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Juridisk person,
fysisk person,
elektronisk person?
Ett arbetsliv med robotar kommer att ge upphov till nya frågor, men
med framtidssäkrad juridik kan vi förbereda oss på det oväntade.
Vill du vara med och lösa morgondagens utmaningar?
Besök oss på lindahl.se/karriar
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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 juristtalangerna.

mannheimerswartling.se

Vi är stolta över att landets juriststudenter 15 år i rad har
utnämnt Mannheimer Swartling till den mest attraktiva
advokatbyrån.
Besök oss på Facebook och LinkedIn.
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ENGAGEMANG + JURISTSTUDENT
= SANT?

Ä

ven fast våren står för dörren i söder,
snöar det än hos oss i Umeå. Ibland
känns det som att björnarna slagit huvudet på spiken. Kanske vore det inte så dumt
att gå i ide tills våren vandrat norrut och möta
världen igen när solens strålar åter ger ljus och
värme. Den långa vintern till trots kämpar vi
juriststudenter ihärdigt med allt som hör livet
till, vare sig det handlar om en växande tvätthög, skolarbete, kärlek, jobb eller matlådor.
För min egen del har vårterminen präglats av
något som kan kopplas till allt ovanstående,
nämligen engagemang, vilket passande nog
också är temat på årets första nummer.
Engagemang kan ta många former, exempelvis ett extrajobb, ideellt arbete eller kanske strävan mot ett högt betyg. Det kan också
bottna sig i olika saker beroende på vem som
tillfrågas. En del engagerar sig för att rada upp
sina erfarenheter på CV:t, vissa av ett brinnande intresse och andra för den goda sakens
skull. Det är en alltjämt ökande trend bland juriststudenter att ha någon slags bisyssla vid si-
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dan av studierna. Själva sysslan verkar variera,
men mig veterligen är majoriteten engagerad
på något vis. Varför är vi så engagerade? Räcker det inte att studera heltid på ett program
som dessutom upplevs som mycket krävande
för många studenter? Jag tror att bekräftelsen
av att kunna balansera många saker samtidigt
väger tungt, att verkligen kunna stå för den berömda klyschan “jag gillar att ha många bollar i
luften”. Jag kan själv känna igen mig i påståendet. För mig har engagemang vid sidan av studierna följt studiegången från andra terminen
på programmet och har växlat mellan olika typer av ideellt arbete. Det är svårt att sätta fingret på varför det lockar. För mycket fritid duger
knappast som förklaring, svaret beror nog helt
enkelt på vilken typ av engagemang det rör sig
om. Med all ödmjukhet får jag givetvis också
erkänna att meriten inte är betydelselös. Samtidigt behöver inte alla engagemang resultera i
en CV-rad, vissa engagemang kan vara mindre
viktiga på arbetsintervjun men desto viktigare
för det egna självförverkligandet.
Detta nummer är inte bara årets första, utan
även mitt första som chefredaktör. Det är med
något darrande knän jag tagit mig an utmaningen som engagemanget innebär, inte bara
för att jag nu ansvarar för en hel tidning utan
även för att jag representerar föreningen som
styrelsemedlem. Året kommer innebära mycket planering, uppoffringar, sömnbrist - och jag
ska inte ljuga - en del stress. Visst kan det kännas som att jag vill gå i ide ibland, men med en
sammanhållen styrelse, idérik redaktion och
just engagemang är jag överty- Malin F
age
rs
gad om att det kommer gå
som en dans på rosor. En
väldigt rolig dans dessutom
som jag inte vill missa för
allt i världen.

Chefredaktör

5

2018, nr 1 | de Facto | ORDFÖRANDE HAR ORDET

ELDSJÄLAR GÖR FÖRENINGEN

H

ej alla medlemmar. Som nyvald ordförande skulle jag vilja börja med att tacka
er för förtroendet att få representera er
och Juridiska föreningen under verksamhetsåret
2018. Det är en stor ära att axla denna roll och jag
ser verkligen fram emot att tillsammans med övriga styrelseledamöter ta mig an alla de spännande
utmaningar som kommer framöver.
Jag skulle även vilja ta tillfället i akt att rikta ett
stort tack till den avträdande styrelsen som har
lagt mycket tid och engagemang det senaste året
på att göra vår studietid så
bra som möjligt. Ett stort
tack ska även ni engagerade medlemmar ha – utan
er skulle vi inte ha en inspark, EPP:er, tentafester,
sportevenemang, Juristens
dag och allt annat som JF
erbjuder. För det är just det
som JF bygger på – enskilda medlemmars engagemang. JF kommer bara vara så bra som vi medlemmar gör föreningen. En engagerad medlem sa
en gång: ”Fråga inte vad JF kan göra för dig, fråga
vad du kan göra för JF”. Visserligen sagt med glimten i ögat, men jag tycker att det speglar ganska bra
hur verksamheten i Juridiska föreningen bedrivs.
Det finns många eldsjälar inom föreningen, men vi
behöver bli fler! Vare sig det handlar om att skriva

”

en artikel i de Facto, jobba på E- puben, delta i sittningsgruppen eller i någon av arbetsgrupperna för
JD – allt engagemang välkommet!
Men vad innebär engagemang egentligen? Det
kan ta sig i uttryck på många olika sätt, inte bara
genom JF. Något som jag rekommenderar starkt
är att delta i Umeå Universitets Buddy Program,
vilket innebär att man tar hand om utbytesstudenter och anordnar aktiviteter m.m för dem. Denna
termin är jag Buddy Leader för en grupp och förutom att det är väldigt roligt
och givande, så är det även
meriterande för ansökan om
utbytesstudier.
Som Juridiska föreningens
nya ordförande är mina förhoppningar att jag kommer
kunna möta era förväntningar. Har du någonsin några
funderingar, önskemål eller
frågor – hör av dig till mig!
Skicka ett mail, stoppa mig i korridoren på universitetet, skriv på Facebook eller för all del skicka
snigelpost om du skulle föredra det.
Avslutningsvis skulle jag vilja
Fanny J
ute
uppmana er att anmäla er till nyhetsbrevet, det är ett bra sätt att
hålla sig uppdaterad om nyheter, evenemang och andra aktiviteter som händer i föreningen.

JF bygger på enskilda
medlemmars engagemang. JF kommer bara vara så bra som vi medlemmar gör föreningen.

1 . Jag är det största Harry Potter-fanet (självutnämnt). Utmana mig i
HP-kunskap om du vågar.
2. Jag är livrädd för hajar. När jag var liten vågade jag, trots bättre
vetande, inte ens simma på djupt vatten i Sverige.
3. Mitt lokalsinne är riktigt dåligt. Umeå kan tyckas vara en liten stad,
men jag har gått vilse oräkneliga gånger.
4. Jag har tävlat i truppgymnastik tills jag var 16 år.
5. Jag pluggade ett år psykologi innan jag tog av mig myskoftan och
förstod att det var jurist jag skulle bli.
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saker du inte visste om mig:

red
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VÅGA ENGAGEMANG

S

tudietiden är en tid som sätter hjärnan i arbete. Förutom att lära sig juridik, lär man sig
mer om sig själv och får en djupare förståelse
för sin omvärld. Det är nog något många studenter
kan skriva under på. Därför är studietiden också ett
utmärkt tillfälle att göra någon meningsfull aktivitet vid sidan av studierna.
Det är inte alltid det kan exemplifieras med USA
som ett föregångsland, men något av det mest inspirerande med det amerikanska studentlivet är
det självklara fokuset på ”extracurriculars” - dvs
att aktiviteter vid sidan av
studierna. Det anses helt
självklart att en student
ska göra något mer än att
bara förkovra sig akademiskt, utan man förväntas
också gå samman med andra människor för att göra
sin egen och andras vardag
roligare och bättre. Oavsett om det är i fotbollslaget, tidningen eller någon
annan förening. Inslaget
är så dominerande i det
amerikanska studentlivet så årsböcker inte bara
innehåller namn, klass och studieinriktning - utan
också vilka engagemang man har vid sidan av studierna.
Men många upplever det inte fullt så enkelt och
självklart att fylla ut den där engagemangs-raden i
sin egen årsbok. Alla vet nog att föreningsengagemang är meriterande, ger värdefulla erfarenheter
och att man får utveckla förmågor i ledarskap, planering och samarbete. Vi vet att det ger möjligheten
att få in en fot på en arbetsplats, få åka på utlandsstudier och lära känna nya människor. Samtidigt
skapar det en dubbel press på många studenter som
redan upplever studietiden som krävande: Man förväntas studera som att man inte hade någon fritid,
engagera sig ideellt som om det inte fanns några
studier och träna, umgås med vänner och jobba extra som att man inte hade annat än tid över.
Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt att skapa former för engagemang som är realistiska och
behagliga. Tanken på att ett mindre uppdrag i en

