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

Vi är stolta över att landets juriststudenter 15 år i rad har 
 utnämnt  Mannheimer Swartling till den mest attraktiva 
 advokatbyrån.  

Besök oss på Facebook och LinkedIn.

mannheimerswartling.se
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Temperaturen stiger och årets 
varma månader är äntligen 
här. Svältfödda på D-vitamin 

trängs Umeås studenter i solen på ter-
rassen utanför Lindellhallen. Ljuset 
och värmen är efterlängtad. Om inte 
alltför länge är det dags för det välför-
tjänta sommaruppehållet men först 
ska vi i terminens andra upplaga av de 
Facto fundera över något som är lika 
aktuellt för sommaren som världen i 
sin helhet: Temperatur. 

På flera håll i världen kan vi idag se 
att temperaturen är på tok för hög. 
Samhället känns febrigt och otäckhe-
ter sprider sig likt bakterier och virus. 
Krig, svält, övergrepp, fattigdom, kor-
ruption och förföljelse är bara någ-
ra exempel och det verkar inte råda 
någon bot på någon av dem. Tvärt-
om, vi blir vana vid en hårdare ton i 
samhället, vi tolererar vedervärdiga 
beteenden mot människor i allt högre 
grad och vi tenderar att blunda när 
reportagen om död och misär regnar 
i media. Människans anpassnings-
förmåga är minst sagt imponerande. 

Samtidigt stiger temperaturen inte 
bara mellan oss människor. Jordens 
klimat är också hårt drabbat. Polarisar-
na smälter, havsnivån stiger, vädret blir 
mer extremt, torkan intensifierar, livet i 
världshaven dör och de arter som lyckas 
överleva trängs med flera miljoner ton 
skräp och plast som hamnar där varje 
år. Vi vet att planeten inte har en chans 
att överleva så som vi utnyttjar den idag. 
Ändå är det otänkbart för överraskande 
många att ändra sin livsstil, trots den 
negativa klimatpåverkan. 

Av de 7,6 miljarder människor som le-
ver idag är det många som vill exploatera 
både planeten och livet på den, men få 
verkar lika ivriga att vårda. För en hållbar 
framtid måste vi lära oss att leva i harmo-
ni med naturen och levande varelser. An-
nars riskerar vi en värld där allting har ett 
pris, men ingenting har ett värde. 

TemperaTuren STiger

TexT: 
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Chefredaktör
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tIllsaMMans sätter VI  
teMPeraturen På PrOGraMMet 
Hej igen! Äntligen har våren 

kommit även till Umeå ef-
ter en vinter som aldrig 

verkade vilja ta slut. Efter många 
mörka och kalla månader i Norr-
lands huvudstad har solen och vär-
men lockat fram de bleka studenter-
na från sina skrymslen för att ladda 
upp med efterlängtad D-vitamin. 
Passande nog är temat på detta 
nummer av de Facto temperatur, 
vilket får mig att tänka på hur min 
bild av temperaturen på Juristpro-
grammet har förändrats. Innan 
jag sökte juristutbildningen gjorde 
jag det varje vettig människa skul-
le ha gjort – jag googlade. Efter att 
ha bläddrat mig igenom de första 
sökträffarna som bestod av relativt 
intetsägande information på Umeå 
Universitets hemsida: ”Gillar du 
att argumentera, analysera och lösa 
problem? Juristprogrammet ger dig 
goda förutsättningar att kritiskt och 
självständigt arbeta med rättsliga 
och andra aktuella frågeställningar 
i samhället.”. Sedan hamnade jag 
såklart på Flashback. Alla tycker 
vi oss vara bättre än så, men ändå 
hamnar man där. Flashback – hem-
sidan som har fler mordteorier än 
Leif GW Persson och kvällspressen 
tillsammans och där man kan läsa 
spännande trådar såsom ”Ni som 
blivit lurade att bli pappa mot er vil-
ja, överklaga till försäkringskassan!” 
och ”Barn demonskrek konstant 

under 8 timmars flygtur – elchocks-
halsband lösning?”. Där hade jag 
nu hamnat för att läsa om vad det 
egentligen innebär att plugga juri-
dik, eftersom universitetets egen in-
formation lämnade en del att önska.

Då kan man fråga sig vad Flash-
back säger om Juristprogrammet. I 
detta hörn av Internet målades bild-
en upp av klasskamrater som river 
ut sidor ur bibliotekets kurslittera-
tur eller till och med gömmer böcker 
för att sabotera för sina kursare. Det 
talades även om allmänt sabotage 
på seminarier och föreläsningar och 
om studenter som försöker sätta 
dit sina klasskamrater för att själva 
framstå som mer begåvade.   

Vad är det här för skräckläsning? 
Är det verkligen så dåligt klimat på 
Juristprogrammet? Är jurister i själ-
va verket själlösa monster som bara 
bryr sig om sig själva? Nu undrar ni 
såklart om jag har någon form av 
själv-masochistisk problematik som 
ändå sökte till juristprogrammet, 
trots den inte särskilt uppmunt-
rande läsningen för en aspirerande 
juriststudent. Jag kan säga att så är 
inte fallet. Lyckligtvis hade jag en del 
bekanta som redan pluggade jurist 
vid Umeå Universitet och de målade 
upp en betydligt varmare bild av ut-
bildningen och dess studenter.

Denna Flashbackutredning verkar 
bygga på en myt om Juristprogram-
met som spridits snabbare än hem-

ligstämplad information från Trans-
portstyrelsen. Enligt min erfarenhet 
kunde myten inte vara längre ifrån 
sanningen. Temperaturen på pro-
grammet varierar säkert lite mel-
lan klasserna, men min generella 
uppfattning är att det finns en hjäl-
pa-inte-stjälpa-attityd bland Umeås 
juriststudenter. De är hjälpsamma 
och delar gärna med sig av anteck-
ningar, lathundar och tentapärmar. 
Klimatet gällande studierna känns 
enligt min mening inte bara ambi-
tiöst, utan även lättsamt, varmt och 
öppet. En inställning som inte bara 
främjar en gemytlig stämning, utan 
även goda studieresultat. Det är vi 
själva som reglerar temperaturen, 
så fråga dig själv - hur bidrar du till 
klimatet på Juristprogrammet?

ORdföRAnde hAR ORdet

TexT: 
Fanny Jutered - T4
Ordförande

Markus naarttijärvi

JF-rummets nya soffa 

båten har öppnat igen efter 
vinterdvalan och boostar 
vårkänslorna

tentaplugget som vilar likt 
en blöt, kall filt på tillvaron

Knapert maj-Csn 
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Vi har alla läst den debattar-
tikel som har skrivits tusen 
gånger: Den om att vi mås-

te stoppa den globala uppvärmning-
en. Men inte bara Jordens klimat 
skulle må bra av att uppvärmningen 
hejdas. Även samtalsklimatet skulle 
må bra av en temperatursänkning.

Här syftar jag på den ram och de 
sammanvägda normer som styr 
samtalet, både medialt och mellan 
människor. Idag är tillståndet när-
mast febrigt. De ömma tårna är så 
många  att det knappt längre går att 
manövrera i debattlandskapet. Det 
skapar en konsensuskultur i många 
frågor, där ägare av vissa åsikter inte 
längre behöver argumentera för sin 
sak. Vissa saker tycker man bara, 
hur man har kommit fram till den 
ståndpunkten minns man inte läng-
re. Inte minst är detta något som 
syns i den akademiska världen, där 
vissa perspektiv intagit status som 
av gud givna

Den här ”debatten om debatten” är 
inte ny. Det ska därför erkännas att 
det också finns frågor som faktiskt har 
omkategoriserats från odiskutabla till 
att faktiskt diskuteras nyanserat. Det 
är förstås positivt. Men i för många 
sammanhang saknas fortfarande en 
genuin vilja att förstå åsikter och pre-
fenser som ligger en bit från de egna. 
Paradoxalt nog medför detta att fär-
re utvecklar en fullständig förståelse 
även för den egna ståndpunkten. 

Resultatet blir dubbelt. Först bör-
jar retoriska knep och floskler trycka 
ut mer intellektuella analyser. Sam-
talet fördummas. Se bara fenome-
net som lite slarvigt kallas ”kränkt-
het”, men som egentligen bara är en 
upphöjning av enskildas personliga 
upplevelser till kunskap. Men att ha 
en erfarenhet och ha kunskap är två 
olika saker. Kombinationen är idea-
lisk - men tyvärr ganska ovanlig. 

Sedan kryddas denna avintellektu-
alisering med uppskruvad retorik. 
Begreppsanvändningen blir nyans-
lös och i valet mellan att tolka nå-
gon generöst eller tolka någon elakt, 
tycks det senare alltid ha företräde. 
Det skrämmer bort de som har nå-
got att tillföra samtalet, men inte vill 
betala den sociala prislappen för en 
avvikande åsikt. Det straffar ut legi-
tima argument ur samtalet.  

Vi juriststudenter står förstås inte 
fria från detta. Det febriga sam-
talsklimat skapar diskrepans mellan 
breda folklager och de synsätt som 

dominerar inom etablerade insti-
tutioner (exempelvis universitet, 
domstolar och intresseorganisatio-
ner). I förlängningen skapar det en 
misstro mot dessa, vilket också re-
sulterar i en misstro mot juridiken 
och dess aktörer. Det undergräver 
förtroendet för skrået samtidigt som 
den juridiska produktionen försäm-
ras, eftersom den inte levererar vad 
människor förväntar sig. 

