att juriststudenten inte sällan är beskaffad med en stor kunskapstörst 
och ett intresse för juridik i allmänhet, måhända att det för tillfället närstuderade rättsområdet stundtals kan 
kännas en smula tröttsamt. Därför vill skribenten uppmärksamma juriststudenten på att det finns ett utmärkt 
sätt att konsumera juridik och samtidigt koppla av framför valfritt skärmförsett elektroniskt hjälpmedel försett 
med Netflix. Här är skribentens fem bästa tips på juridikpackad underhållning som går att se på Netflix, rang-
ordnade efter juridiskt innehåll och allmänt underhållningsvärde:

5. HIGH CRIMES 
En ung försvarsadvokat får se sin make fängslad och 
åtalad för brott mot mänskligheten i en amerikansk 
militärdomstol. Övertygad om hans oskuld åtar hon 
sig att försvara honom. En stor konspiration uppdagas 
och fallet genomgår flera oväntade vändningar innan 
sanningen slutligen uppdagas.

Den kanske inte är fullspäckad med juridiskt relevant 
stoff men belyser ändå en mycket intressant aspekt av 
det amerikanska domstolssystemet, nämligen att den 
amerikanska militären har ett eget domstolsväsende 
parallellt med det civila som tillämpar egna rättsregler 
och på samma sätt som en civil domstol har möjlighet 
att utdöma straffrättsliga påföljder. 

4. A TIME TO KILL
I ett litet samhälle i södra USA blir en afroamerikansk 
flicka brutalt våldtagen av två vit makt-sympatisörer. 
När dessa sedermera ska lagföras blir de ihjälskjutna 
av flickans far. Filmen följer faderns försvarsadvokat, 
Jake Brigance, i hans kamp för att vinna rättens sym-
patier i den djupt rassegregerade amerikanska södern.

Filmen, baserad på John Grishams roman med sam-
ma namn, ger en viss inblick i det amerikanska ”jury-
systemet” och belyser de konsekvenser detta jurysys-
tem kan få för en tilltalads rätt en erhålla en rättvis 
rättegång. Filmen ger även upphov till spännande mo-
raliska frågeställningar. Är lagens rättvisa alltid rättvi-
sa? När kan det vara berättigat att ta lagen i sina egna 
händer? 
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3. A FEW GOOD MEN
Två marinkårssoldater ställs inför militär rättvisa misstänkta för mordet på en soldat i deras pluton. De två 
advokaterna anar dock oråd och kämpar i motvind för att visa att soldatens död i själva verket var resultatet av 
systematisk felbehandling och korruption inom officersstaben. 

A Few Good Men är ytterligare en film på denna lista som utspelar sig i en amerikansk militärdomstol. I filmen 
ger åklagaren de tilltalade ett erbjudande om ett så kallat ”plea bargain”, närmast att likna vid en förlikning 
men i en straffrättslig process. Bör detta vara en möjlighet även i svensk rätt? I filmen myntar Jack Nicholson 
det kända citatet ”you want the truth? You can’t handle the truth!”. Bara av den anledningen är filmen sevärd. 

2. THE CONFESSION TAPES 
Den enda dokumentären på listan och är förmod-
ligen ensam om att ha en påtaglig anknytning till 
svensk rättstillämpling. Serien följer ett antal mor-
drättegångar där den tilltalade befunnits skyldig ba-
serat på sitt eget erkännande men där vederbörande 
tagit tillbaka detta i rätten.

En högaktuell och intressant dokumentär om hur 
manipulation och tvivelaktiga förhörsmetoder kan 
leda till felaktiga erkännanden av den misstänkte. I 
Sverige kan paralleller dras till Kevin-fallet men även 
den stora rättsskandalen kring Thomas Quick. T1:an 
kan med fördel fråga sig hur Europadomstolen skulle 
ställa sig till de förhörsmetoder som förekommer i 
serien i ljuset av artikel 6 i EKMR.