”

studentförening - eller någon annanstans - ska inte
behöva upplevas för omfattande eller betungande.
Snarare är det viktigt att skapa ett föreningsliv som
bygger på engagemang och bidrag efter förmåga.
För att komma dit, är det avgörande att vi delar
på arbetsbördorna. Alla uppskattar vi sittningar,
EPP:er, juristens dag, gästföreläsningar, de Facto
och Juridisk publikation, Juridiska föreningen
osv. Tillsammans är vi några hundra juriststudenter. Om bara hälften - ja egentligen väsentligt färre - tog några timmar på E-puben, tog ett uppdrag
i JF, skrev någon rad till vår
tidning skulle det räcka med
en ganska liten insats från var
och en för att vi ska få mycket
gjort tillsammans.
För det är ju precis det engagemang handlar om. Positiva
saker i vår omgivning görs visserligen på både kommersiell
eller ideell grund. Studentlivet bygger ju i princip endast
på det senare. Det ställer lite
högre krav på att någon måste
göra det ideella arbetet, men
den uppgiften kan vi alla dela på.
Dessutom behöver inte allt göras samtidigt. Man
måste inte träna sju gånger i veckan, engagera sig
i något spännande, hitta på roliga saker och plugga stenhårt hela tiden. Allt har sin tid. Någon vecka
blir det kanske mer engagemang och mindre träning, nästa vecka finns kanske mer tid för studier
och vänner. Det är ju trots allt så livet ser ut.
Det finns tusen skäl att söka sig till en förening man
uppskattar och tycker verkar spännande. Det går att
garantera ett helhjärtat mottagande med öppna armar. Det är en möjlighet att ge lite av sin egen tid,
samtidigt som man får så mycket tillbaka. Det är
en utväxling som visserligen börArija
nK
jar hos en själv - men handlar
egentligen om något större: att
driva studietiden framåt, göra
den roligare och bidra till något
vidare. Och det är alltid värt att
engagera sig för.

Man förväntas studera
som att man inte hade någon fritid,
engagera sig ideellt som om det inte
fanns några studier och träna, umgås
med vänner och jobba extra som att
man inte hade annat än tid över.
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Vad är insändarsidan?
Juriststudenter har ofta starka åsikter. Här publiceras insändare, kortare texter från de Factos
läsare, exempelvis svar på tidigare inlägg, beröm eller en åsikt. Det ställs inga komplicerade
krav på texten, varken i längd eller ämne. Du kan skicka din insändare till defacto@jf-umea.se
eller lämna en lapp i brevlådan utanför JF-rummet. Du får skriva texten anonymt.

UPPVÄRDERA DE PRAKTISKA
INSLAGEN I UTBILDNINGEN
– Sluta med att läsa innantill, gömda bakom era
datorskärmar! Det kommer aldrig att övertyga
någon varken nu eller i ert framtida yrkesliv!

H

ela seminariegruppen satt som förstenad. För första gången på över två år
hade en lärare under ett seminarium
ställt krav på vår muntliga presentation och
sagt det som egentligen borde vara självklart
för alla oss som läser på juristprogrammet –
att även den muntliga framställningsförmågan
är oerhört viktig inom juridiken.
Efter att ha läst mer än halvvägs på juristutbildningen är min bild att praktiska inslag, så
som t.ex. muntlig framställningsförmåga, fortfarande inte är något som premieras under utbildningen. Jag kommer därför i den häar texten kort argumentera för fler praktiska inslag
i juristutbildningen, som ett av många sätt att
förbereda oss studenter bättre inför yrkeslivet.
Under utbildningen ges möjlighet att delta
i flera rättegångsspel, det är obligatoriskt att
genomföra s.k. ”treminutare” och att aktivt
delta muntligt under seminarierna. Allt det
här givetvis väldigt bra och lyfts ofta fram som
exempel på att utbildningen även förbereder
oss studenter för det praktiska yrkeslivet. Både
lärare och studenter tycks också vara överens

8

om att det här viktigt. Därför är det konstigt
att dessa moment ofta inte ges större vikt än
en känsla av att de ska ”göras bort”. Kanske
beror detta på att de inte är betygsgrundande
i samma utsträckning som exempelvis en terminstentamen. Det här är kanske en bekväm
ordning, men knappast något som gynnar vår
utbildning eller förbereder oss för yrkeslivet.
Det är därför välkommet att krav från lärarhåll likt det som nämndes i inledningen ställs.
Det här innebär inte att det måste vara långa
power point-presentationer under varje seminarium, eller att det inte skulle vara tillåtet att
ta hjälp av gemensamma dokument och datorer. Utan endast att insatser på de praktiska
inslagen på utbildningen uppvärderas, med
tydliga krav och förväntningar som på de andra
delarna av vår utbildning. På så sätt kommer vi
studenter på ett väldigt enkelt sätt att bli något bättre förberedda inför framtida muntliga
framställningar i yrkeslivet.

Erik Rivarola - T6
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GÖR BETYG VERKLIGEN
KUNSKAPERNA RÄTTVISA?

K

ära medmänniskor, kan vi ta oss en
funderare på det här med betygsystemet på juristprogrammet?
I ett yrke som - för de allra flesta av oss- kommer att handla om att möta, eller kanske snarare hantera, människor. Ter det sig då inte
milt uttryckt märkligt att vi bedöms utifrån
möjligheterna att prestera vid ett tentatillfälle,
samt att ett flerstegs system av betyg kvarstår
även om det gång på gång tas upp som problematiskt med betygshetsen som uppstår under
utbildningen.
Varför inte ha en högre gräns för godkänt
men att det också är det enda betyget, för att
istället för att jaga betyg, söka och upprätthålla kunskap. Det återkommande argumentet
för att bibehålla ett flerbetygssystem är för att
kunna göra urval till tingsnotarietjänster eller
värvningen till prestigefyllda byråer. Men visst
är vi kloka nog för att se att ett högt betyg per
automatik inte gör en god jurist, inte heller talar det om förmågan att samarbeta eller överhuvudtaget interagera med andra människor.
Visst kan ett högt betyg visa på självdisciplin,
på ett driv och ambition, det är tillochmed troligt att så är fallet. Ett lågt betyg utesluter dock
inte något av detta, det kan vara så att även
denna elev har lagt ner många timmar på att
studera, att den haft en brantare inlärningskurva under åren, att den behövt balansera
personliga kriser parallellt med studierna. Inget sådant syns i betyget.
Det som smakar lite fränt i hela besattheten av betyg är eftersmaken av att gallra bort,
ett svaghetsförakt. Den ständiga jakten på
prestige som om det skulle finnar en korrelation mellan att kunna få höga betyg och vara
en lyckad person. Prestation och person slås
samman tills vi förvirrat tror att vi är sämre
människor, när vår prestation bedöms enligt