Därför har också vi studenter ett 
ansvar för att kyla ned samtalskli-
matet: Välja våra ord med omsorg, 
tolka varandra generöst och vara öd-
mjuk inför att det egna argumentet 
bara håller tills det möter ett bättre. 

Ett samtal som inte rymmer 
svängrum att yttra en avvikande 
åsikt utan behöva ta emot ”en ru-
tinmässig diagnos av sitt mentala 
tillstånd” - som Henrik Oscarsson 
uttrycker det - blir förr eller senare 
en tryckkokare som exploderar in-
ombords. Ett friskt samtalsklimat är 
inte bara demokratins smörjmedel. 
Det ska också utmana vedertagna 
ståndpunkter i samhället för att se 
hur mycket det har vuxit. 

sänK teMPeraturen äVen 
På saMtalsKlIMatet

 RedAktIOnsChefen hAR ORdet 

TexT: 
Arijan Kan - T4
Redaktionschef
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Välja våra ord med 
omsorg, tolka varandra 
generöst och vara ödmjuka 
inför att det egna argu-
mentet bara håller tills det 
möter ett bättre.
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Jag har blivit ombedd att 
kommentera två insända-
re som i förra numret av 

de Facto diskuterade olika frågor 
kring juristutbildningen. Celin 
Grahns Norgren tog upp frågan 
om betygens vara eller icke vara 
och Erik Rivarola påpekade be-
hovet av fler praktiska inslag på 
utbildningen. Jag skriver detta 
utifrån min roll som prefekt vid 
juridiska institutionen, men jag 
är ju också lärare (framför allt i 
rättshistoria) och kan därför inte 
låta bli att reflektera utifrån den 
rollen också. Som lärare strävar 
jag och mina kollegor efter att 
förmedla en så bra och pedago-
giskt upplagd undervisning som 
möjligt. Vi vet att det som blir er 
verklighet efter studierna kan se 
mycket olika ut, beroende på vad 
ni kommer att arbeta med. Då är 
det viktigt att få med både teore-
tiska och praktiska inslag i under-
visningen. Ni kommer att möta, 
och bemöta, människor och ni 
måste kunna kommunicera er 
kunskap. Det är därför övningar 

i muntliga presentationer, i argu-
mentation, och i förhandlingar är 
viktiga. Och lika viktigt är att vi 
lärare kommunicerar till er var-
för dessa inslag behövs, vad de 
fyller för funktion. Jag tror näm-
ligen mer på det, dvs. att förklara 
och motivera olika pedagogiska 
upplägg, än på att betygssätta 
praktiska inslag. Jag tror att ett 
viktigt sätt att lära är genom att 
få återkoppling och kommentarer 
på det man presterat. 

Och detta leder mig över till 
insändaren om betygen. Betygs-
hetsen är ju tyvärr en realitet på 
juristprogrammet, och har varit 
så länge. Jag tror att de flesta lä-
rare ni möter gärna hade sett ett 
förenklat betygssystem, utifrån 
upplägget godkänd och under-
känd. Vi lärare lägger mycket tid 
på tentarättning, tid som kanske 
kunde läggas på annan form av 
undervisning om examinations-
formerna såg annorlunda ut. Nu 
lever vi som juridisk institution i 
ett sammanhang där vi diskute-
rar med våra systerinstitutioner 

vid de andra juridiska utbild-
ningsorterna om hur vi ser på 
gemensamma frågor som t.ex. 
betygsfrågor. Än så länge har vi 
inte nått fram till en gemensam 
ståndpunkt angående om vi ser 
den fyrgradiga betygsskalan som 
positiv eller negativ, men frågan 
brukar komma upp då och då. Jag 
vill dock avsluta med att påminna 
om vad advokat Johan Eriksson 
sa när han gästade Juristens dag 
i januari. Nämligen att som ar-
betsgivare, när han rekryterar, är 
inte betygen det centrala. Det är 
viktigare att kunna prata för sig, 
att kunna visa att du fungerar i ett 
socialt sammanhang och att kun-
na bemöta människor. Jag delar 
hans uppfattning och hoppas att 
det kan vara något att ha med sig 
när det blir om vilka betyg som 
krävs för vilka jobb; det går att 
klara sig väldigt bra i ett kom-
mande yrkesliv även om man inte 
fått AB på alla tentor.

VI SKA HA EN BRA OCH  
pEDAGOGISK UTBILDNING

Görel Granström - 
prefekt vid juridiska institutionen

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. 

Vad ar insandarsidan?
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Jag måste ta ett tillfälle att 
kommentera ett fenomen i 
UB, så fasansfullt att allas våra 
knän skakar värre än HP:s när  
dementorerna visar sig - avan-
cerad gruppbordspaxning. Om 
någon mot förmodan inte skul-
le förstå vad fenomenet inne-
bär, låt mig förklara: En ensam  
Judas som mot bättre vetande 
(eller som kanske bara är helt 
verklighetsfrånvänd) brer ut 

sig häpnadsväckande mycket 
över ett bord som är avsett för  
grupper. Den avancerade biten 
visar sig genom strategiskt ut-
placerade kaffetermosar, jackor, 
böcker och pennor i syfte att ska-
pa en illusion om att resterande 
gruppmedlemmar tagit en kol-
lektiv toalettpaus och på så vis 
försöka undvika mörka blickar 
och peakar. Värre blir det när 
studenten i fråga är puts väck en 

timme eller två, men böckerna, 
dem ligger troget kvar i pax-posi-
tion likt en slottsvakt istället för 
att lämna plats åt bättre behö-
vande. En del kan säkert skriva 
under på att ha gjort sig skyldig 
en gång eller två, men de som 
känner sig träffade på ett högre 
plan: Det finns en särskild plats  
i helvetet för er.

Betyg är en het potatis, vilket 
passar bra i detta nummer som 
handlar just om temperatur. Vår 
utbildning är inte ensam om att 
betygsätta tentor efter en betygs-
skala. Trots det har jag aldrig 
hört någon diskutera hur betygs-
sättning påverkar exempelvis 
ekonomer. Min tanke är att för-
söka nyansera bilden av just be-
tygssättning och konsekvenserna 
av detta. 

Låt mig börja med att konstatera 
att ett AB i alla kurser självklart 
inte betyder att man kommer bli 
en bättre jurist än någon annan. 
Inte heller säger det något om 
studentens praktiska kunska-
per, exempelvis hur man hand-
skas med människor. Däremot 
är det ett konkurrensmedel i en 
bransch som annars skulle bli 

svår att slå sig in på utan kon-
takter. Betyg är objektiva och ger 
alla en chans att visa prov på sina 
kunskaper. 

Att stressen kring betyg har ne-
gativa effekter är inget att sticka 
under stolen med. Man har bara 
en chans per termin att visa sina 
kunskaper, vilket ger presta-
tionsångest som många av oss 
säkert har upplevt. Samtidigt 
kommer stress och press troligt-
vis vara en del av många juristers 
yrkesliv. Visst kan tentamen ses 
som pest och pina. Men det är 
faktiskt också ett övningstillfälle 
inför ett framtida yrkesliv där det 
mer eller mindre kommer ställas 
krav på resultat. 

Varför betygshetsen är så på-
taglig på juristprogrammet tåls 
att fundera på. Om man ställer 

SCB:s statistik på ungefär 1500 
examinerade jurister varje år i 
förhållande till de 500 notarie-
tjänster som varje år tillsätts 
börjar det lukta bränt. Kanske 
problemet inte ligger i betygs-
systemets existens och betydel-
se utan att det helt enkelt är för 
hård konkurrens på arbetsmark-
naden. Det kan vara anledningen 
till att juriststudenter känner sig 
stressade kring betygen, vilket 
är svårt för både arbetsgivare 
och studenter att påverka. En 
lösning är att minska intaget till 
programmet för att åstadkomma 
en temperatursänkning på en 
annars stekhet arbetsmarknad. 
Men det är säkert mindre popu-
lärt än en betygsskala. 

SLUTA pAxA GRUppBORDEN!

TILL FÖRSVAR FÖR BETyGEN

en gruppbordsgam

Maria eriksson - t4
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Plastkassar orsakar allvarlig 
nedskräpning både på land 
och i hav världen över. Natu-

ren kan inte bryta ner och omhän-
derta plasten. Istället smulas den 
sönder och blir till mikroplaster 
som skadar miljö och djurliv. Mer 
än 1 miljon fåglar och 100 000 dägg-
djur dör varje år efter att ha fastnat 
i eller ätit plast som finns i havet. 
Plasten är också en hälsorisk för oss 
människor.

EU beslutade 2015 att alla med-
lemsländer ska reducera förbruk-
ningen av tunna plastpåsar, för att 
minska det ineffektiva utnyttjandet 
av resurser som nuvarande för-
brukning av plastbärkassar medför. 
Målet är att varje person ska högst 
förbruka 90 tunna plastpåsar per 
person och år innan 2020. Till och 
med 2025 är målet är minska för-
brukningen ytterligare, till 40 påsar 
per person och år. I Sverige använ-
der vi varje år uppemot 1,3 miljarder 
plastbärkassar. Det innebär att en 
genomsnittlig svensk förbrukar ca 
198 påsar per person och år.

