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ATT DET VAR JUST juridik och immaterialrätt som blev 
Sanna Wolks forskningsområde var lite av en slump. 

– Det var faktiskt så att jag tyckte det var väldigt 
tråkigt att sommarjobba direkt efter studenten. Ef

tersom jag kommit in på juristlinjen började jag där, 
och på den vägen är det. 

Studierna i juridik ledde vidare till doktorandut
bildningen och en avhandling i immaterialrätt, det 

Juridikprofessorn Sanna Wolk brinner inte bara för sin 
 forskning. Hon är också engagerad i företaget NU:  
Nolla utanförskapet, som jobbar för att ge ungdomar  
från studieovana miljöer kontakter och verktyg för att  
hitta vägar in i samhället och arbetslivet.

rättsområde som reglerar rätten till skydd för olika 
former av intellektuell egendom, som patent, varu
märken och upphovsrätt till konstnärliga verk. 

– Jag tycker det här med upphovsrätt är intres
sant. En kreatör skapar något som någon annan kan 
tjäna pengar på. Det finns en obalans där som är in
tressant att utforska. 

Hennes forskning tar upp den tekniska utveck
lingen där internet skapar nya behov kring hur upp
hovsrätten ska hanteras. 

– Vi behöver hitta en balans mellan upphovsrätten 
och andra grundläggande rättigheter, som integritet 
och informationsfrihet, där upphovsmännen får be
talt samtidigt som informationen kommer både en
skilda och samhället till del. 

MEN HON BRINNER INTE bara för sin forskning. Sanna 
Wolk är också grundare och ordförande för Institutet 
för immaterial marknadsföring och konkurrensrätt 
(IMK) vid juridiska institutionen och just nu aktuell 
som initiativtagare och medgrundare till det nystar
tade företaget NU: Nolla utanförskapet. 

– Jag har alltid jobbat mycket med jämställdhet och 
integration. Jag startade IMK för att föryngra och få 
in fler kvinnor. När jag var klar med det arbetet star
tade jag upp NU med två kompisar.

Verksamheten har varit igång sedan i våras och 
handlar bland annat om att ordna läxverkstäder hos 
företag för ungdomar på högstadiet och gymnasiet.

– Jag har alltid varit intresserad av integration på 
olika vis och det här är ett sätt att jobba för att fler 
ungdomar från studieovana miljöer får en inblick i ar
betslivet och vad en högre utbildning kan resultera i. 
De får nya kontakter och förhoppningsvis leder det 
till att de sätter ribban högre än de kanske skulle ha 
gjort annars.

UNDER VÅREN HAR 15 ungdomar deltagit i läxverkstäder 
vid fem advokatbyråer i Stockholm. Under hösten ut
ökas verksamheten med fler företag i Stockholm och 
en läxverkstad i Göteborg. Malmö står sedan på tur 
i början av 2019. Målet på sikt är att bygga integra
tionshus där ungdomar får möjlighet att lära sig om 
samhällsstrukturen och hur man kan jobba med so
cial kompetens och nätverk. Affärsidén bygger på att 
de företag som medverkar betalar för att vara med i 
NU:s olika verksamheter. 

– Vi har fått ett stort gensvar från företagen. Sam
tidigt som de anställda vill göra insatser för andra be
höver företagen aktivt arbeta med CSR (Corporate 
Social Responsibility). Vi levererar en färdig produkt 
som passar in i deras verksamhetsmodell. 

Att hitta ungdomar som vill delta har varit lite 
svårare. 

– Jag har länge varit på Röda korsets läxhjälp i Rin
keby och träffat ungdomar den vägen, men vi behöver 
hitta fler sätt att nå ut till ungdomarna. 
Josefin Svensson 

Professor i immaterialrätt 

n Gör mig glad: Leenden, skratt. 
n Gör mig arg: Inte mycket numera, det är liksom 
 ingen idé att slösa energi.
n Fritidsintressen: Snickra, bygga, gräva, simma, 
 vandra och åka skidor. 
n Senast lästa bok: The Sleepwalkers: How Europe 
Went to War in 1914 av Christopher Clark.
n Aktuell: Ny bok om EU-upphovsrätt och NU:s 
 välgörenhetsauktion i oktober.
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