en påhittad skala.
För det är inte nu vi ska vara bäst, det är
fullständigt fånigt att studenter ska bränna ut sig, hoppa av, introduceras till ångest. Som om den utarbetade är något eftersträvansvärt, när det inte heller går att
garantera att samma mängd arbete på ett
annat lärosäte hade kunnat generera ett
annat betyg.
Att hålla det till godkänt eller inte, åtminstone de första tre åren, tror jag skulle ha en
positiv verkan. Inte bara på att flera studenter skulle genomföra utbildningen men
också på rekryteringen av nyexaminerade,
där då ett större fokus skulle hamna på de
valbara kurserna och mötet med individen
snarare än betyg. En hög lägsta ribba för
samtliga lärosäte.
En skulle kunna resonera att detta öppnar
upp för nepotism inom just rekrytering, att genom att anställa tingsnotarier med högsta betyg, kringgå denna problematik. Men goda relationers tyranni kommer alltid att förekomma
på ett eller annat sätt genom hela yrkeslivet,
det är kontakter och slumpen som kommer att
spela den största rollen i vart vi hamnar.
Det finns flera andra utbildningar som - där
även de sedan yrkesverksamma alumnerna
potentiellt har stor inverkan på människors
liv - håller sig till att ha godkänt eller inte på
grundkurserna för att sedan höja stegen ju
smalare inriktningen blir. Kanske är det naivt
av mig, men jag tror på riktigt att alla kommer
hamna i en yrkesroll som är helt rätt till slut,
och är det inte rätt så är det inte slut. Att ta
bort de spärrar som blir av ett flerbetygssystem tänker jag kommer flytta fokuset från en
betygshets till en bestående inlärning.

Celin Grahns Norgren - T4
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ENGAGEMANG I
JURISTBRANSCHEN

M

ånga juriststudenter brukar engagera sig
vid sidan av studierna, inte minst för att
visa potentiella arbetsgivare att man är
driven och mångsidig. Många arbetsgivare brukar
ju intressera sig för detta. Samtidigt är det förstås
lika intressant att veta vad som engagerar våra
framtida arbetsgivare. De Facto frågade ett antal
av utställarna på Juristens dag vad som engagerade dem.
Umeåalumnen Jens Arnfjäll på Familjens jurist
var engagerad i annat än bara studierna under tiden på juristprogrammet. Han fick balansera studierna med att spela innebandy.

Hur gick det?

- Det gick bara bra, jag tror det var nyttigt att ha
något vid sidan av plugget. Det har dessutom visat
sig att det är fler av oss på kontoret i Umeå som
spelat innebandy på hög nivå. Det är väldigt roligt.
Familjens jurist är en humanjuridisk byrå. Den
typiska klienten är en person som inte själv har juridisk bakgrund men behöver juridiskt stöd.
- Vårt arbete handlar om att ta juridiken närmare
den enskilda människan. Det är vad som gör mitt
jobb så roligt - att jag får hjälpa människor i deras
vardag och lösa problem som betyder mycket för
enskilda.
Ett sätt att göra detta är att sprida kunskap om
juridikens roll i människors vardagliga liv. För att
uppmuntra människor att se över sin juridiska situation, så önskade Familjens jurist gott nytt år
med glimten i ögat genom juridiskt bindande nyårslöften. Exempelvis TV-serie avtalet, där parterna förbinder sig att inte se avsnitt ur den gemensamma serien utan sin partner. Ett humoristiskt
sätt att få människor att närma sig mer seriösa juridiska ärenden i sin vardag.
Anna Lundberg är kammaråklagare i Umeå.

- Ha-ha, nej tyvärr. Det ångrar jag lite i efterhand. Men jag är väldigt engagerad i mitt jobb
som åklagare.
På den affärsjuridiska horisonten har advokatfirman Lindahl och MAQS inlett ett AI-samarbete.
Tanken är att fördjupa förståelsen för och kunskap
kring hur digitala lösningar kan användas i verksamheten. En del av detta är ett AI-drivet system
för avtalsgranskning.
- Det är givetvis något vi kommer vara fortsatt
engagerade i, säger Josefina Rönnblom, HR-specialist på Lindahl.
Robin Heimdahl, associate på Lindahl, har egna
erfarenheter av att balansera sina studier med övriga engagemang:
-Under juriststudierna så arbetade jag på restaurang. För mig var det avgörande att hitta lusten i det jag läste, även fast juristutbildningen är
krävande så gick det att balansera med arbete vid
sidan av.
Edward Breitholtz är hovrättsfiskal, domare
under utbildning. Han gick juristutbildningen i
Umeå och var engagerad vid sidan av studierna:
- Dels var jag engagerad fackligt. Dessutom så
har jag ju familj.

Hur gick det att balansera?

- Det gick bra. Jag var också noga med att ha en
tydlig gräns mellan studier, andra engagemang
och fritid. Det var viktigt för mig.

Vad kommer engagera Sveriges domstolar under
2018?

- Som alltid är vi ju engagerade i att skipa rättvisa.
Det är ju vårt samhällsuppdrag. Det ska ju sedan
kombineras med effektivitet, alltså att människor
ska få beslut i tid. Denna typ av effektivisering är
sådant vi kommer arbeta mer med under 2018.
Arija
n

Vad engagerar er åklagare just nu?

10

- T4

Detta nummer kommer ju handla om engagemang,
var du själv engagerad vid sidan av studierna?

K
an

- De planerade straffskärpningarna är ju något
som både påverkar och engagerar många åklagare. Det gör det väldigt spännande att vara åklagare
just nu.

Red

aktionschef
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JURIDISKA FÖRENINGENS
STYRELSE 2018
I februari intog tio nya eldsjälar sina platser i styrelsen för att fortsätta arbetet
med att driva föreningen framåt. Bland många studenter på juristprogrammet här
i Umeå är det dock inte alltid lätt att veta vilka som utgör styrelsen och vad dem
gör. Varken detektiver eller sökmotorer är dock nödvändiga. Lär känna den nya
styrelsen i denna korta presentation!

re d
Fanny Jute

Namn: Fanny Jutered
Ålder: 25 år
Kommer från: Umeå
Vad fick dig att engagera
dig i styrelsen?

Jag tycker att JF är en bra förening och för mig känns det viktigt att ge tillbaka genom att
engagera mig. Tack vare JF har jag under mina första tre terminer på Juristprogrammet fått ta del av en stor mängd roliga
evenemang och aktiviteter och genom att själv engagera mig
genom styrelsearbetet får jag möjligheten att bidra till att göra
studietiden rolig för andra juriststudenter!

Vad ser du mest fram emot under verksamhetsåret?

Det jag ser mest fram emot är att få jobba tillsammans med
det härliga gäng som jag ska sitta i styrelsen med. Jag ser även
mycket fram emot att representera JF i olika sammanhang, det
kommer att bli en rolig utmaning!

Hur kan medlemmarna ta del av
din post?

Ordföranden har ju en väldigt övergripande ansvarsroll i föreningen och en av uppgifterna som ordföranden har är att
leda styrelsemötena som äger rum på tisdagar kl. 12.0013.00 i JF-rummet. Du är som medlem alltid välkommen till
styrelsemötena, där det även bjuds på kaffe. Att komma på
styrelsemöten är ett bra sätt att få lite bättre inblick i hur styrelsearbetet ser ut. Vill man inte komma på mötena finns det
alltid möjligheten att läsa mötesprotokollen som informationsansvarig lägger upp på JF:s hemsida. Jag vill även passa på att
uppmana er att maila mig eller någon av de andra i styrelsen
om ni har några frågor eller förslag till oss!
12

De Facto tipsar!
På Juridiska föreningens hemsida hittar du som medlem ännu mer information om respektive post, kontaktuppgifter, protokoll, utskott och mycket, mycket mer!
Klicka in på www.jf-umea.se.
Vice Ordförande

Namn: Julia Gustafsson
Ålder: 21 (snart 22) år
Kommer från: Lidköping (ja
med D inte N)

Vad fick dig att engagera
Julia
T
dig i styrelsen?
G u s t af s s o n -

4

-T
4

Ordförande

Jag har alltid tyckt om att engagera
mig och påverka. Att söka till styrelsen kändes som en naturlig
väg att gå för att fortsätta engagera mig under universitetstiden.

Vad ser du mest fram emot under
verksamhetsåret?