Förordning (2016:1041) om plast-
bärkassar innebär att den som i sin 
verksamhet tillhandahåller plast-
bärkassar till konsumenter måste 
informera om plastbärkassarnas 
miljöpåverkan och fördelarna med 
en minskad förbrukning av dessa 
- samt fördelarna med andra alter-
nativ och åtgärder för minskad för-
brukning. Syftet är att försöka för-

ändra konsumenternas beteende, 
för att minska förbrukningen och 
få ett mer effektivt resursutnytt-
jande. Det är alltså inte meningen 
att plastbärkassar ska ersättas av 
en annan typ av bärkasse då detta 
inte kommer leda till ett effektivt re-
sursutnyttjande. Istället uppmanas 
konsumenterna att återanvända och 
återvinna sina plastkassar.

Förordningen i sig kräver inte 
att butikerna måste ta betalt för 
plastpåsarna. Dock har flera före-
tag valt att gå utöver vad förord-
ningen kräver, något som bland 
annat visats genom initiativet 
One Bag Habit som H&M, Kap-
pahl, och Lindex startade samma 
dag som förordningen tog effekt. 
Fler företag inom detaljhandeln 
har nu anslutit sig till projektet, 
för att minska konsumtionen av 
påsar och informera om dess ne-
gativa miljöpåverkan. De anslut-
na företagen har valt att ta betalt 
för sina påsar, och allt överskott 
från försäljningen av påsarna ska 
gå till ändamål som driver hållbar 

utveckling inom sociala eller mil-
jörelaterade projekt. Varje företag 
väljer själv till vilka ändamål och 
rapporterar om resultatet årligen, 
antingen på sin hemsida eller i sin 
årsrapport.

Redan efter tre månader började 
butiker rapportera om förordning-
ens effekt – flera klädkedjor med-
delade att det skett en minskning på 
över 50 procent i butikernas plast-
påseförsäljning. I december med-
delade Naturvårdsverket och Håll 
Sverige Rent resultatet av en under-
sökning som genomförts för att se 
om de nya reglerna gett någon ef-
fekt. Undersökningen visar att hälf-
ten av alla som handlar väljer bort 
plastkassen. I stället för att köpa 
påse väljer kunderna att använda 
den egna väskan, eller en påse man 
redan hade med sig.

behöVer du veRkLIgen en 
PlastPåse tIll det där?

TexT: 
Emmi Dandels - T6
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Genom en eu-förordning som trädde i kraft den 1 juni 2017 är butiker nu skyldiga att informera sina 
kunder om de skadliga effekter som plastpåsar medför för miljön. I Sverige har vissa butiker valt att 
börja ta betalt för plastpåsar och en sådan kampanj är ”One bag habit” som klädjättarna h&M, Kap-
pahl och lindex drog i gång i juni.



”Bestämmelserna i denna balk 
syftar till att främja en håll-
bar utveckling som innebär 
att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö.”  

Så lyder första meningen i 
första paragrafen i miljöbal-
ken. En balk som har till syfte 
att främja hållbar utveckling är 
något som kan ses som ett ut-
lopp för en konsensus om att vi 
i vårt levnadssätt bör fråga oss 
själva vad vi ska göra för kli-
matet istället för om vi ska göra 
något (jmf dock med Trump).

Frågan är dock hur man med lag-
stiftningen som verktyg kan uppnå 
en hållbar utveckling, för vi som 
jurister förstår nog ganska snabbt 
att miljöbalkens portalparagraf inte 
räcker långt. Faktum är att miljöbal-
ken som sådan, med sina 33 tunga 
kapitel, inte heller räcker till för att 
lagstiftaren med stöd av den offent-
liga makten ska förmå var och en att 
leva enligt miljövänliga och hållbara 
normer. 

Lagstiftningsförfarandet är om-
ständligt och för att främja en  
hållbar utveckling krävs en viss flex-
ibilitet och effektivitet. Därför finns 
det otaliga förordningar och före-
skrifter på området, utöver den re-
dan omfattande miljöbalken och de 

andra lagar som finns för att skydda 
miljön. Dock utövas den offentliga 
makten under lagarna, i enlighet 
med legalitetsprincipen i 1:1 3 st. 
regeringsformen, och då många av 
miljönormerna är meddelade med 
delegerad makt kan det vara intres-
sant att undersöka hur de förhåller 
sig till just nämnda princip. 

  
En författning med ambition att 
främja en hållbar utveckling är den 
relativt nya författning som syf-
tar till att minska användandet av 
plastkassar, närmare bestämt för-
ordningen (2016:1041) om plastbär-
kassar. Denna förordning visar på 
ett bra sätt hur legalitetsprincipen 
spökar även vid något så alldagligt 
som plastkassar. Då det är en för-
ordning är den, som borde vara be-
kant, meddelad av regeringen, och 
för detta krävs det alltså enligt lega-
litetsprincpen lagstöd. På ett nervki-
ttlande sätt kan man efter lite efter-
forskande upptäcka att de sjätte och 
sjunde paragraferna, vilka stadgar 
näringsidkares informationsskyl-
dighet angående plastkassars mil-
jöpåverkan, är meddelade med stöd 
av en bestämmelse i miljöbalken. 
Resten av paragraferna är på ett 
minst lika spännande sätt stiftade 
med stöd av regeringens restkom-

petens som finns i regeringsformen.
Något som däremot enligt reger-

ingsformen kräver formen av lag-
stiftning är skatt. Med hjälp av en 
punktbeskattning har lagstiftaren 
för ambition att få oss svenskar att 
välja alternativ till trafikflyget ge-
nom den från miljöbalken fristå-
ende lagen (2017:1200) om skatt 
på flygresor. Lagen trädde ikraft 1 
april 2018 och innebär en avgift på 
flygresor inrikesflyg och utrikesflyg 
med start i Sverige som betalas av 
konsumenten genom prishöjningar 
på flygbiljetterna. Avgiften har som 
sagt syftet att förändra våra konsu-
menters val av transportsätt till mer 
miljövänliga alternativ för att främja 
en hållbar utveckling. 

Detta har bara varit ett ytterst li-
tet axplock av de verktyg vi jurister 
har att förfoga över som syftar till att 
skydda miljön och främja en hållbar 
utveckling. Det visar däremot på att 
det i vår miljös tjänst finns en rätts-
lig reglering som är lika skiftande 
och varierande likt våra djur och vår 
natur är. Med legalitet och lag ska vi 
jurister skapa en hållbar morgondag! 

leGalItet OCh laG sKaPar  
en hållbar MOrGOndaG 

TexT: 
Oscar Svensson - T4
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Rotistomten 

- trAd frAm!

Detta vet vi hittils: 

- Rotistomten sprider glädje (och lite skräck) 
genom att skicka personliga hälsningar vid hög-
tider till juriststudenter boende på Rotgränd 
(nedan rotis). 
- Rotistomten vet vad en boende på rotis skri-
vit på sin tinderprofil, det är bekräftat genom 
att ett vittne fick ett brev med innehåll som var 
kopplat till dennes profil. 
- Rotistomten vet vad som sades på medlemsmö-
tet då ett vittne kan bekräfta att denne fått ett 
brev hänfört till vad hen sa under den tiden. 
- Rotistomten har Snapchat! 
- Rotistomten har väldigt mycket fritid. 
- Rotistomten har en söt och bullig handstil. 
- Rotistomten gillar att pyssla. 
- Rotistomten senaste påhitt var en påskjakt där 
flera studenter deltog och letade efter ett påskägg. 
- Rotistomten skrev till 
en styrelsemedlem och 
tackade för morotskakan 
som styrelsen bjöd på 
under morotens dag. 

Detta undrar vi om rotistomten (ej ut-
tömmande lista):

- Är det en han, hon, den eller det? 
Hen eller get? 

- Är det en nyexaminerad jurist som 
inte kan/vill släppa studentlivet? 

- Är det Maria Eklund som inte på 
annat sätt kan få utlopp för sina be-
hov att vara kreativ?

- Är det din bästa vän? 

Rotistomten - juristpro
grammets kanske stö

rsta snackis s
edan 

de Factos före
gångare ”Jurp

lågan”. Folk un
drar: Vem är hen? 

Vad vill hen? H
ur kan någon 

ha så mycket tid? Jag 

vill försöka få
 lite klarhet i v

em/vad/ vilka fen
ome-

net Rotistomten är. 

Anja Nousiainen Hult & Alva Johansson
blev de lyckliga upphittarna av påskägget

Så här kan ett kort från Rotistomten se ut

TexT: 
Johanna Grundberg - T4

. .
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en lItterär aPPell  
för naturens Värde

InsPektOR

TexT: 
Jan Leidö
Inspektor

En av 1900-talets mest sär-
egna och språkligt pregnan-
ta naturskildringar är J. A. 

Bakers The Peregrine, en poetisk 
skildring av en pilgrimsfalk – och 
viljan att bli ett med djuret – i Es-
sex under 50–60-talet, kondenserat 
till ett knappt års dagboksanteck-
ningar. Genom att närmast avfolka 
landskapet, plocka bort människors 
namn på platser och enbart behålla 
platsens ande lyckas Baker göra en 
hänförd skildring av fågelvärlden 
och naturen och reducerar sig själv 
till den anonyme Fågelskådarens 
känslor av glädje, extas, förundran 
och hänryckning inför naturens skå-
despel.