1. THE LINCOLN LAWYER
En brottmålsadvokat i Los Angeles vid namn Mickey 
Haller får i uppdrag att försvara en välbeställd fast-
ighetsmäklare som står misstänkt för en hänsyns-
lös kvinnomisshandel. Den misstänkte bedyrar sin 
oskuld och hävdar bestämt att han blivit ditsatt. I takt 
med att nya omständigheter uppdagas ställs fallet på 
sin spets och Hallers advokatetiska plikt kolliderar 
med hans samvete.

Skribentens personliga favorit bland alla filmer med 
juridisk anknytning. Ett minnesvärt citat från filmen 
lyder ”Det finns inget mer skrämmande för en advo-
kat än en oskyldig klient”. Det finns få advokater, var-
ken på film eller i verkligheten som når upp till den 
grad av ”coolhet” som Mickey Haller kan tillskrivas. 
Ett måste att se för alla studenter som romantiserar 
bilden av försvararyrket och vill befästa den bilden 
ytterligare. 

Bilder: dienanh.net, filmint.nu, siteoffline.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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Rättsfallskommentarer
När juridiken visar sig från sin skönare sida

Alla har vi inför våra seminarier, oavsett termin, plöjt otaliga NJA-referat (och avgöranden från utländska 
domstolar) för att försöka knäcka HD:s nötter. Det kan stundtals kännas tradigt och leda till att man för en 
stund undrar vad man gör med sitt liv när man läser om ett parkeringsbolag som tvistar med en privatperson 
om futtiga 55 kronor, eller när staten bråkar med ett lantbrukarpar om att få hänga upp någon extra ”optoka-
bel” (seriöst, vad är det ens?) på en kraftledning.
   Fear not, juristvänner. Jag ska ge er läs- och livslusten åter. Jag har under en tid grävt och luskat, utnyttjat 
mina T1-kunskaper för att begära ut allmänna offentliga handlingar från våra domstolar, och ska nu pre-
sentera ett gäng rättsfall med varsin twist, och därmed bevisa att även juridiken kan vara – minst sagt – rätt 
skruvad. 
   Här är det inte tal om några banbrytande domar i högsta instans där en skara justitieråd funderat lite väl 
länge på hur de i den mest invecklade mån ska upplysa oss andra bedrövliga dödliga om hur gällande rätt 
ser ut och ska tillämpas. Här är det istället fokus på väldigt ovanliga saker begångna av väldigt (o)vanliga 
människor, såväl jurister som icke-jurister. Hur kan det bli när den raka, prydliga och ordentliga juridiken 
möter den spännande verkligheten där ute i världen?

Kopp-kopiefallet

Först ut är denna goding från nittiotalets Malmö tingsrätt. En herre från Danmark hade ertappats av en 
polisman när han brutit sig in i en delikatessbutik. Detta original hade helt sonika kånkat iväg på en ansenlig 
mängd (två säckar) dyrgripar i form av ost. Nåja, tänker ni kära läsare, han kände väl bara en rivande hunger? 

Må så vara, men anledningen till att jag stämplar honom som original är hans senare uppträdande väl under 
huvudförhandlingen i tingsrätten. Jag måste efter en stilla reflektion säga att jag undrar om de minst sagt 
märkliga domskälen i målet beror på att den tilltalade sagt det han sagt, eller om tingsrätten snarare hört helt 
fel på grund av språkförbistringar då ”[den tilltalade] som är dansktalande har lämnat en bisarr berättelse 
(…)”. 

Nåja, till saken. Jag slänger in ett urklipp av domskälen och låter er själva läsa om vad som skedde härnäst.

Text: Kevin Läräng
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upp ärmarna och jobba handgripligt. Vår drivkraft är att lösa upp affärsmässiga 
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Så många frågor. Varifrån kommer termen ”kopp-kopior”? Är Danmarks drottning i själva verket Jesu moder 
eller är hon bara Jesus gode man eller förvaltare (det kallas ju inte förmyndare numera)? Och är någon annan 
det när Jesus vistas i Sverige? Vem är jeppens huvudman som tydligen inte gett honom fullmakt att avslöja 
vad han vet för tingsrätten? Nu blev det jobbigt. Vi tar nästa fall.