Jag tror att jag ser fram emot det mesta som har med styrelsearbetet att göra! Lite extra taggad är jag dock på att göra mitt
bästa för att möta medlemmarnas intressen för gästföreläsare.
Det vore jättekul att se föreläsningssalar fulla av nyfikna och
intresserade studenter under året.

Hur kan medlemmarna ta del av din post?

Just nu håller jag på att arbeta tillsammans med Elsa för den
årliga rättegångstävlingen på universitetet kommer äga rum
den femte maj. Om du inte tävlar är du välkommen att ta del av
tävlingen som åhörare, eller varför inte gå på kvällens sittning
och mingla med deltagarna och domarna från Igne advokatbyrå!

STYRELSEPRESENTATION | de Facto | nr 1, 2018
Informationsansvarig

Ekonomiansvarig

Namn: Lowisa Fagerudd
Ålder: 21 år
Kommer från: Älvkarleby, en

vacker liten by tre mil söder om gävle
T6

T6

ud
Lowisa Fager

d-

äc
Carl Wallb

k-

Namn: Carl Wallbäck
Ålder: 26 år
Kommer från: Rimbo
Vad fick dig att
engagera dig i styrelsen?

Vad fick dig att engagera
dig i styrelsen?

Jag tänkte att det skulle bli roligt
att få vara med i styrelsen och kunna påverka studentlivet. Samtidigt
tänkte jag att det skulle vara givande att få erfarenhet av att
ha arbetat i JF:s styrelse.

Jag har själv varit väldigt engagerad
hittills under min studietid och tycker det är både väldigt roligt och
viktigt. Jag brinner för att göra gott för andra och sprida positiv
energi, och det är nog min stora drivkraft till ideellt engagemang.

Jag ser fram emot att lyfta blicken från kurslitteraturen och
arbeta med något mer konkret där jag kan göra skillnad. För
egen del ska det faktiskt bli kul att få lära mig mer om ekonomi.

Oj, det är väldigt mycket! Egentligen kommer hela verksamhetsåret bli väldigt roligt och intressant men det jag ser mest fram
emot är examensceremonin för mina faddrar januari 2019.

Vad ser du mest fram emot under
verksamhetsåret?

Hur kan medlemmarna ta del av din post?

Som ekonomiansvarig ansvarar jag för att föreningens ekonomi sköts på ett lämpligt sätt genom att betala fakturor, skicka
fakturor, hantera föreningens redovisning samt se till att föreningen håller sin budget. Mitt arbete som ekonomiansvarig syns
inte lika konkret som vissa andra poster i JF, men jag kommer
oftast ha varit med i bakgrunden vid både planeringen och finansieringen av aktiviteter.

Vad ser du mest fram emot
under verksamhetsåret?

Hur kan medlemmarna ta del av din post?

Jag som informationsansvarige anordnar inte speciellt mycket aktiviteter, utan mitt arbete sker pågående och i samarbete med de
andra i styrelsen. Varje styrelsemöte skriver jag protokoll och varje
vecka skickar jag ut ett nyhetsbrev med information om vad som
händer inom föreningen och på universitetet. Glöm inte att skriv
upp dig, för att inte missa vad som händer! Det görs väldigt enkelt
via JF:s hemsida www.jf-umea.se . Detta ska bli fantastiskt roligt
och jag är superladdad!

Klubbmästare

Marknadsansvarig

Namn: Madeleine Lyth Segerman
Ålder: 23 år
Kommer från: Norrmalm,

T4
rg
-

Jag tycker att det är roligt att
dbe
Grun
J
o
a
h
n
a
n
ha mycket att göra, att få vara
med och påverka och att vara
med där det händer. Det kommer att hända mycket framöver så håll utkik på Facebook och JF:s instagram!

Vad ser du mest fram emot under verksamhetsåret?

Jag måste nog säga två saker som väger lika starkt: Bestämma saker och köpa pynt.

Hur kan medlemmarna ta del av din post?

Under styrelseposterna klubb- och sportmästare finns ett
studiesocialt utskott. Plattformen för utskottet är en Facebookgrupp som heter “JF:s studiesociala utskott 2018” där
alla JF:s medlemmar är uppmuntrade och välkomna att delta.
Här kan du få en liten inblick i hur det är att engagera sig i
styrelsen, det är dessutom en möjlighet att träffa nya vänner.
Ansök om medlemsskap nu så kanske du kan vara med och
köpa pynt till nästa sittning, hålla i ett quiz på en EPP (ensam
eller tillsammans med en kompis), eller slänga ut en idé om
en studiesocial aktivitet som du vill att JF ska anordna. Tveka
inte - det är bara att hugga tag i mig i korridoren, eller skriva
till mig på FB om ni undrar något eller vill engagera er. Puss
och kram fina JF-medlemmar, vi ses och hörs!

Ma
de
le

Stockholm
-T
4

Namn: Johanna Grundberg
Ålder: 23 år
Kommer från: Härnösand
Vad fick dig att engagera dig i styrelsen?

an
ine
Lyth Segerm

Vad fick dig att engagera
dig i styrelsen?

Det började med mitt intresse för
marknadsföring och kommunikation som funnits länge. Därefter
kändes det givet att genom mitt engagemang i JD och Marknadsutskottet bygga vidare på mina kunskaper och tillämpa dem i ett
styrelsearbete. Jag vill använda mig av mina erfarenheter och min
kompetens för att göra insatser som gynnar JF och
våra medlemmar.

Vad ser du mest fram emot
under verksamhetsåret?

Stockholmsresan, helt klart! Det ska bli roligt att få tillsätta en person till Marknadsutskottet så att vi tillsammans kan göra världens
bästa resa för studenterna.

Hur kan medlemmarna ta del av din post?

Det är framförallt genom utskottet. Arbetet i utskottet går främst
ut på att hjälpa till att anordna Stockholmsresan men även finnas
till hands i övrigt. Utöver det är medlemmarna alltid välkomna att
kontakta mig för synpunkter eller dylikt!

!!
Vi ar fler i styrelsen!
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Namn: Emma Nilsson
Ålder: 20 år
Kommer från: Stockholm,
-T
4

Huddinge

s on

Vad fick dig att engagera dig i styrelsen?

s
Emma Nil
Jag har alltid varit sportintresserad. Att få möjligheten att engagera mig i olika sportaktiviteter
kände jag skulle passa mig väldigt bra!

Vad ser du mest fram emot under verksamhetsåret?

Det jag ser mest fram emot är nog att försöka få med så många
medlemmar som möjligt på de olika aktiviteterna genom att
bl.a. ordna aktiviteter som passar alla intressen. .

Hur kan medlemmarna ta del av din post?

Först och främst kan du såklart vara med på aktiviteterna under veckorna där du sportar med mig och andra studenter! Jag
håller även i studiesociala utskottet tillsammans med klubbmästaren som syftar till att främja ett aktivt studentliv. Via
sidan på FB kan medlemmar komma med synpunkter på olika
aktiviteter samt själva anmäla sig till att hålla någon aktivitet
eller turnering.

Ordförande JR

Vad fick dig att engagera
dig i styrelsen?

n

-T

ropolen Ljungskile, som tillsammans med Umeå utgör Sveriges
två trevligaste städer

4

Namn: Oscar Jantzen
Ålder: 20 år
Kommer från: Västkustmettz e
Oscar Jan

Anledningen till att jag valde att engagera mig i Juridiska föreningen var för att jag ville göra skillnad för både oss studenter
och allmänheten. Att sitta som ordförande i JR innebär att jag
kan kombinera både plugget och engagemanget i styrelsen,
precis som du som student kan göra om du blir medlem i
rådgivningen!

Vad ser du mest fram emot under verksamhetsåret?

Under det kommande verksamhetsåret kommer JR anordna
bland annat restaurang- och casekvällar, som är en grymt rolig
chans att få lära känna andra likasinnade.

Hur kan medlemmarna ta del av din post?