Poetiskt beskrivs hur falken kom-
mer och försvinner ur synfältet, hur 
falkens närvaro förvandlar de andra 
fåglarna genom deras insikt om rol-

len som byte, följt av dansen mellan 
falk och byte, oftast med dödlig ut-
gång. Skyarna blir lika omväxlande 
som marken någonsin varit med 
skrevor, grottor och laguner. Få-
gelskådarens kärlek till falken leder 
till en vilja av att bli uppmärksam-
mad, eller kanske erkänd, av falken, 
bli ett med falken och även närmast 
bli angripen som ett byte, kanske för 
att förenas med naturen. Verket kan 
beskrivas som en sorts Wiederzau-
berung av naturen, utan att för den 
delen bli tillrättalagt; dödandet är 
centralt och Baker skildrar en sorts 
skönhet i det slagna bytet. I denna 
återförtrollning har vissa ornitolo-
ger riktat kritik mot Bakers skildring 
av djurens beteende. Filmregissören 
Werner Herzog beskriver kritiken 
som en revisorssanning och att så-
dana människor inte borde få läsa 
boken utan borde istället bli revi-

sorer. Baker är ute efter en djupare 
sanning som upplyser oss och leder 
till en sorts extas; känslor och bete-
enden hos betraktaren konstituerar 
också fakta och måste också beskri-
vas sanningsenligt för att göra rätt-
visa för världen som den framstår 
för betraktaren (jfr. postimpressi-
onister som van Goghs De sterren-
nacht).

Emellertid representeras döden i 
boken inte endast av den jagande 
pilgrimsfalken; människan och hen-
nes miljögifter gör det allt svårare 
för pilgrimsfalken att överleva och 
allt färre människor kommer att få 
uppleva den hänryckning som Få-
gelskådaren upplever. Arten har 
dock börjat återhämta sig runtom i 
Europa men t.ex. klimatförändring-
ar och miljöskadande verksamhet 
utgör samtida hot mot att kunna 
uppleva hänryckning och extas inför 
naturen.

Förutom att boken visar att  
litteratur präglad av extas och Wie-
derzauberung kan förmedla djupa 
och bestående känslor inför natu-
ren är den ett exempel på naturnära 
livsföring. Genom att spendera tid i 
naturen med öppna ögon och öron 
och med en öppenhet för extas odlas 
en kärlek till naturen och ens om-
givningar (jfr. oikofili, eller tyskar-
nas Heimatsgefühl). Då blir det svå-
rare att inte se miljökonsekvenserna 
av i synnerhet sina egna livsval.
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de Facto.

1. Absolut inte! Jag är ett väldigt bra exempel på detta haha. Det är en ganska 
blandad nivå på spelare under träningarna vilket är väldigt kul! Jag får inte 
alls känslan av prestige vilket gör att man vågar ta för sig under träningarna. 

2. Det tycker jag verkligen. Dessa träningar handlar om att ha kul och spela 
fotboll tillsammans, därför får alla spela så mycket som de vill! 

3. Ingenting! Jag tycker det är väldigt god stämning under träningarna vilket 
gör att det känns kul att spela även om man inte är en van fotbollsspelare. 
Jag tycker att alla som är med på fotbollsträningarna är väldigt duktiga på att 
peppa varandra och ge beröm om man gör någonting bra och även ge varan-
dra tips på hur man kan göra i vissa situationer vilket gör att man lär sig och 
vill fortsätta att spela fotboll med JF!

1. Måste man ha någon erfarenhet av fotbollsträning för att delta? 
2. Får alla vara med och spela lika mycket?
3. Vad händer om du missar målet eller en passning? 

Blicken har riktats mot fotbollsträningarna som Jf:s egen sportmästare emma 
nilsson arrangerar under terminerna. hur är egentligen stämningen? de facto 

lyckades fråga några spelare mellan passningarna. 

Fragar
.

1. Nej, skäms inte jag över mina fotbollskunskaper så behöver ingen annan 
göra det heller. 

2. Ja, alla får spela lika mycket! 

3. Ingenting.

de fACtO fRågAR

emma nilsson - t4

Johan heiman - t2
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1. Nej, man behöver inte ens ha rört en boll innan.

2. Ja, alla får spela lika mycket.

3. Även om man skulle missa bollen så skulle inget hända, det 
viktigaste är ju att man försöker och har roligt!

1. Nej, ingen erfarenhet krävs. Så länge man tycker att fotboll är kul är det bara 
vara med på träningarna

2. Ja, alla får spela lika mycket. Man kör rullande byten så man byter med den 
som suttit på bänken längst oberoende av vem det är. 

3. Missar man mål eller en passning är det som händer för mig att jag blir irri-
terad på mig själv haha... Vad som händer annars är inget alls, spelet fortsätter 
och det är bara köra på!

1. Nej, inte alls! De flesta på träningarna har det, men ju fler desto roligare. 
Jag skulle tycka att det vore roligt om det blev mer spridning på vilken nivå 
alla är på. 

2. Absolut får alla det, sen om en sitter som avbytare mycket för att kondi-
tionen aldrig har varit sämre är en annan femma. 

3. Jag blir svinsur om jag missar målet eftersom jag tror att jag är en 
bättre fotbollsspelare än vad jag är. De andra på träningen är jätteduktiga 
på att peppa vilket gör att jag behåller den orimliga bilden av mig själv.

1. Med risk för betydande hybris, så är jag själv ett exempel på att så inte är fallet. 
Jag har inte många erfarenheter av fotboll, särskilt inte i formen av organiserad 
träning. Det är dock inget hinder: Jag deltar ändå ofta på de pass som JF anordnar.

2. Jag skulle nog säga det: Alla får bollen vid något tillfälle, och även den som inte 
har bollen kan ju vara något slags motsvarighet till John McClane ute på planen 
genom att vara på fel plats vid fel tillfälle för motståndarlaget.

3. Vid sådana tillfällen och under de pass där jag deltagit, tycks den som missat bli 
mer irriterad på sig själv än vad resten av laget blir på den personen. De flesta drar 
till med en kort ramsa över sig själv, sen så är det inget mer med det. De andra i 
laget brukar rentav vara stödjande. Under de pass som jag upplevt, så har det inte 
hänt att någon tagit ut sin ilska på andra deltagare.

de fACtO fRågAR

Olle Göterfelt - t4

Julia Gustafsson - t4

Johanna Grundberg - t4

yury androsov - t6
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med Karin GyllenrinG
i asylrättens hetluft

InteRvJu
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programmet. Redan tidigt under ut-
bildningen lockade tanken att arbeta 
med flyktingar och utsatta. 

- Engagemanget för flyktingar och 
historier om krig, förtryck och flykt 
har funnits med mig sen barnsben. 
Min farmor hade själv flytt undan 
den sovjetiska ockupationen i Est-
land till ett sönderbombat Tyskland 
där min pappa föddes. Han växte upp 
bland ruinerna i Würzburg am Main. 
Min farmor blev min stabila punkt 
och ständiga följeslagare som barn. 
Genom åren hjälpte jag henne bland 
annat att samla och sortera mängder 
med kläder och förnödenheter som 
sen skickades med lastbilar till fat-
tiga i hennes hemland Estland. På 
1990-talet stod jag sida vid sida med 
min farmor på Norrmalmstorg varje 
måndag för att demonstrera för Balt-
staternas självständighet från Sovjet-
unionen. När jag förstod att jag med 
juridiken som verktyg faktiskt kunde 
fortsätta mitt engagemang var valet 
självklart. 

Asylbyråns födelse år 2006 skedde 
dock inte över en natt. Karin arbe-
tade både på Migrationsverket och 
på brottmålsbyråer innan dess. Hon 

I Sverige är vi idag pri-
vilegierade nog att leva 
våra liv i trygghet, utan 
rädsla för att tving-
as fly från våra hem. 

Tyvärr ser inte verkligheten ut 
så för alla. Många människor 
har de senaste åren sökt asyl i 
Sverige. En av förkämparna för 
asylsökandes rättigheter är Ka-
rin Gyllenring: Initiativtagare 
och grundare till advokatfirman 
Asylbyrån som idag är den enda 
byrån i Sverige med uttalad 
nisch inom asylrätt. Med frihet 
som drivkraft och stark grund-
princip arbetar hon med att 
skydda utsatta klientgrupper.

-Kort sagt så hjälper vi människor 
från hela världen juridiskt med att få 
stanna i Sverige. Vi hjälper till genom 
hela processen, från själva ansökan 
om tillstånd i landet som lämnas in 
hos Migrationsverket, till att driva 
ärenden inför Europadomstolen eller 
FN:s tortyrkommitté. Vi jobbar med 
en av de mest utsatta klientgrupper-

na och det är ett enormt an-
svar när en så utsatt klient 
lägger sitt liv i dina händer. 
Du har inte råd att göra ett 

halvdant jobb. Det enda sättet att 
skapa den bästa möjliga kompeten-
sen för klienten är, som jag ser det, 
att uteslutande jobba med rättsom-
rådet och hela tiden hålla sig upp-
daterad på regelförändringar och ny 
praxis på området.

Att Karin intresserade sig för just ju-
ridik var dock inte givet från början. 
Det fanns även andra intressen som 
lockade innan hon till sist trillade in 
på juridikens spår. 