Rimdomen

Här har vi ännu en brottmålsdom. Den rör inget särskilt. Brott mot trafikbrottslagen. Business as usual.
Dåvarande hovrättsfiskalen Mikael Mellqvist (som undervisat vid Uppsala universitet och skrivit böcker som 
varit obligatorisk kurslitteratur vissa terminer) kanske dock ansåg att det var mer pleasure än business att 
skriva de fällande domskälen i just detta fall. Han rimmade nämligen fram dem. 
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Burn. Den gode domar’n har uppenbarligen haft väldigt kul på jobbet. En undran som slår mig precis däref-
ter är hur den stackars dömda människan reagerade på av att ha fått sin sak avgjord på detta vis. Till er T1:or 
out there - går det att anse att en domare kan handla sakligt och opartiskt enligt RF 1:9 genom skriva dom-
skäl på rim? Jag sitter inte på svaret, men det är en gratis tankenöt från mig ni kan klura på.

Blådåren Mållgan

En tredje brottmålsdom, surprise surprise. Det är möjligt att somliga av er läsare hört talas om denna händel-
se för sisådär elva år sedan då den fick stor medial spridning, och för den som vill veta mer finns information 
en googling bort. Precis som ”rimdomen” rörde den också en trafikförseelse. Till skillnad från de föregående 
två har den emellertid en annorlunda utgång. Den tilltalade friades efter att ha åberopat en alternativ skild-
ring av vad som hände vid tillfället, och vem som var den egentlige, mystiske föraren. Så här löd den tilltala-
des egen berättelse.

”P.F. förnekar brott. P.F. hade en chaufför som smet ifrån platsen innan polisen kom.
Chauffören heter Molgan någon han träffat på Kolsnäs. Baktill satt P.F.
Chauffören stannade till vid OKQ8 där man skulle tanka. Det är då polis kommer.
Molgan smiter då iväg runt hörnet. Molgan är 120-130 cm lång, långt hår till knäna iklädd vita byxor, bröt 
på norska. Denna man har han aldrig träffat förut. Han frågade honom om han ville åka bil.

Uppläst och godkänt

Sunne 2006-07-23”

Och så tingsrättens bedömning:

Fler exempel på knas finns på
bromanjuridik.se

Bild: tvtropes.org
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Den här texten kommer inte att 
börja med att citera Askungen. 

Det hade i och för sig varit en bra 
början. Alldeles för många termi-
ner i Uppsala hade gått, och ännu 
hade jag inte satt fot på en sådan 
där omtalad, legendarisk afton 
som i historieböckerna kallas en 
”bal”. Nyss utsprungen från T3 
med allt vad det innebär var jag 
dessutom svältfödd på nationer i 
allmänhet och tillställningar i syn-
nerhet. Det var, kort och gott, dags. 
Således ställde jag klockan på 04.30 
för att en vacker lördag morgon 
göra eftersläntrare från Värmlands 
sällskap på gatorna, på väg ner till 
marodören Celsings fästning Eko-
nomikum. På agendan: fyra tim-
mars dåsigt köande och den välbe-
kanta känslan: ”Vad fa-an har jag 
gett mig in på?” Det var dags att 
samla tankarna. Vad behövdes?

1. Balsällskap? Nej, tydligen lever 
vi i en upplyst och frisläppt tid. Att 
gå som singel är helt acceptabelt 
(enligt veteranen till vän jag fråga-
de). Därför lät jag istället en kom-
pis fylla min ”+1-kvot”. Win-win.

2. Vänner att gå med? Löst på plats, 
men för säkerhets skull hängde jag 
på de nordiska gästerna till skogen 
så att jag inte skulle bli utan säll-
skap till Max. (Kan rekommende-
ras. Skogen är kul. Norden är kul. 
Norden i skogen är fantastiskt kul.)