Tillsammans med mitt team av kompetenta rådgivare hjälper vi
allmänheten med alla olika sorters juridiska frågor som de kan
tänkas ha, både stora som små. Om du nu känner dig pånyttfödd
av min berättelse, tveka inte att höra av dig till mig på jrordf@
jf-umea.se eller haffa mig någonstans i UB!

Chefredaktör

Namn: Malin Fagerström
Ålder: 21 år
Kommer från: Stockholm
Vad fick dig att engagera
dig i styrelsen?

M al
4
in Fag röm - T
Jag tycker att föreningen är viktig
erst
för oss studenter och jag ville hjälpa föreningen framåt på något vis. Ett styrelseuppdrag verkade
både spännande och utmanande. Dessutom har jag alltid varit
kreativ och har en del erfarenhet av ledarskap vilket är två saker
min post kräver. Det kändes med andra ord ganska självklart att
söka!

Vad ser du mest fram emot under verksamhetsåret?

Jag vill gärna främja diskussion inom programmet. De Facto når
ut till alla medlemmar och blir på så sätt en slags megafon som
gör det enklare att dela med sig av åsikter, nyheter eller kanske
kritik. Jag hoppas att alla som tycker om diskussion (jag vågar
nog påstå att det passar in på de flesta juriststudenterna) utnyttjar möjligheten att höja sin röst genom att skriva för de Facto!

Hur kan medlemmarna ta del av din post?

De Facto skapas av medlemmarna, för medlemmarna. Förutom
att läsa själva tidningen finns som sagt också möjlighet att engagera sig som skribent! Du kan antingen tilldelas en text eller själv
bestämma vad du vill skriva om. Det finns en mängd olika typer av
texter att välja bland, allt från reportage till insändare. Om det låter spännande ska du hugga tag i mig på universitetet! JF-rummet
är ett bra ställe att börja leta på, jag brukar finnas nära kaffet.
Du kan också kontakta mig via mail på defacto@jf-umea.se eller
lämna en lapp i brevlådan utanför JF-rummet. På JF:s hemsida kan
du läsa ännu mer, klicka dig in och ta en kik!

Utbildningsansvarig

-T
6

Sportmästare

Namn: Mounir Gallouze
Ålder: 23 år
Kommer från: Lund
Vad fick dig att engagera
dig i styrelsen?

uze
Mounir Gallo
Jag har ett brinnande intresse
för utbildningsfrågor och av den anledningen har jag valt att
engagera mig i just dessa frågor. Förutom litervis med kaffe
och goda skratt bjuder ideellt engagemang även på intressanta
diskussioner och möjligheter att påverka.

Vad ser du mest fram emot under verksamhetsåret?

Jag hoppas naturligtvis på ett mycket givande och kul verksamhetsår. Jag ser särskilt fram emot det löpande styrelsearbetet
samt anordnandet av en skatterättsföreläsning som förhoppningsvis går av stapeln nu i vår.

Hur kan medlemmarna ta del av din post?

Som utbildningsansvarig företräder jag era synpunkter och åsikter i utbildningsfrågor. Tveka inte att ta tag i mig eller någon i utbildningsutskottet om du har några synpunkter eller funderingar
kring din utbildning!
14
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LÄRARENGAGEMANGETS
BESTÅNDSDELAR

I

rollen som inspektor för Juridiska föreningen – ett mycket hedrande uppdrag som jag
tar mig an med glädje – ingår att ”bevaka föreningens intressen och i övrigt främja dess verksamhet” (47 § JF:s stadgar). En något vidare tolkning av
uppdraget är att främja studenternas intressen i pedagogiska frågor och undervisningsfrågor samt verka för det pedagogiska samtalet vid institutionen.
Vi minns alla våra excentriska lärare och vi lär
oss antagligen bäst av våra mest engagerade lärare. Emellertid utvecklar vi sällan vad som avses med
engagerade lärare och bortser ofta från studenternas betydelse i denna ekvation.
Att vara lärare vid juridiska institutionen är ett
privilegium. Vi får undervisa om det vi brinner för,
vi får diskutera pedagogiska frågor, idéer och problem med engagerade kollegor. Vi får också undervisa er juriststudenter, som med er ambition, era
frågor (t.ex. om tillämpningen
av den preussiska landslagen
utanför Preussen, fransk sakrätt och den talade svenskan
visavi medeltida lagtexter)
och ert engagemang lockar
fram det extra hos oss lärare.
Förutom vikten av att lägga
ner mycket tid och tankemöda
kring undervisningens syfte,
innehåll, förberedelse, samt
kontinuerliga utveckling, är
nog den ständiga känslan av ansvar när undervisningsmoment inte fungerar som tänkt eller när studenter inte lyckas en viktig del av läraryrket. Det
som har upplevts som ett dåligt undervisningsmoment kan locka fram en känsla av genuint missmod
bland lärare och ibland ett behov av att dränka sorgerna på Rött innan vi plockar fram undervisningsmaterialet igen och gör ändringar för nästa undervisningstillfälle. Om studenter har svårt med något
särskilt moment, eller kanske någon del i uppsatsskrivande, blir det något som förs in till nästa undervisningstillfälle respektive förs in i dokument om
uppsatsskrivande för att kunna åtgärda det.
För många torde engagemang uppfattas som likställt med passion och entusiasm samt förmågan
att väcka dessa känslor hos studenterna. Det förra

”

kommer naturligt då arbetet som lärare innebär en
möjlighet att prata om och diskutera frågor som vi
brinner för med andra. I vissa fall torde viljan att entusiasmera studenterna ha en delvis självisk grund;
när det gäller frågor där familj och vänner sedan
länge slutat låtsas lyssna och där inte ens kollegorna vill diskutera (kom igen Mattias, mosaisk rätt är
spännande) är det naturligt att försöka engagera
studenter för att få någon att diskutera med.
Engagemang är också att ställa tydliga, höga men
genomförbara krav på er studenter för att låta er utvecklas, eftersom vi är övertygade om att ni har de
nödvändiga verktygen, i en miljö där alla ska våga ta
plats. Här skulle ni juriststudenter kunna lära mer
av andra studenter och inte endast ta plats när ni
tror att ni vet svaren, utan även våga ställa frågor
när ni tycker att något är oklart eller konstigt.
På juristprogrammet här i Umeå är det som lärare
lätt att se er studenter och bry
sig om er och era prestationer.
Även om vissa av er kanske
glömt början på programmet
kommer vi lärare påfallande
ofta ihåg er och vad ni sagt under kurser flera eller många år
i efterhand och ser hur ni utvecklats under programmet.
Få saker kan höja pulsen på
och glädja en lärare lika mycket
som en välskriven och resonerande uppsats, ett svar, en kommentar eller en fråga
under ett seminarium som visar på studentens förståelse och förmåga att tänka annorlunda, eller ett
riktigt bra tentasvar. Det skulle i så fall vara att vid
inrapportering av betyg se den student som höjt sig
från ett U till ett Ba mellan tentamen och omtentamen. Studenter är ofta tacksamma för äldre studenter som delar med sig av svar, men som lärare föredrar vi alltid tankeväckande och annorlunda svar än
de som motsvarar förra årets diskussion.
J an
Som lärare är det möjligt att upprätt-

Även om vissa av er kanske glömt början på programmet
kommer vi lärare påfallande ofta
ihåg er och vad ni sagt under kurser flera eller många år i efterhand

id
Le

ö

hålla och utveckla engagemang tack
vare er studenter. Därför hoppas jag
på en vårtermin med många givande samtal och möten.

Inspektor
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Fragar

Många studenter sysslar med något vid sidan av studierna. Vad är medlemmarna
engagerade i? De Facto har frågat sex studenter vad de gör under dagarna och vad
de kanske gör för mycket..

Jos
e

1. Har du några aktiviteter eller engagemang utanför studierna?
2. Finns det något du skulle vilja engagera dig i mer?
3. Finns det något du borde/vill engagera dig i mindre?

fL

in

röm
t
s
d
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a
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b
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1. Jag jobbar på flygplatsen här i Umeå, med bagagelastning och
tar emot flygplan.
2. Jag önskar att dygnet hade fler timmar, funderar på att engagera mig i JF:s rådgivning. Det vore kul att använda sina juridiska
kunskaper på riktigt.
3. Laga matlådor...