- Jag har konstnärer och musiker i 
släkten och under gymnasiet så spe-
lade jag mycket piano och satt uppe 
och målade i akvarell och akryl på 
nätterna. Mitt fokus var att försö-
ka komma in på Konstfack för att, 
precis som min farfar, bli konstnär 
på heltid. Av en slump fick jag som-
marjobb som sekreterare på en liten 
familjerättsbyrå i Åkersberga direkt 
efter gymnasiet.

Där kom hon att stanna kvar några år 
och under tiden fann hon en mentor 
i den färgstarka, kvinnliga advokaten 
som drev byrån. Hennes kamp för 
feminism och de utsattas rättigheter 
inspirerade Karin att söka till jurist-

”

InteRvJu

FoTo: 
Elin Colmsjö
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Det är min förbannade plikt att 
verka för att fler ska få det så 
tryggt och fint som jag har det.



kände dock att det saknades en byrå 
med spetskompetens inom asylrätt, 
vilket blev en av anledningarna till 
initiativet.

- På byråerna fick jag främst hand-
ha migrationsrättsliga ärenden, men 
kände en avsaknad av genuin stolthet 
på byrån över att vi faktiskt hjälpte 
en av de mest utsatta klientgrupper-
na. Fokus var mer på brottmål och 
jag ville helhjärtat få fokusera på 
just migrationsrätten för att det är 
ett rätt komplext och extremt förän-
derligt och dynamiskt rättsområde. 
Det händer mycket från en dag till 
en annan som direkt påverkar våra 
klienter och det är svårt att på riktigt 
hålla sig á jour och ordentligt påläst 
som asyljurist om du inte jobbar med 
det på daglig basis. Jag såg därför 
ett stort behov för våra utsatta klien-
ter att få tillgång och hjälp av riktigt 
skarpa jurister som brann för rätts-
området och gjorde sitt yttersta för 
att hjälpa klienten till ett liv i trygghet 
och frihet.

På Asylbyrån är klimatet välkom-
nande och hon beskriver byrån som 
en inkluderande plats med högt i 
tak. Fokus ligger på kunskap som till 
vardags delas både internt vid fika-
bordet och genom att kontinuerligt 
bjuda in gästföreläsare. Grunden till 
stämningen är medarbetarna, vilka 
hon framhäver som drivna, skarpa, 
genuint godhjärtade och med stor 
vilja att hjälpa utsatta klienter till en 
bättre framtid. För Karin är det också 
viktigt att alla känner sig inkluderade 
och lyssnade på.

- Min ambition är ju att vi ska vara 
en icke-hierarkisk byrå där alla vågar 
säga sin åsikt, oavsett om det handlar 
om kritik eller önskemål om föränd-
ringar på byrån eller vad det nu må 
vara. Jag tror att det farligaste på ett 
företag är om det skapas en så kallad 
tystnadskultur, där du som medar-
betare är rädd för repressalier om du 

säger din åsikt eller om du råkar göra 
fel. En sådan företagskultur leder 
inte till företagsutveckling och ingen 
mår bra av att jobba på en sån arbets-
plats. Dessutom tror jag att det får 
negativa konsekvenser för de klienter 
som söker hjälp. Tyvärr ser vi alltför 
ofta denna kultur inom advokatbyrå-
världen och jag tror att det är en del i 
vad som också ledde till #medvilken-
rätt-uppropet i höstas. Eftersom vi 
på Asylbyrån jobbar med mänskliga 
rättigheter så ska vi ju självklart även 
tillämpa dessa rättigheter internt, 
gentemot varandra.

Samtidigt som medarbetarna på 
Asylbyrån är ovärderliga står klien-
terna i centrum. Karins motivation 
till att arbeta med mänskliga rättig-
heter grundar sig i vetskapen om att 
hon på riktigt kan göra skillnad i nå-
gons liv. Det blir extra påtagligt när 
hon får ringa en klient och meddela 
att denne får stanna i Sverige. 

- På dagarna möter vi på Asylby-
rån många svåra livsöden, men kan 
efter arbetsdagens slut gå hem till 
våra trygga hem och våra nära och 
kära. Våra klienter ger oss ett rejält 
perspektiv på hur bra vi har det och 
jag känner mer och mer tacksamhet 
för det liv jag har och att det är min 
förbannade plikt att verka för att fler 
ska få det så tryggt och fint som jag 
har det. Det är en obeskrivlig känsla 
att få möjlighet att vara med och hjäl-
pa en människa till ett liv i frihet, till 
ett beslut som påverkar kanske res-
ten av människans liv och ibland till 
och med räddar livet på vederböran-
de. Jag får ett enormt glädjerus och 
oftast glädjetårar i ögonen vid dessa 
samtal och de ger mig en kraft att 
fortsätta mitt jobb och att hjälpa fler.

Men trots glädjen är arbetet varken 
smärtfritt eller utan motgångar. Det 
försvåras på grund av den så kallade 
begränsningslagen som enligt Karin 

är ett lågkvalitativt verktyg med fåor-
diga förarbeten som syftar till att be-
gränsa möjligheten till uppehållstill-
stånd. Att dessutom tvingas arbeta 
parallellt med ytterligare lagar som 
lappats och ändrats skapar frustra-
tion.

- Det är en utmaning att jobba med 
dessa juridiska verktyg och fram-
förallt många gånger en utmaning 
att förklara logiken i lagstiftningen 
för de människor vi möter. Som en 
självklar följd av detta blir också att 
tillämpningen spretar och inte alltid 
är helt rättssäker bland aktörerna i 
processen. Men det finns en väldigt 
enkel lösning på problemet: Skrota 
begränsningslagen.

Vad gäller migrationspolitiken har Ka-
rin i tidigare intervjuer sagt att utveck-
lingen är skrämmande. Läget verkar 
ännu inte vara på bättringsvägen. 

- Tyvärr tycker jag snarare att läget 
förvärrats. Jag tycker framför allt att 
det är väldigt sorgligt hur samhälls-
debatten har vänt och att flyktingar 
målas upp som ett stort problem. 
Det diskuteras hur den här massan 
ska hanteras istället för att prata 
om individer. Politiker har ett stort 
ansvar här och det har grott ett hat 
mot människor som försöker ta sig 
till Sverige. I Riksdagen diskuteras 
alternativ till hur vi idag tar emot 
människor på flykt. Det handlar om 
att rätten att söka asyl i Europa ska 
avskaffas. När man pratar om att av-
skaffa asylrätten syftar man till att 
möjligheten att söka asyl vid gränsen 
in till Europa ska tas bort och att det 
endast skulle bli möjligt att komma 
hit som kvotflykting. Den stora kon-
sekvensen för människor som kom-
mer till Europa för att söka skydd 
blir då att vederbörande blir tillbak-
askickad till sitt hemland. Detta skul-
le bryta mot non refoulement-prin-
cipen och förslaget är därför idag 
omöjligt att genomföra utan att änd-
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ra på centrala delar av flyktingrätten. 
Mot bakgrund av att detta nummer 
av de Facto handlar om just tempera-
tur, betonar Karin frågan om just kli-
matflyktingar hamnat i skymundan. 

- Mycket tyder på att vi inom över-
skådlig framtid kommer att få många 
klimatflyktingar till vår del av värl-
den.  UNHCR spår att det år 2050 
kommer finnas mellan 250 miljo-
ner–1 miljard klimatflyktingar i värl-
den. Rent juridiskt så upphävde Sve-
rige rätten till internationellt skydd 
för just klimatflyktingar i och med 
införandet av begränsningslagen den 
20 juli 2016. Detta då möjligheten att 
få uppehållstillstånd såsom ”övrigt 
skyddsbehövande” helt togs bort. Vi 
kan inte helt ignorera det faktum att 
framtidens stora flyktingvåg troligt-
vis kommer att bestå av just klimat-
flyktingar. Vi måste ta vårt ansvar i 
vår del av världen för att hjälpa de 
här människorna, särskilt när det nu 
är vi som har ställt till det.

 
 

Asylbyrån utgör 
huvuddelen av Karins arbete, 
men hon är även aktiv i flertalet an-
dra sammanhang. Exempelvis drog 
EU-projektet Safe Havens svenska 
pilot igång i år. På en öppen mot-
tagning på Kungsholmen erbjuds 
hjälp åt människor som är utsatta 
för människohandel. Där håller hon 
i föreläsningar för både volontärer 
och utsatta samt bidrar med juridisk 
rådgivning.  

- Det handlar om att alla ska få till-
gång till sina rättigheter genom juri-
diska råd och socialt stöd från volon-
tärer och specialiserade jurister – s.k. 
legal buddies och legal experties. Det 

unika med projektet är att det fyller 
en lucka i vårt samhälle idag. Efter 
att ett offer blivit identifierat som 
utsatt för människohandel så finns 
det inget reellt stöd att tillgå. En ge-
mensam nämnare för många utsatta 
är att de befinner sig papperslösa här 
i Sverige och att de inte vågat kon-
takta svenska myndigheter. Därför 
vill de flesta få råd och hjälp rörande 
sina legala möjligheter att få stanna i 
Sverige. Det är där jag och juristerna 
från Asylbyrån kommer in. 