3. Balklädsel? Frack it. *fem minu-
ters panik senare* Efter ett snabbt 
inkik på onlinesidorna och deras 
obegripliga måttformulär insåg jag 
snart vad jag behövde göra: besöka 
en klädaffär. Tanken var ursprung-
ligen att hyra, innan jag insåg att 
det bara krävs tre hyrtillfällen för 
att komma upp i köpepris. Okun-
nig som jag är kan jag säkert ha 
blivit blåst både en och två gånger, 
men tillräckligt många vänner ljög 
om min stilighet på plats för att det 
ska kännas som ett klokt beslut.

Så var det äntligen lördag. Kvällen 
innan hade jag låtit mig inspireras 
av salig Ribbings för tidiga bort-
gång och tankat ner hennes e-bok. 
”Kunde jag bli mer redo?” tänkte 
jag, medan jag för femtonde gång-
en i rad inte kunde lista ut varför 
kragen på västen inte ville vika sig 
åt rätt håll (jag hade satt på den ut 
och in) och samtidigt som ena 

En nybörjar  e går på bal
Text av Mag       nus Jansson

”
OM NI ALDRIG PROVAT 

ATT JOGGA I FRACK 
SÅ ÄR DET NÅGOT JAG 
VERKLIGEN KAN RE-

KOMMENDERA.
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En nybörjar  e går på bal

bröstknappen gick upp för hund-
rafemtonde gången (den satt också 
fel). Men till syvende og sidst var 
klockan tjugo i fyra och tid för av-
gång medelst cykel mot nöjespa-
latset Flustret. Varpå jag strax in-
såg att cykeln var kvar på JB. Om 
nialdrig har provat att jogga i frack 
så är det något jag verkligen kan 
rekommendera. Den unika bland-
ningen av värdighet och ovärdighet 
är svår att beskriva i ord. I tid kom 
jag dock, lagom till att dörren lås-
tes upp och fördrinkarna bjöds ut. 
Det tog kanske fem minuter innan 
jag fick syn på Torgny Håstad. Han 
var jättetrevlig, enligt dem som vå-
gade konversera med honom.

Väl på plats vid borden dröjde det 
inte länge innan feststämningen 
kom igång, påeldad av den oslag-
bara kombinationen öl och hunger. 
Det var förvisso lite trist att mina 
nordiska bordsgrannar inte alltid 

hängde med i toastmastrarnas* ge-
nomlysning av juristyrket eller Er-
ika P. Björkdahls Yoda-citat (ja, ni 
som inte var där missade onekligen 
något). Men humöret var i regel på 
topp, sångerna var väl valda och 
glasen fylldes på i rimlig takt. Som 
vanligt blev jag också påmind om 
att man dör lycklig om man dör 
medan man äter pannacotta. Efter 
maten följde vacker styrdans, för 
de som kunde dansa; själv njöt jag 
av att se på och klappa takten. 

Sammanfattningsvis var balen 
långt ifrån så läskig som jag trod-
de. Alla som har varit på en gasque 
känner igen sig - den största skill-
naden från en gasque är kläderna, 
och att man får dricka snaps i sam-
ma rum som ett gäng professorer. 
Men det är onekligen en lyxvariant 
eller en plusmeny. Om gasquer-
na har blivit skåpmat efter ett par 
terminer i Uppsala så är balen ex-

klusiv, vacker och - OKEJ DÅ! - 
alldeles, alldeles underbar. Den är 
absolut att rekommendera även för 
en okunnig nybörjare. Och det sä-
ger jag inte bara för att jag måste 
gå på två till för att frackköpet ska 
kännas värt pengarna.

Denna text är dedikerad till Magda-
lena Ribbing (1940-2017). Jag och 
mitt samhälle saknar dig.

*För övrigt borde ”skålmästare” bli ett 
vedertaget ord i svenska språket.

Bild:  Julia Axelsson och Jens Persson (Wikimedia Commons)

Text av Mag       nus Jansson

19PRESS JUDICATA / NUMMER 4 / 2017



Studierådet – Vem, vad, hur, varför? 
Terminen har nu dragit igång på riktigt och därmed också arbetet i Studierådet. Studierådet består från och 
med denna termin av två arbetsgrupper, en som arbetar med att förbättra förutsättningarna för ut-
bildningen och en som bevakar att den genomförs på ett bra sätt för alla studenter. Vi som sitter i 
studierådet är alla studenter på programmet som har valt att lägga ner tid och arbete för se till att vår 
utbildning fortsatt håller den höga kvalitet den gör idag. 