3. Ha-ha nja, jag kan nog inte engagera mig mindre i någonting eftersom
att jag inte är engagerad i annat än studierna just nu.

16
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2. Jag är jätteengagerad i att engagera mig! Jag försöker skapa tid till att
vara med mer i FEMJUR. Jag skulle också vilja vara typ ordförande i JF.
Hade varit kul att få en jacka! Annars lägger jag allt mitt engagemang på
min utbildning.

T4

1. Jag är inte med i någon organisation eller så, men givetvis är jag engagerad i plugget.

li e
Natha
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ERROR 404
Dennis not
found

1. Jag är med i JR just nu. Det är roligt och spännande!
2. Jag önskar att jag hade haft engagemanget att vara med i mer
saker, lite av anledningen att det ser bra ut på CV:t. Jag hade som
många andra önskat att jag var mer engagerad i typ träning, men
det håller ju inte i längden.
3. Nej, det tror jag inte som det ser ut just nu!

lin
e
d
e
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1. Ja, jag är kvällschef på E-puben. Jag har precis tillträtt och det är
väldigt kul än så länge. Det är dessutom roligt att få mer kontakt med
ekonomerna, trots vad folk säger om dem.
2. Oj, jag vet inte. Det skulle vara ett extrajobb. Samtidigt värderar jag
min fritid ganska högt. En grej vid sidan av studierna känns lagom.
3. Netflix. Jag kollar slut på serierna snabbt, det är mitt problem. Jag
har ångest några dagar över att jag skjuter studierna åt sidan, men sen
hittar jag ändå en ny serie.

2. Skulle nästan vilja träna ännu mer, ha-ha.
3. Jag hatar att diska, känns som tidsslöseri varje gång!

- T2

1. Jag har spelat fotboll hela livet, och har kontakt med en klubb här
i Umeå som jag hoppas på att få spela med. Det känns roligt!

b

erg

Lin
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3. Jag borde kanske engagera mig mindre i serier även om det är som smörj
för själen.

ma
n-

2.Det måste nog vara ett jobb på grund av den ekonomiska kris som CSN
innebär.

T6

1. Fram tills nyss så var jag engagerad inom JD som företagsvärdsansvarig.
Förutom detta så är jag även med i kvinnojourens juridikjour och är med i
JF:s utbildningsutskott.

ve d
S
s
Agne
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FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET

J

uristens dag 2018 är över. Två fullspäckade
dagar med gästföreläsare, event, mässa och
bankett kom och gick med en väldig fart! Vi
tre som varit projektansvariga har fortfarande inte
hunnit stanna upp och reflektera över vad vi faktiskt åstadkommit.
Det fullspäckade schemat som vi pratar om innehöll många spännande gästföreläsningar. Utöver
detta höll våra fantastiska huvudsamarbetspartners, Lindahl, Mannheimer Swartling och DLA
piper, alla i varsitt event i mindre grupper med
studenter från blandade terminer. Vårt mest uppmärksammade event var dock det panelsamtal om
en ny samtyckeslagstiftning som hölls på vad vi
kallar fördagen den 17 januari. I detta panelsamtal
deltog fyra jurister; Mari Heidenborg, Johan Eriksson, Annelie Nilsson, och Kajsa Henning-Mäki.
Under ledning av prefekt Görel Granström, som
agerade som moderator, skapade dessa personer
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ett oerhört intressant samtal där ett aktuellt ämne
i juridiken fick ta plats. Att detta event blev vårt
mest populära kan säkerligen hänföras till att det
inte förekommit under tidigare års upplagor av
Juristens dag. En annan anledning tror vi är förra årets mycket uppmärksammade debatt med
startskottet i #metoo som specifikt för jurister
utmynnade i uppropet #medvilkenrätt. En debatt
som växte snabbt och som fortfarande lever i allra
högsta grad. Vi är väldigt glada och stolta över att
ha skapat ett sådant event där dessa viktiga frågor
diskuteras.
Utöver alla events hann vi med en mässa där studenterna fick möjlighet att träffa arbetsgivare från
alla delar av arbetslivet. Det är vår förhoppning
att yngre terminer fick en inblick i den bredd som
juristyrket faktiskt innebär och att äldre terminer
fick nätverka och lära känna arbetslivet bättre. Utställarna erbjöd även möjlighet till kontaktsamtal

!!
.
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Även om vi tre varit ansvariga för projektet så skulle vi
själva inte kunnat genomföra detta som
krävt väldigt mycket planering och samarbete. Det är tack vare alla engagerade
och alla studenter som detta var möjligt.
där studenterna fick möjlighet till enskilda samtal
för att knyta närmare kontakt och få bra tips för
det framtida arbetslivet. Dagen avslutades med en
traditionsenlig bankett på P5 med efterföljande efterfest, där vi i år återvände till Fabriken.
Vi har alltså haft två mycket lyckade dagar för
vilka vi fått väldigt positiv feedback, men vi vill
passa på att tacka dem som faktiskt gjort Juristens
dag 2018 möjligt. Även om vi tre varit ansvariga
för projektet så skulle vi själva inte kunnat genomföra detta som krävt väldigt mycket planering och
samarbete. Det är tack vare alla engagerade och
alla studenter som detta var möjligt. Så tack till
er studenter som deltagit under Juristens dag och
kommit med feedback och tips under det gångna
året. Tack till alla er som engagerat er - chaufförer,
barpersonal, garderobiärer, företagsvärdar och
alla arbetsgrupper. Tack vare ert engagemang och
hårda arbete har vi tillsammans lyckats genomföra
det fantastiska evenemang som Juristens dag är.
Att vara projektansvarig för hela det här kalaset
har varit otroligt lärorikt och givande, men samtidigt väldigt roligt. Vi har fått följa resan från idé
till verklighet, fått möta spännande personer från
arbetslivet och fått ha ett huvudansvar för Juridiska föreningens största evenemang som på olika vis
engagerar i stort sett hela juristprogrammet. Det
är rätt coolt. Nu säger vi tack för oss och ser redan
fram emot nästa upplaga av Juristens dag!
Foto: Marcus Persson
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PANELSAMTAL:
SEXUALBROTTSLAGSTIFTNING
BYGGD PÅ FRIVILLIGHET
Foto: Marcus Persson

D

et är fördagen till årets arbetsmarkner som identifierats i praxis.
nadsmässa, Juristens dag, och ett
Första fallet var en kvinna som blev fingpanelsamtal rörande regeringens
rad i underlivet av en man när hon satt och
förslag till en samtyckeslag ska avhandkissade på allmän plats. Kvinnan bedömlas. Deltagande i samtalet är Mari Heidendes inte ha befunnit sig i en särskilt utsatt
borg, justitieråd i Högsta domstolen samt
situation och våldtäkt kunde inte utdömas
ordförande, särskild utredare och expert i
trots att kränkningen konstaterades vara
den utredning (SOU 2016:60) som ligger
jämförlig med ett samlag. Andra fallet var
till grund för lagförslaget. Kajsa Henning
en kvinna som under ett övergrepp i form
Mäki, f.d. åklagare och adjunkt i straffrätt
av ett samlag inte kunde göra motstånd,
vid Umeås juridiska institution. Advokat
Heidenborg exemplifierar händelsen som
Johan Eriksson från Försvarsadvokaterna
frozen fright. Våldtäkt kunde inte utdömas
Stockholm samt målsägandebiträdet Anneeftersom inget våld hade förekommit och
lie Nilsson från Kaiding advokatbyrå Umeå.
kvinnan ansågs inte varit i en särskilt utGörel Granström, prefekt
satt situation. Sista och tredvid Juridiska institutioje situationen var en kvinna
Första fallet gällde en som låtsades sova, agerade
nen modererar samtalet.
Mari Heidenborg inle- kvinna som blev fingrad i underlivet passivt, under ett övergrepp
der panelsamtalet med att
som var jämförligt med sampresentera utredningen, av en man när hon satt och kissade lag. Våldtäkt kunde inte heller
hon anger främst två skäl på allmän plats.
där utdömas med hänvisning
till varför en ny sexualtill bristande uppsåt eftersom
brottslag behövs. Det första skälet är den
mannen inte hade insett att kvinnan sov elnormerande verkan som lagen kommer att
ler var likgiltig inför det faktumet. Kvinnan
få. Det är viktigt att brett signalera från
ansågs därmed inte heller befunnit sig i en
samhället att det inte är tillåtet att ha sex
särskilt utsatt situation.
med någon mot dennes vilja, ömsesidigt
Heidenborg framhäver att med en sexualsamtycke ska alltid finnas. Det andra skälet
brottslagstiftning som bygger på att frivilHeidenborg presenterar är att det idag finns
lighet ska komma till uttryck skulle samtliproblematiska situationer där grova sexuelga ovannämnda situationer kunna omfattas
la handlingar, jämförliga med samlag, inte
av våldtäktsbegreppet. Vidare framförs att
leder till att gärningsmannen kan dömas
ett oaktsamhetsrekvisit kommer att inföför våldtäkt p.g.a. att offret inte ansetts ha
ras för våldtäkt där kravet dock kommer att
befunnit sig i en särskilt utsatt situation eluppställas till grov oaktsamhet. Heidenborg
ler att det inte varit våld inblandat. Heidenklargör att hon själv inte kommer att delta
borg för fram tre exempel på olika situatiomed åsikter i samtalet utan endast bidra