Hon sitter även med i styrelsen för 
Plattformen mot Människohandel. 
En viktig fråga för organisationen är 
att risken att utsättas för människo-
handel (oavsett kön) skrivs in i flyk-
tingparagrafen 4:1 utlänningslagen 
och att verka för att s.k. dubbelt ut-
satta offer för människohandel, de 
som löper risk att utsättas för re-

pressalier eller förtryck i 
sitt hemland till följd av sin utsatthet, 
kan erhålla skyddsstatus som flyk-
ting vilket enligt dagens lagstiftning 
även ger juridisk möjlighet till famil-
jeåterförening. 

Asylbyrån tar emot praktikanter 
och har också en studentpool för 
studenter som praktiserat hos dem 
och vill jobba extra under studier-
na. För att vara aktuell för en tjänst 
som biträdande jurist på Asylby-
rån ställs som minimikrav att man 
arbetat minst två år med asyl- och 

migrationsrätt på annan advokatby-
rå och/eller migrationsverket eller 
migrationsdomstolen.

- Det glädjer mig mycket att se 
vilket engagemang för asyl- och 
migrationsrätt jag möter ute i civil-
samhället och framförallt bland ju-
riststudenter vid landets alla  univer-
sitet. På Asylbyrån har vi aldrig haft 
högre tryck på praktikansökningar 
är nu och vi märker hur det finns ett 
stort intresse för att jobba med våra 
frågor. Jag tror att det kommer en 
ny generation jurister snart som har 
en helt annan syn på juristyrket och 
ett driv att jobba just med mänskliga 
rättigheter och således också asyl-
rätt. Jag känner hopp om att asylrät-
ten ute på advokatbyråerna kommer 
att få samma status som på våra uni-
versitet, vilket kommer att höja kva-
liteten och främja möjligheten till en 
alltmer rättssäker asylprocess för 

människor på flykt.
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de Facto.
Klimatförändringarna beskriver förändringarna av den globala temperaturen. något som 
medför många konsekvenser. det påverkar undantagslöst oss alla. det är människans 
aktivitet och livsstil som är orsaken bakom förändringarna. därför har vi ett ansvar för 
att begränsa påverkan i den utsträckning det är möjligt. alla är nog villiga att i vart fall 
ansvara för sin egen påverkan. därför har de facto samlat lättsmält fakta om klimatpå-

verkan och även tips på vad du som student kan göra för att ta ansvar.

Klimatförändringarna beror på utsläpp av så kallade växthusgaser, framförallt koldioxid, som lägger sig i atmos-
fären som ett täcke över jorden. Det leder i sin tur till att växthuseffekten förstärks och medeltemperaturen ökar. 
Det medför massor av konsekvenser för miljön. Exempelvis smälter polarisar och glaciärer, havsnivån stiger, 
djurarter dör ut, havet försuras, salthalten påverkas, extremt väder och tillgången till dricksvatten försämras. 
Vissa delar av världen drabbas värre än andra, miljontals människor kan tvingas lämna sina hem på flykt från 
översvämning, torka, svält och brist på dricksvatten.

Många bra beslut har tagits både på nationell nivå, EU-nivå och global nivå. “parisavtalet” - det första globalt 
bindande klimatavtalet - har varit särskilt aktuellt. För att undvika stor klimatpåverkan har många olika länder 
satsat på smarta lösningar. Enligt naturskyddsföreningen gör Tyskland och Kina en storsatsning på solenergi. 
Japans kollektivtrafik är välutvecklad. Tyskland och Kina storsatsar på solenergi. Bangladesh placerar solpaneler 
över landsbygden. Danmark, Colombia och Holland  satsar på cyklarna.

Vad måste göras?

Vad innebär ”klimatförändringarna” egentligen?

Vad händer?

Framför allt måste utsläppen av växthusgaser minska. Ge-
nomsnittssvensken släpper ut 11 ton CO2e/år. Målet är att 
få ned dessa till 7 ton per person och år till 2020. De globa-
la snittet ligger på 6,2 ton. 

Klimattipsar

Börsen

Bilen

kLImAttIPs
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Vad innebär ”klimatförändringarna” egentligen?

Börsen

Biffen

Bilen

Bostaden står för en stor del av utsläppen i form av både avfall och energiförbrukning. I Sverige häller vi ut 
224000 ton mat och dryck bara i avloppet. Det är lika mycket som 425 miljoner koppar kaffe - och flera tusen 
ton växthusgaser. En sak alla kan göra för att minska svinnet är att källsortera sitt avfall. Många hyresvärdar er-
bjuder sopstationer som gör det enkelt att sortera. Är du klar med tentan och behöver inte längre tentapärmen? 
Sortera pappret så kan det återanvändas istället för att gå till spillo. Släng metall där det hör hemma och panta 
mera! Släck lampan i rum du inte vistas i, byt glödlampan till lågenergi-alternativ och drick upp kaffet. Bara att 
sänka temperaturen hemma ynka två grader sommartid, sparar 0,12 ton CO2e/år.

I Sverige äter vi i snitt ungefär 50–55 kg kött per person och år. problemet med detta ur ett klimatperspektiv är 
framför allt mängden vatten som krävs för att odla djurfodret. Mängden och vilket slags vatten (regnvatten, föro-
renat vatten och upptaget vatten) varierar beroende på var fodret produceras. För att producera ett kilo Svenskt 
nötkött krävs ca 14 600 - 15 000 liter vatten, vilket enligt WWF är ett mer hållbart alternativ än importerat kött.  
Att äta mindre rött kött och prioritera svenskt rött kött när man väl äter det är ett bra sätt att minskar pressen på 
klimatet. 

Förutom biffen finns även annat att tänka på när det kommer till livsmedel: 
+ Det finns en hel certifikat-djungel att orientera i som intygar att maten har odlats och producerats enligt krav som 
ställts på miljö, djuromsorg, med mera. En snabb googling visar vad certifikaten betyder, exempelvis MSC, KRAV 
och ASC.
+ Mycket mat slängs innan den faktiskt är dålig! Bäst före behöver inte betyda dålig efter. Ofta håller exempelvis 
oöppnad mjölk upp till en vecka efter utgångsdatumet. Lär dig även hur du ska förvara mat och minska matsvinnet. 
+ En del produkter, inte bara mat, kan innehålla ämnen som inte är schysst producerade. palmolja är ett tydligt 
exempel. Oljepalmen odlas där regnskog röjts för att ge plats åt fälten.

Transport står för en tredjedel av Sveriges utsläpp. Vissa av dessa är försvarliga. Andra inte lika mycket. Inte 
många av oss studenter kör bil i vardagen, men alla kan vi försöka undvika onödiga flygresor och försöka ta 
cykeln när det är möjligt. 

Konsumenter konsumerar, inget konstigt med det. Vad som däremot är konstigt är mängden vi konsumerar. 
Clive Hamilton beskrev det som: ”Vi köper saker vi inte behöver, för pengar vi inte har, för att imponera på 
människor vi inte gillar”.  För att nå klimatmålen till 2020 måste vi ju minska utsläppen med ca 4 ton per person 
och år. Vi får helt enkelt börja snåla! Köp second hand, fundera en extra gång innan du köper tröjan på rea och 
låna saker du bara använder sällan. 

Bostaden

ett enkelt sätt att sätt fingret på de största 
miljöbovarna är att minnas de fyra b:na: 

börsen, biffen, bilen och bostadenVad kan jag göra?

TexT: Malin Fagerström - T4
          Chefredaktör
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Finns det en “betygshets” på jurist-
programmet?

- Man rycks med lite när det pra-
tas om hur viktigt det är med bra be-
tyg. Men jag tror ändå stämningen 
i Umeå är bättre än på andra ställ-
en, här bryr vi oss om betyg men på 
ett mer hjälpsamt sätt, säger Josef 
Lindström Habta och Geotar Gjiko-
kaj som båda går termin två. 

De är juristprogrammets nyaste 
studenter, som just gjort sin för-
sta termin. Jag träffar dem över en 
lunch i Tornet, och de berättar lite 
hur de känner kring betygens roll på  
juristprogrammet.

- I vårt gäng är vi öppna med våra 
studieresultat. Det är både bra och 
dåligt. I allmänhet upplever jag inte 
att det är så mycket fokus på just be-
tygen, utan snarare att vissa jämför 
hur mycket man sitter och pluggar, 
säger Geotar. 

Båda betonar hur tacksamt det 
varit att både lärare och studenter 
i äldre terminer dämpar den stress 
som kan ibland uppstår. Samtidigt 
är de kluvna till betygens roll på ju-
ristutbildningen.

Det sägs ju att vissa arbetsgi-
vare tittar på betygen, hur känner  
ni kring det?

- Man förstår dem ju ändå. De 
måste ju gå på någonting, säger 
både Geotar och Josef. 

Några som inte känner sig lika över-
tygade är deras kurskompisar Tyra 
Stenberg och Emil Bergström. 
- Det är klart man måste gå på nå-
gonting, samtidigt säger nog inte 
betygen så mycket i täta spann. Vad 
säger egentligen ett BA jämfört med 
ett AB, frågar sig Emil.

Både Emil och Tyra betonar att 
betygshetsen inte är något förhålln-
ingsätt som studenter har till varan-
dra, utan snarare något som många 
har mot sig själv. Tyra säger dock 
att hon trodde det skulle vara värre 
innan hon faktiskt började utbild-
ningen. 

Att känna press – exempelvis 
kring sina betyg – antyder ju att 
man är rädd att något inte ska falla 
väl ut. Vad är det man är rädd för, 
tror ni? 