Förhoppningsvis har du redan fått ett ansikte på skyddsombudet för just din terminskurs! Det är den 
studiebevakande gruppen som tillsätter skyddsombuden inom sig för hela programmet. De ska fram-
förallt fungera som en kontakt mellan oss, studenterna, och de terminsansvariga, samt i förlängning 
institutionen. Utöver att närvara vid kursråden är de tillgängliga för att kontakta om du har något du 
vill lyfta om din undervisning, schemaläggning, examination eller annat som berör din utbildning. 
Skyddsombuden kan helt enkelt liknas vid en facklig representant på arbetsplatsen. 

Arbetsgruppen tillsätter dessutom studentrepresentanter i ett flertal organ vid universitetet, både vid 
vår institution och på centrala nivåer. Dessa representanter är till för att bevaka studentintresset och se 
till att det iakttas inom alla nivåer av universitetet. När det är poster som vilken student som helst kan 
söka utannonseras detta. Det kan till exempel vara poster inom arbetsgrupper för särskilda områden, 
såsom arbetsmiljö eller lika villkor.   

Vi har möten var tredje vecka som är öppna för alla studenter! Om man vill lyfta något på ett möte 
ska detta dock skickas in ett tag innan. Om du har fler frågor om studierådet är det bara att kontakta 
ordförande för Studierådet Caroline Edwall på ordf.stud@jf-uppsala.se!
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Studieförbättrande

Nytt för i år är den studieförbättrande gruppen! Tidigare år fokuserade studierådet väldigt mycket 
på studiebevakning, påverkansarbete och studentrepresentation vilket gjorde att de event som stu-
dierådet anordnade för studenterna hamnade lite i skymundan. Nu har vi dock en ny grupp som ska 
väcka liv i dessa events igen och enbart fokusera på detta.

Studierådets studieförbättrande grupp består av fem personer, där två av dessa arbetar med upp-
startsprogrammet, se nedan. De övriga tre jobbar med andra evenemang och events. 

Den studieförbättrande gruppen arbetar inte med universitetet som övriga studierådet, utan riktar 
sig direkt till studenterna. Gruppen arbetar med mindre projekt och evenemang som fungerar som 
stöd för juriststudenter under utbildningen. 

Vid höstens terminsstart anordnade vi bokbytardagarna där studenter kunde köpa och sälja begag-
nad kurslitteratur, något som även kommer kunna göras nästa termin. Den här terminen kommer 
vi dessutom att anordna en PM-stuga och en Tentastuga för T1. Gruppen ska dock finnas till för 
hela programmet och just nu arbetar vi med att ta fram idéer på nya projekt och evenemang. Har 
du förslag på evenemang som du vill att vi ska göra?  Seminarium om stresshantering? Workshops 
i studieteknik? T3-stuga med fokus på sakrätt? Kontakta då vice ordförande för Studierådet Olivia 
Möller på viceordf.stud@jf-uppsala.se!

Uppstartsprogrammet

Uppstartsprogrammet är som nämnts en del av Studierådets studieförbättrande grupp. Från starten 
vårterminen 2014 har Uppstartsprogrammet vuxit från 90 deltagare till rekordmånga vid hösttermi-
nen 2017 med över 200 deltagare. Syftet med Uppstartsprogrammet är att underlätta övergången till 
universitetsstudier för de nya studenterna på juristprogrammet. De som börjar sin första termin har 
möjlighet att få en mentor från termin fyra och uppåt. Mentorn fungerar som en vägledare och kan 
svara på frågor om allt från nationslivet till PM och tentapärmar. 

Enligt många deltagare bidrar uppstartsprogrammet till att skapa en tryggare studiemiljö och mins-
ka stressen som det kan innebära att börja ett nytt program på universitet. Uppstartsprogrammet 
bidrar också till att få kontakt med studenter på andra terminer och yrkesverksamma jurister på 
advokatbyråer. 