”
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med en informerande roll eftersom hon
med stor sannolikhet i framtiden kommer
att döma i sexualbrottsmål utifrån den nya
lagen.
Paneldeltagarna presenterar sedan sin
inställning till lagförslaget. Eriksson är kritisk till den utformning som lagen ska få
och anser att det inte krävs en helt ny lagstiftning för att täcka de luckor som finns.
Eriksson framhäver att de problem som
finns idag gällande sexualbrotten handlar
om bevissvårigheter och att dessa kvarstår
oberoende av en ny lagstiftning. Han menar istället att ökade resurser måste tillföras
polisen samt vikten av en förbättrad sexoch samlevnadsundervisningen i skolan.
Eriksson är även kritisk till oaktsamhetsrekvisitet som han menar kommer lägga ett
ökat fokus på målsägande och exempelvis
vad denne haft för kläder, resonemang som
man enligt honom jobbat för att komma
bort från. Nilsson är positiv till en ny lag
och menar att den återspeglar vad samhället i stort önskar samt att hon inte ser några
farhågor med att målsägande skulle hamna
i en mer utsatt situation då denne redan är
så pass utsatt idag. Henning Mäki menar
att det finns en övertro på att problemen
skulle kunna lösas med lagstiftning men
ser inte att en oaktsamhetsbedömning eller
att mer fokus på målsägande kommer bli
ett problem. Heidenborg bemöter Erikssons
kritik och instämmer i att lagen med liten
sannolikhet kommer leda till fler fällande
domar. Kritiken mot oaktsamhetsrekvisitet menar hon dock är omotiverad eftersom
det högt ställda kravet på grov oaktsamhet
kommer kräva en mycket specifik bedöm-

ning och det bör därmed inte leda till några
stora problem. Alla i panelen är överens om
att ordet samtycke inte är passande för lagen eller dess utformning eftersom att den
egentliga grunden i förslaget handlar om att
det ska finns en frivillighet som har kommit
till uttryck som tidigare nämnt.
Diskussionen förs sedan in på det andra
skälet gällande lagens möjliga normerande verkan. Henning Mäki menar att lagen
skulle få en viktig signalverkan, Nilsson är
enig men framhäver att det är viktigt att
kombinera information och utbildning för
att få bästa möjliga förändring. Eriksson är
dock kritisk och menar att lagens normativa
verkan inte kommer att bita på de sexualförbrytare som han anser sig möta i jobbet som
försvarsadvokat, som nämnt ser han istället utbildning som en lösning. Heidenborg
påpekar att en lag enskilt inte kan lösa ett
problem utan det krävs utbildning och upplysning utöver denna för att ett resultat ska
uppnås.
Det strukna förslaget om ett begreppsbyte
från våldtäkt till sexuellt övergrepp avhandlas också. Eftersom det nya lagförslaget inte
uppställer några krav på hot eller våld vore
en möjlig förändring aktuell men förslaget
avskrevs och begreppet våldtäkt blir kvar i
lagtexten. Ingen i panelen ser egentligen något större problem med beslutet och Heidenborg framför även att begreppet idag är så
pass väl etablerat att det kanske faktiskt är
enklast att det får förbli. Nilsson säger dock
att det finns risker och att begreppet inte är
helt oproblematiskt eftersom hon mött flertalet utsatta som på grund av begreppet inte
förstått att de utsatts för en våldtäkt i och
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utveckling i rättssalarna idag där målsägandebiträdena tar större plats och enligt
honom också ingriper i fel saker vilket delvis oroar. I huvudsak är han ändock positiv
till ett stärkt stöd till de målsägande.
Avslutningsvis öppnas samtalet upp med
frågor från publiken. Propositionen till lagförslaget väntas komma innan sommaren.
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med att det vid övergreppet inte uppfattade
eller upplevde några hot eller våldshandlingar.
Slutligen diskuteras frågan om ett stärkt
rättighetsskydd till målsägande i sexualbrottsmål. Varje målsägande ska direkt vid
en förundersöknings inledande eller återupptagande ges rätt till ett målsägandebiträde. Panelen är enig om att det är en bra
utveckling för utsatta offer och Heidenborg
och Nilsson menar att det måste ställas högre krav och ges en mer central och viktig
roll både i förberedelserna inför en rättegång
samt under den. Eriksson håller med om att
målsägandebiträdet har en central roll vid
förberedelserna men han är dock kritisk till
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Samtyckeslagstiftning på 1 minut
Regeringen kommer lägga en proposition inför
riksdagen om att förändra sexuallagstiftningen. Ändringen föreslås träda i kraft 1 Juli 2018.

De centrala förändringarna i lagstiftningen är
införandet av ett samtyckeskrav och ett oaktsamhetsrekvisit.

Avsikten är att göra frivillighet till utgångspunkt i sexuallagstiftningen. Tanken är att det
inte längre ska krävas att gärningsmannen
har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat
offrets särskilt utsatta situation, för att kunna
dömas för exempelvis våldtäkt.

Det råder delade meningar om lagstiftningens
potentiella resultat. Vissa menar att de praktiska effekterna kommer vara begränsade, medan
andra betonar lagstiftningens normativa effekt.
n-

Arijan
Ka

T4

da
ktio

Re

22

nschef

JD | de Facto | nr 1, 2018

BILDREPORTAGE FRÅN BANKTTEN

Foto: Marcus Persson
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Justitiapriset vill hjälpa till att göra
advokatbranschen mer jämställd.