- Det är väl mer att det vore praktiskt 

att gå ut med bra betyg, säger Emil. 
- Ja, det är väl möjligheterna till 
tingsmeritering som jag tror framför 
allt spelar in i det där. En känsla av 
att man vill hålla så många dörrar så 
möjligt öppna när man tar examen 
tillägger Tyra.

Kan det inte vara både bra och 
dåligt då, att man också känner lite 
press? 
- Lite press behöver inte nödvän-
digtvis vara något dålig men jag tror 
att det är andra faktorer som gör att 
man presterar bra också, säger Tyra.

Emil håller med:
- Ja, om det förekommer att folk mår 
psykiskt dåligt kring betygshets så är ju 

hur är det Med 
betyGhetsen På
PrOGraMMet?
2004 skrev andreas ekström sitt reportage 
”tentaångest i juristfabriken” för sydsvenskan. 
det förde upp betygshets på juristprogrammet 
till nationell debatt. Många har hört myterna om 
utrivna sidor och undangömda böcker. Men hur är 
det egentligen? de facto har tagit temperaturen 
på den omtalade ”betygshetsen”. 

RePORtAge
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Möjligheterna till 
tingsmeritering tror jag 
framför allt spelar in i det 
där. En känsla av att man 
vill hålla så många dörrar 
så möjligt öppna när man 
tar examen.

”



det inte något bra. Det blir kanske en 
orimlig press vissa lägger på sig själva.
Jag undrar om man känner av be-
tygspressen fem  trappor upp. Jag 
knackar på hos studie- och yrkes-
vägledaren på juridiska institutio-
nen: Stefan Lidberg. 

- Jag upplever inte att det finns en 
‘hets’ bland studenterna. Men klart 
man hör ibland att ‘jag vill sitta ting’ 
och studenter som taktiserar lite 
kring kursval och sidormeriter, sä-
ger han. 

Vad är din bild av betygens bety-
delse? 

- Jag vågar inte uttala mig om det. 
Min erfarenhet är att många stu-
denter etablerar sig genom praktik-
platser. Sedan är ju att komma in på 
juristprogrammet, fullgöra utbild-
ningen och ha en juristexamen en 
merit i sig. 

Inte heller alla studenter delar 
uppfattningen om att det skulle fin-
nas någon ”betygshets” på utbild-
ningen. 

- Det finns ju säkert en press hos 
vissa, och det beror säkert på att 

det finns konkurrens om vissa jobb. 
Men på programmet tycker jag det 
finns en väldigt förlåtande attityd, 
jag upplever inte alls någon ‘hets’ 
mellan oss studenter, säger Maria 
Eriksson som går termin fyra.   

Men vissa menar ju att den här 
pressen – oavsett var den kommer 
ifrån – tar över handen och skapar 
onödig oro? 

- Det är ju aldrig bra om folk mår 
dåligt. Men jag ser inget riktigt al-
ternativ till betygen. Om man tonar 
ned betygen riskerar ju istället an-
dra saker att börja spelar roll när 
vi söker jobb. Exempelvis socioeko-
nomisk bakgrund eller sociala nät-
verk. Det tycker jag är sämre, av-
slutar hon bestämt.

Cecilia Forsman och Mounir Gal-
louze studerar båda sin sjätte ter-
min. De påbörjar sina fördjupnings-
kurser till hösten, sedan väntar 
examensarbete och juristexamen. 

- Mycket av den där stressen av-
tar med tiden, när man får en bre-
dare förståelse för arbetsmarkna-
den. Juristjobben är väldigt många, 

och så gott som alla juriststudenter 
får juridiskt relaterade jobb efter 
examen, poängterar Mounir.  

- Ja, jag tycker man ska plugga 
för att kunna saker och få en bra 
grund att stå på inför yrkeslivet. 
Det är klart det roligt att få ett be-
tyg man är nöjd med - men det är 
inte det viktigaste, avslutar Cecilia.

Åsikterna bland studenterna är allt-
så delade. Men det är många som 
verkar känna av en press kring be-
tyg och prestationer. Även om den 
tycks avta när förståelsen för jurist-
branschen växer.  

TexT & FoTo: 
Arijan Kan - T4
Redaktionschef
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Mycket av den där 
stressen avtar med tiden, när 
man får en bredare förståelse 
för arbetsmarknaden. 
”



”Sjukvården har tagit över som vik-
tigaste valfrågan” var rubriken till 
en artikel i DN den 4 mars 2018. 
Vårdköer, digitala vårdcentraler 
som Kry och Min doktor, Macchi-
arini-ärendet vid KI, medicinska 
åldersbedömningar, samvetsfrihet 
vid abortingrepp samt dödshjälp är 
exempel på vanligt förekommande 
frågor i dagens nyhetsflöde.  

En fråga som inte ges lika stort ut-
rymme i media rör om och när vård 
och behandling får ges till vuxna per-
soner som helt eller delvis saknar för-
måga att samtycka. En orsak till den 
bristande förmågan kan t.ex. vara de-
mens. Krav på patientens samtycke 
finns i patientlagen, transplantations-
lagen, lagen om rättsintyg i anledning 
av brott samt i en rad andra lagar inom 
hälso- och sjukvårdens område. Sak-
nas samtycke från patienten är det 
som huvudregel inte tillåtet att vidta 
åtgärder som t.ex. läkarundersökning, 
medicinering, kirurgiska ingrepp och 
blodtransfusioner. Mot bakgrund 
av en allt äldre befolkning är frågan 
om samtycke vid vård av dementa 
patienter en samhällelig viktig fråga 
som kan komma att beröra de flesta 
av oss – antingen som framtida pa-
tienter eller som närstående.  

Ett konkret exempel: En man, som 

på grund av demens saknar förmåga 
att samtycka, bestämmer sig för att 
sluta att äta och sluta att ta sin med-
icin mot depression. Om utgångs-
punkten är att det inte är förenligt 
med god och säker vård att låta en 
patient tyna bort – finns det stöd i lag 
för åtgärden att tvinga mannen att 
äta och svälja medicinen? Eller finns 
det någon annan person som lagstif-
taren pekat ut och som vårdpersona-
len kan vända sig till för att inhäm-
ta samtycke till nödvändig vård och 
behandling? Svaret på de två frå-
gorna är ”nej” och ”nej”. Det är som 
huvudregel inte tillåtet att tvinga en 
patient att äta eller ta sin medicin och 
det saknas en rättslig reglering som 
pekar ut vem som istället för den be-
slutsoförmögne patienten kan lämna 
ett rättsligt giltigt samtycke. 

För nästan ett år sedan trädde lagen 
om framtidsfullmakter ikraft. Enligt 
den lagen kan en enskild ge en full-
makt till en fysisk person att före-
träda honom eller henne för det fall 
han eller hon på grund av sjukdom, 
psykisk störning, försvagat hälsotill-
stånd eller något liknande förhål-
lande varaktigt och i huvudsak inte 
längre har förmåga att ha hand om 
de angelägenheter som fullmakten 

avser. En sådan framtidsfullmakt 
gäller dock inte ifråga om åtgärder 
inom hälso- och sjukvården. 

Den angelägna frågan om legala 
ställföreträdare för vuxna besluts-
oförmögna patienter har dock inte 
negligeras av regeringen, utan frågan 
har de senaste 15 åren behandlats i 
olika statliga utredningar. Ingen av 
dessa utredningar har dock – ännu 
– resulterat i annat än enstaka juste-
ringar i redan befintliga lagar. 

Vi föds och vi dör inom hälso- och 
sjukvården. När det rör sig om möj-
ligheten för vårdpersonalen att ge 
såväl en god och säker vård som en 
laglig vård åt dementa patienter kan 
det konstateras att det finns förhål-
landevis allvarliga brister i det svens-
ka regelverket. Det är således ange-
läget att det eftersatta området om 
företrädeslösningar inom hälso- och 
sjukvård blir rättsligt reglerat.  Om 
den frågan kommer att lösas inom en 
snar framtid och om frågan kommer 
att synas i höstens val återstår att se. 

TexT: 
Ulrika Sandén
Lektor

AktueLLt
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“Security in a changing world” var 
titeln för temaveckan anordnad av 
Utrikespolitiska Föreningen i Umeå. 
Ämnen som klimatflyktingar, na-
turresurser och Arktis lyftes upp av 
olika experter. Ett av evenemangen 
som anordnades var ett panelsamtal 
med utgångspunkt i Arktis och hur 
de smältande isarna påverkar säker-
hetsläget i världen.

I panelen satt Lars Wedin, expert 
på försvarsstrategiska frågor, Keith 
Larson, evolutionär ekolog och ex-
pert på klimatförändringarna samt 
Peter Sköld, föreståndare för Ark-
tiskt Centrum i Umeå och Klima-
tambassadör för Västerbotten. Mo-
dererade gjorde Linda Westerlind, 
politisk chefredaktör vid Folkbladet 
Västerbotten. 