Vid frågor kontakta ansvarig för uppstartsprogrammet Cecilia och Josefin på:
uppstart@studieradet.org!

Studierådets mötestider HT17, på Ihregården 
17.30: 

5 oktober 
26 oktober 

16 november 
7 december

Preliminära datum:
PM-stuga för T1 onsdag 8 november 

Tentastuga för T1 måndag 11 december

Kontakt:
Olivia Möller 

viceordf.stud@jf-uppsala.se 
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A powerhouse with 
specialists who will 
challenge and 
inspire you
Hamilton tillhör de ledande affärsjuridiska fi rmorna i Sverige. 

Hos oss får du tillgång till ledande, branschkunniga jurister och 

ett omfattande kontaktnät som ger dig goda förutsättningar att 

lyckas inom affärsjuridik. Vi arbetar med spännande och komplexa 

uppdrag som innebär dagliga utmaningar och där du ges möjlighet 

att bygga din kompetens. Du får även tillgång till intern och extern 

individanpassad utbildning och du ingår i ett mentorskap som ger 

dig goda förutsättningar för en professionell karriärutveckling. 

Sammantaget bidrar det till en kunskapsintensiv, utmanande 

och inspirerande arbetsplats. Om du siktar högt så har du alla 

möjligheter att lyckas hos oss!

Följ oss på

Corporate | M&A • Banking & Finance • Capital Markets 

Real Estate • Dispute Resolution • Restructuring & Insolvency 

Competition & Public Procurement • Employment • TMT | IP



Information om novemberstämman
Den 26 november har Juridiska föreningen novemberstämma.

Följande poster kommer att lysas:

Se www.jf-uppsala.se för mer information när stämman närmar sig.

OBS: Listan ovan är preliminär och inofficiell. Fler poster kan komma att lysas.
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Är du vår nya sommartrainee?
Varje sommar erbjuder vi ett 30-tal juriststudenter möjligheten att prova på rollen som affärsjurist vid 
 något av våra kontor i Sverige. Rekryteringen till programmet börjar i november. För mer information 
besök mannheimerswartling.se/karriar och facebook.com/mannheimerswartling.

välkommen med din ansökan!
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FRÅN FADERSKAP TILL VADERSKAP

Det är nu bekräftat att den forne Jedi-ridda-
ren Darth Vaders fall tas upp till prövning i 
Intergalaktiska Domstolen. Anledningen är 
att Vader flera gånger försökt, och misslyckats, 
med att väcka talan om fastställande av fader-
skap till sina två barn. På grund av att barnen 
fördes bort och gömdes för sin far direkt efter 
födelsen blev faderskapet aldrig fastställt. Si-
tuationen försvårades ytterligare av en myn-
dighetskollaps precis i samband med förloss-
ningen och sålunda står Vader nu rättslös. 
Liksom i den svenska rättsordningen saknar 
han nämligen möjlighet att själv väcka en fast-
ställelsetalan. Vader menar att detta måste stå 
i strid mot Intergalaktiska Konventionen för 
Humanoiders Rättigheter och har yrkat dels 
skadestånd, dels att han ges rätt att väcka talan 
i planetär domstol.

Den stora frågan är om det med hänsyn till 

principen om barnets bästa är försvarbart att 
låta potentiella pappor föra en talan om fast-
ställande av faderskap. Röster har höjts för att 
det skulle vara alltför traumatiserande för ett 
barn att plötsligt få sin familjebild omkullkas-
tad av en utomstående. Å andra sidan vore det 
väl bättre om en sådan omvälvning fick ske 
under ordnade former? Vi vet ju att Vader, i sin 
desperation, sökte upp sonen Luke och berät-
tade för honom hur det förhöll sig. På grund 
av ett oturligt val av lokal för detta avslöjande 
slutade konfrontationen med att Luke hopp-
ade rakt ner i ett bottenlöst hål. Detta skulle 
inte ha kunnat ske i en rättssal.