F

ler kvinnor än män tar juristexamen och
kvinnor presterar generellt bättre på högskolan än män. Statistik visar dock att
kvinnor faller av på vägen mot toppen och i advokatbranschen är knappt två av tio delägare
kvinnor.
Jämställdhet på arbetsmarknaden är ett hett
ämne, speciellt i och med #Metoo-rörelsen och
uppropet #medvilkenrätt i höstas. Det är alltså
helt rätt tid för att utlysa en tävling för affärsjuridiska byråer i jämställdhetsarbete. Det är vad
Justitiapriset handlar om.
Den ideella föreningen Justitiapriset skapades
av Louise Meijer sommaren 2016 och i år är det
dags för den andra upplagan av tävlingen. Hela
tävlingen går ut på att affärsjuridiska byråer
skickar in en anmälan, varpå de får en enkät som
VD eller MP ska fylla i. Enkäten berör frågor om
struktur, kultur och balans och analyseras därefter av det marknadsledande jämställdhetsbolaget
Add Gender. Frågor som kan komma att ställas
är exempelvis om det finns nedskrivna rutiner
eller förhållningssätt för hantering av sexuella
trakasserier på arbetsplatsen. En annan fråga
som exempelvis kan ställas är om hur könsför-
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delningen ser ut bland jurister som jobbat i mer än
ett ex antal år för att få en översikt hur strukturer
och balansen på arbetsplatsen förändras genom
åren. Sedan skickas allas enkäter, anonymt, till en
jury som noga är utvalda efter branscherfarenhet
och som är ledande inom jämställdhet. Därefter
väljs den byrån ut som helt enkelt förtjänar priset.
Hur bedömning ser ut är inte offentlig, eftersom
det förebygger att deltagande byråer ska väga in
det i sina enkätsvar.
Juryn som utser en vinnare är Mårten Schultz
och Tove Lindgren (grundare av Juridikpodden)
Mari Heidenborg (justitieråd vid Högsta domstolen och ordförande för 2014 års sexualbrottskomittée), Magnus Hedberg, (VD på fackförbundet
Jusek) och Maria Ingelsson (jobbat på advokatbyrå i över 15 år). Den byrå som vinner detta pris vinner inte endast äran och berömmelsen utan också
såklart en särskild konkurrensfördel vid rekrytering eftersom att byrån då är branschledande på
jämställdhet, enligt Justitiaprisets kriterier.
Temat för detta nummer av de Facto är engagemang och det Louise Meijer har startat genom
Justitiapriset är ett praktexempel på engagemang.
Justitapriset är en ideell förening som syftar till att
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Varför startade du Justitiapriset?
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Jag startade Justitiapriset för jag tycker att branschen behöver bli bättre på
jämställdhet och det behövs fler verktyg för att komma framåt. Branschen har länge
pratat om problemen, men det har inte varit lika populärt att prata om lösningarna
och konkreta åtgärder.
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Vad är det bästa med Justitiapriset?

Det bästa med Justitiapriset är att det förhoppningsvis är en konkret åtgärd som kan
ta branschen lite närmare jämställdhet och rättvisa.
Tips!
Kolla in Louise på instagram under namnet @meijerlouise.

göra advokatbranschen mer jämställd. Vi, Lowisa
och Sofia, är ambassadörer för Justitiapriset vid
Umeå universitet och vårt arbete handlar framför
allt om att sprida kunskap till studenter om vad
priset är och varför det är så viktigt. Det ligger
även inom våra arbetsuppgifter att upplysa och informera våra framtida arbetsgivare, de affärsjuridiska byråerna, om denna tävling och varför det
är viktigt att markera sin ståndpunkt i frågan om
jämställdhet i branschen. Vårt dagliga arbete kan
bestå i att ringa byråer och berätta om priset och
varför byrån ska vara med i tävlingen, finnas som
informatörer vid vårt universitet och även anordna
gästföreläsningar med temat jämställdhet. Det är
ett väldigt givande och roligt uppdrag som vi verkligen vill rekommendera till alla som vill göra en
skillnad för den kommande generationen jurister.

Vilka är vi?

Lowisa Fagerudd, 21 år. Kommer ursprungligen från Gävle och läser termin 6 på juristprogrammet vid Umeå Universitet.
Sofia Andersson, 23 år. Kommer ursprungligen från Uppsala och läser termin 6 på juristprogrammet vid Umeå Universitet.

Vilket är vårt favoritämne
inom juridiken?

Lowisa: Straffrätten helt klart, men jag har
också ett brinnande intresse för mänskliga rättigheter och kvinnofrågor. Även immaterialrätt!
Sofia: Straff- och processrätt är allra roligast.
Annars vill jag gärna jobba med associationsrätt!

Vad är det bästa med Umeå?

Lowisa: Den fantastiska miljön och klimatet.
Sofia: Att alla här är så inbjudande och trevliga.
Och snön såklart!
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AVGÅNGSSTUDENTERNAS EXAMENSBANKETT

L

ördagen den 20 januari var det dags
för examensceremonin för avgångsstudenterna. Denna ceremoni är helt
i Juridiska föreningens regi och anordnas
varje år av informationsansvarige.
Dagen började med en ceremoni i
Aula Nordica där föregående informationsansvarige Joel Olsson hälsade gästerna välkomna. I publiken satt
stolta föräldrar, mor- och farföräldrar,
syskon, kompisar och partners men de
som såg allra stoltast ut var de som satt
på de tre främre raderna - examensstudenterna. Flera talare tog scenen
under examensceremonin, Juridiska
föreningens dåvarande inspektor Nina
Nilsson Rådeström höll tal via videolänk då hon under helgen var upptagen som tränare under ungdoms-SM i
handboll.
Ett viktigt inslag under examensceremonin är talet från Juridiska institutionens prefekt Görel Granström.
Görel berättade i sitt tal om alla de juriststudenter som anordnat Juristens
dag såväl som de studenter som anordnat examensdagen. Görels tal handlade om studenters engagemang och
vad det är värt för både institutionen
och juristprogrammet här uppe i norr.
Just engagemang är ett återkommande
tema Juridiska föreningen får beröm
för och för det ville Görel tacka alla
engagerade studenter.
Vidare under ceremonin bjöds det på
musikframträdande av Hanna Lund-
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kvist och Emanuel Otterhall och inte
ett öga var torrt. Därefter var det dags
för ytterligare ett tal och denna gång
av Juridiska föreningens föregående
vice ordförande Nils Englund. Han inledde sitt tal med att hälsa från föregående ordförande Adrian Kroon som
låg hemma och var sjuk. Nils fortsatte
sitt tal med att säga att han var väldigt
glad över att få hålla talet då examensstudenterna varit hans faddrar. Han
berättade om vad hans faddrar lärt honom och avslutade med att säga att den
största lärdom han tagit av sina faddrar är den gemenskap och samhörighet
som de förmedlat. Efter ett nostalgiskt
bildspel innehållande bilder från examensstudenternas tid på juristprogrammet avslutades ceremonin med
den traditionsenliga diplomeringen.
På kvällen öppnades dörrarna för
den stora finalen; examensmiddagen.
Gästerna hade klätt upp sig till tänderna och vid middagstid började de
strömma in i Universum. Under kvällen deltog ca. 400 gäster som med en
välkomstdrink i handen minglade till
cellistens toner. De hade också möjlighet att fotografera sig hos den proffsiga fotografen. När gästerna satt sig till
bords presenterades kvällens spännande norrländska trerättersmeny med inslag av vindelrökt skinka, fjällröding
och friterad lav. Under middagen talade Mattias Derlén, examensstudenternas kursansvarige under termin ett.

EXAMENSBANKETTEN | de Facto | nr 1, 2018

on
ls s

T6

Foto: Joel Olsson

Joe
lO

i sa
Low

Vidare hölls fantastiska tal av två examensstudenter, Henrik Jonsson och
Elsa Waldner Isaksson.
Efter middagen plockades borden
bort och salongen omvandlades till ett
dansgolv med JF:s uppskattade hus-DJ
Martin Almblad. Baren var välbesökt
och Martin fick som alltid igång bra
tryck på dansgolvet. En bit in på småtimmarna stängde examensmiddagen
för det här året och gästerna började
traska mot efterfesten. Med det avslutades kvällen och våra examensstudenter tog klivet ut i arbetslivet.
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FRÅN NYKLÄCKT
TILL FULLFJÄDRAD
På Vinge hittar du många av Sveriges ledande experter inom affärsjuridik.
Finns det då svängrum för en nykläckt jurist att göra karriär här, kanske
du undrar.
Självklart! Vi har högt i tak. Här finns möjligheterna för dig att växa
och utvecklas. Både som människa och i din yrkesroll. Hela vägen – som
kan bli just så lång och givande som du drömmer om. Du får arbeta i team
med verkliga proffs. Som ger dig uppbackning och är generösa. Såväl med
kunskaper och goda råd som med kamratskap och värme.
Vårt mål är att ge våra klienters affärer ett lyft. Vi är i vårt esse 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.