Att klimatförändringarna accele-
rerat på grund av människan är ett 
faktum som många är välbekanta 
med vid det här laget. Men också 
den enkla regeln att mörk materia 
absorberar värme. Vi har väl alla nå-
gon gång ångrat den mörka tröjan 
på sommaren eller noterat att ljusa 
kläder är väldigt vanligt förekom-
mande vid länder på varmare bredd-
grader. Ändå är det för många ny 
information att klimatförändring-
arna accelererar i dubbel hastighet i 
Arktis, mot resten av jorden. Keith 
förklarade att anledningen är att 
när isen smälter och den ljusa ytan 
försvinner, så reflekteras inte läng-
re solen från jorden. Den ljusa ytan 

ersätts av mörkt vatten som istället 
absorberar värmen, precis som den 
mörka tröjan på sommaren. 

Den här biologiska förändring-
en, av jordens egna kylsystem, har 
många flera konsekvenser än vad en 
vid första anblick kan tro. Den på-
verkar samhällsstrukturer, världs-
ekonomin och inte minst säkerhets-
läget. I och med att isarna smälter 
möjliggörs nya handelsrutter vilket 
öppnar upp för nya avtal, mycket 
tack vare att havet är ingemansland 
och samtliga har rätten att färdas i 
de vattnen, men det har också tillsy-
nogjort oexploaterade naturresur-
ser. Inte minst olja och metallarter, 
vilket får stater kring Arktis att väd-
ra pengar. Arktis har på kort tid gått 
från att vara ett ointressant isblock 
till en guldgruva. Det är dock inte 
helt okomplicerat, då det inte är reg-
lerat vilka stater som skulle kunna få 
exploatera dessa resurser. 

Förutom att det finns ett intresse att 
exploatera och nyttja Arktis så bi-
drar detta även till rent geografiska 
skillnader för specifika stater. Ryss-
land har numera en helt ny kust-
linje vid vilken de dessutom börjat 
etablera nya militärbaser. Vad kan 
det innebära? Lars påpekade tydligt 
att problemet inte är att nya baser 
etableras just där, det är ju ändå 
ryskt territorium, utan problemet 
är om de börjar försvara områden i 
den arktiska regionen med hjälp av  
denna nya räckvidd. 

En zon som kan ge upphov till så 
mycket konflikter, är då ett tredje 
världskrig en möjlighet?

Inte särskilt troligt enligt våra 
paneldeltagare. Trots att det finns 
många intressen gällande Arktis och 
många stater är inblandade. Men i 
en kommande konflikt kommer inte 
vapen vara den krigföringen stater-
na kommer använda sig utav, utan 
pengar. Exploateringen av Arktis 
handlar om pengar.

Det finns också en optimistisk sida 
av diskussionen kring Arktis. Idag 
vill vi lösa problemen, vi lyfter upp 
dem till ytan och diskuterar ämnen 
som inte var lika självklara att dis-
kutera förut, vilket enligt Peter är ett 
enormt steg framåt. Det vi saknar 
är verktygen för att lösa problemen, 
bland annat den politiska viljan att 
skapa ett arktiskt samarbete. Ark-
tis är nämligen optimalt som sam-
arbetsregion, den binder ihop flera 
stater och öppnar nya möjligheter 
som vi kan välja att utnyttja på ett 
hållbart sätt.  Keith, Peter och Lars 
var betryggande överens om att för 
att nå fram till ett samarbete krävs 
opinion och folkvilja, det demokra-
tiska verktyget för att ändra den  
politiska trögheten.  

TexT: 
Emelie Karlström - T4
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Liksom Boden är ett nav för för-
svarsmakten, så är det inte lång-
sökt att tänka sig att Stefan Lidberg 
– studie- och yrkesvägledare samt 
bodensare – är navet på juridiska 
institutionen. Den strategiska posi-
tionen av hans kontor gör att han är 
naturlig startpunkt för ett reportage 
av denna dignitet. 

- Det är bra stämning här! Jag 
trivs bra med både kollegor – och er 
studenter förstås. 

Finns det något som skulle kunna 
göra att du trivdes ännu bättre? 

- Egentligen inte. Jag trivs ju re-
dan jättebra. 

- Eller jo! Jag har varit nominerad 
till årets studie- och yrkesvägledare 
flera år i rad men jag har inte vun-
nit än. Eftersom det är ni studenter 
som röstar så är det ju något ni skul-
le kunna göra bättre ha-ha, säger 
Stefan med ett glatt flin och en stor 
portion ironi.  

Jag söker mig vidare mot Markus 
Naarttijärvi. Han är inte bara en ex-
pert på konstitutionella frågor. Han 
är också före detta pressfotograf. 

- Det var ett roligt jobb! Men efter 

tag blir man leds på att bara titta på, 
så jag ville göra mer än bara doku-
mentera utifrån. Man inser att juri-
diken styr väldigt mycket av det som 
man skildrar som pressfotograf. 

Om jag skulle påstå att du  
är juristprogrammets snyggaste lä-
rare, vad är din kommentar till det? 

- Ha-ha, ingen kommentar till det. 
Eller jo - det är objektivt fel, svarar 
Markus. 

Studierektorn Nina Nilsson Rå-
deström är inte bara en pedagogisk 
mästare – hon har också vunnit VM 
i brännboll tre gånger. 

Hur mycket träning ligger bakom 
det? 

- Inte så mycket längre, nu går det 
bara på rutin, säger hon med ett flin. 

I kombination med de akademiska 
värven är det ingen dålig meritlista. 
Men ett pris som fattas i det i övrigt 
garanterat välfyllda - medaljskåpet 
är det pedagogiska priset. 

- Ja, det vill jag vinna. Annars slu-
tar jag hålla tal ha-ha, avslutar Nina. 

Jan Leidö är inte bara juridiska 
föreningens inspektor detta år. Han 
är också känd för sina fotnoter. 

- Uttrycket ”att göra en Leidö”, 
som jag har förstått används bland 
studenter, grundar sig i ett missför-
stånd; det handlar inte om att göm-
ma massor av text i fotnoterna utan 
om att underbygga påståenden med 
flera källor, samt förklara vad käl-
lorna innebär och hur de används. 
Jag menar att en källa är ingen källa, 
säger Jan.  

Ingen har lämnat ditt arbetsrum 
utan att fråga sig hur många av 

Vi ser dem i föreläsningssalarna och de har genom åren sett oss skrol-
la genom ett antal google-dokument frenetiskt. Men hur har dem 
det egentligen fem trappor upp? De Facto har tagit temperaturen på  
juridiska institutionen. 

De facto tar temPen  
PÅ instutitionen
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böckerna i dina bokhyllor du egent-
ligen läst..? 

- Oj, det är svårt att svara på. Jag 
har ju absolut läst i alla böcker – 
men jag har inte läst alla fotnoter 
i alla böcker. Ett eget bibliotek bör 
alltid innehålla en del olästa böck-
er som väntar på att bli upptäckta. 
Jag tror väldigt mycket på läsning-
ens betydelse. För att citera Werner 
Herzog: ”Those who read own the 
world; those who immerse them-
selves in the Internet or watch too 
much television lose it.” 

Jan Leidö tog sin juristexamen i 
Umeå. Det gjorde även Signe Lager-
kvist, miljörättslig expert från Luleå. 
Hon hamnade på juristprogrammet 
i Umeå efter ett byte från Lund. 

- Jag trivdes bättre på juristpro-
grammet Umeå än i Lund. I Umeå 
har vi ju vårt problembaserade lä-
rande, vilket jag tycker är bra efter-
som man går från att vara en ano-
nym student i en stor grupp till att 
få en plats i ett mindre sammanhang 
där alla ges utrymme, säger hon. 

Hur trivs du på juridiska institu-
tionen? 

- Jag trivs bra. Det har varit extra 
kul att få varit med och startat upp 
magisterprogrammet i Miljörätt. 

Signe läste själv sina fördjup-
ningskurser i miljörätt. 

- Jag gick naturprogrammet på 
gymnasiet, och det intresset följde 
med in på juristutbildningen. 

Intresset för miljörelaterade frå-

gor var så stort så hon - nästan - tog 
en jägarexamen. 

- Jag gick kurserna och klarade 
teoriprovet. Men egentligen var det 
mest för att jag ville lära mig mer om 
sådant, ha-ha. Så jag gjorde faktiskt 
aldrig skjutprovet, berättar Signe. 

Görel Granström, prefekt på juri-
diska institutionen, får sista ordet. 
Chefer brukar ju få det. Frågan alla 
undrar sig är givetvis: Trivs hon per-
fekt som prefekt? 

- Jag trivs bra som prefekt, det är 
ett spännande uppdrag, säger Görel 
glatt.

Det går inte att intervjua dig utan 
att fråga om Juridiskt Forum? 

- Ja, utifrån ett studentperspektiv 
så ligger de kurser som tidigare le-
gat under juridiskt forum nu under 
juridiska institutionen. Kurserna 
kommer fortsätta att ges, och de lä-

rarna som tidigare undervisat dem 
kommer fortsätta med det. Några 
lärare har flyttat över till juridiska 
institutionen och några återfinns på 
andra delar av universitet. 

Har du några sista ord om stäm-
ningen på institutionen? 

- Det är jätteviktigt att vi har en 
bra stämning här och det är roligt 
att så många trivs. Vi har jobbat 
mycket med de här frågorna. Allt 
från små enkla saker som fika efter 
personalmöten till större saker där 
vi gör roliga saker tillsammans. Vi 
har exempelvis haft en personalfest 
med 80-talstema, som var uppskat-
tad, avslutar Görel. 

TexT & FoTo: 
Arijan Kan  - T4
Redaktionschef
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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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