Det är heller inte så att alla barn reagerar med 
sådan kraft på ett dylikt avslöjande. Enligt 
uppgifter tog Vaders dotter Leia nyheter-
na med stort lugn. Somliga menar dock att 
hennes reaktion inte kan tillmätas alltför stor 
betydelse då hon inte heller reagerade nämn-
värt på insikten om att hon kysst sin tvilling-
bror. Med andra ord har hon sannolikt varit 
mer exponerad för den incestspäckade serien 
Game of Thrones än vad som kan anses vara 
normalt och hon måste därmed antas ha bli-
vit tåligare än andra barn inför omkastningar i 
släktförhållanden.

Frågan får tills vidare lämnas i domstolens 
händer. Det ryktas bland annat att de har ef-
tersökt praxis från Europadomstolen, som ny-
ligen prövat liknande mål. Vi inväntar domen 
med spänning och önskar Vader lycka till. 
Slutligen vill vi också informera om att den 
som önskar ta FB till hjälp för att visa sitt stöd 
är varmt välkommen att söka upp kampanjen 
”Darth Fader – en Kraftsamling”.

Bild: Wikimedia Commons

Text: Emilia Garpebring
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Framtiden för juridik är gränsöverskridande. Vill du 
vara en del av ett ambitiöst team som gör skillnad 
över hela världen? Välkommen med din ansökan.  

Sök till Sommarnotarie 2018 på  
https://www.whitecase.com/careers/stockholm
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LUNCHJURISTEN
ÅKER FLYGPLAN MED SAS

Detta nummers måltid ut-
gjordes av tre rätter. En sallad 
bestående av romansallad och 
en plommontomat till förrätt. 
Till huvudrätt serverades kyck-
lingfajitas med ris och efter-
rätten var en morotskaka med 
frosting. Jag är en aktiv mot-
ståndare mot anglicismer men 
det svenska ordet ”glasyr” och 
det engelska ordet ”frosting” är 
inte samma sak så det går ty-
värr inte att ersätta det engelska 
ordet med ett svenskt (än!). 

Rätterna serverades samtidigt, 
så för den som så önskade gick 
det att kasta om ordningen. Till 
maten serverades bröd, salta 
kex och en bit cheddarost. Det 
kan tilläggas att maten intogs 
på en höjd om 11 886 km. Det 
rörde sig alltså om klassisk flyg-
plansmat. 

Servicen var av typiskt SAS-
snitt, d v s korrekt och lätt fient-
ligt. Riset var överkokt och gan-
ska smaklöst. Kycklingfajitan 
var goda men jag är inte helt 
säker på att det var kyckling då 
menyn presenterades i form av 
en knastrig högtalarröst. 

”Kycklingen” serverades med 
grönsaker som det är svårt att 
ha en åsikt om eftersom de 
varken var goda eller äckliga. I 
rätten ingick också något oi-
dentifierbart som var cirka 7x6 
cm stort. Det är oklart om detta 
skulle vara med eller inte. Före-
målet hade i alla fall en lite söt 
men inte särskilt god smak. 

Brödet var svampigt men ched-
darosten var mycket god. De 
salta kexen var det inte heller 
något fel på. Efterrätten bestå-
ende av någon form av morots-
kaka var över förväntan och 

frostingen på toppen smakade 
som den skulle.

Betyget blir B -. 

//Lunchjuristen

PS. Tror ni, mina cirka tre till 
fem läsare, att jag lider av en 
personlighetsstörning? Då kan 
jag försäkra er om att så inte är 
fallet även om ni haft skäl att 
tro det. Jag glömde nämligen att 
skicka in en recension till förra 
numret av Press Judicata. Det 
kan därför ha framstått som att 
någon annan skrev förra num-
rets recension eftersom det var 
precis så. Jag kände inte till det-
ta och jublade inte heller över 
att det blev så... I framtiden 
kommer däremot lunchjuristen 
vara skriven av den lunchju-
rist ni kommit att älska, ingen 
annan.
DS.

Bild: Wikimedia Commons
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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 20 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.


