
de Facto.

Välkomna till juristprogrammet!

Behåll  
”juristkortet”  
i fickan – s.7

Vad är din  
psykiska (o)hälsa 

värd? – s.20

Generalerna tackar 
för en fantastisk 

inspark – s.25

JURIDISKA FÖRENINGEN UMEÅ UNIVERSITET NR 3 2018

Stort grattis till Albin Davidsson (T7) 
som vann de Factos omslagstävling 
med en sin bild från insparken 2015



S. 1
3

2

 2018, nr 3 |  de Facto |

Juridisk person, 
fysisk person, 

elektronisk person?
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Är du vår nya sommartrainee?
Vi bevarar vår ledande position genom att rekrytera, 
 utveckla och behålla de mest passionerade jurist - 
talang erna. Vi är stolta över att landets juriststudenter 
16 år i rad har utnämnt Mannheimer Swartling till den 
mest attraktiva advokatbyrån. Varje sommar erbjuder 
vi juriststudenter  möjligheten att prova på rollen som 

affärsjurist på något av våra kontor i Sverige. Rekryte-
ringen börjar i november – för mer information besök 
 mannheimerswartling.se/karriar.

Besök oss på Facebook och LinkedIn.

mannheimerswartling.se



E n del av er är kämpar som plikt-
troget kommer tillbaka till jurist-
programmet i Umeå, en del av er 

är här för första gången - stort grattis till 
er! Framför er ligger fyra och ett halvt år 
av intensiva studier, torra juristskämt, 
minus 20 grader vintertid och ett fan-
tastiskt roligt studentliv. Färsk eller inte 
vill jag hälsa er alla varmt välkomna till 
höstterminen.

Höstterminen 2018 blir min femte 
termin på juristprogrammet i Umeå.  
Tiden går fasligt fort, det känns surre-
alistiskt att min årskull redan hunnit 
halvvägs genom hela programmet. Men 
det är så sant som det är sagt - tiden går 
fort när man har roligt. I början kanske 
nerverna satt utanpå och allt kändes 
överväldigande. Fyra och ett halvt år 
kändes som en lång tid, men plötsligt 

har två år passerat. Nu grämer jag mig 
över att den andra hälften kommer att 
gå lika fort.

Att ta livet med en klackspark känns 
kanske inte så enkelt när man är ny-
kläckt. Varenda en på programmet har 
en gång varit där och vet att lite hjälp 
på traven inte skadar - tvärtom kan det 
vara skönt att få vägledning. Därför rik-
tar sig höstens upplaga till alla nya ju-
riststudenter. Här hittar ni en samman-
ställning av några tips och knep för att 
underlätta för er under den första tiden 
här på programmet, jag hoppas att de 
kommer er till nytta.

Ett återkommande surr är “enga-
gemang”. Som student kan du enga-
gera dig på närmast oändligt många 
sätt inom JF. Men om du har en krea-
tiv ådra, tycker om att skapa och vill  
utveckla dina skrivarkunskaper är de  

Factos redaktion din grej. Det finns 
många sätt att engagera sig i de Facto. 
Du kan exempelvis skriva, fota, korrek-
turläsa, designa eller bara komma med 
nya idéer och förslag. Alla typer av bi-
drag är högst välkomna och ingen erfa-
renhet krävs. Dessutom binder du inte 
upp dig på något sätt, du kan skriva flera 
texter eller ingen alls inför varje num-
mer, det är helt och hållet upp till dig! 

Om du är nyfiken och vill veta mer, ta 
tag i mig i korridoren, dra iväg ett mail 
till defacto@jf-umea.se, kolla in JF:s 
grymma hemsida eller kom förbi på ett 
redaktionsmöte. 

Välkommen!

Malin Fagerström [T5]

Chefredaktör

Tips!
Läs om JF:s styrelse på sida 11Är du vår nya sommartrainee?

Vi bevarar vår ledande position genom att rekrytera, 
 utveckla och behålla de mest passionerade jurist - 
talang erna. Vi är stolta över att landets juriststudenter 
16 år i rad har utnämnt Mannheimer Swartling till den 
mest attraktiva advokatbyrån. Varje sommar erbjuder 
vi juriststudenter  möjligheten att prova på rollen som 

affärsjurist på något av våra kontor i Sverige. Rekryte-
ringen börjar i november – för mer information besök 
 mannheimerswartling.se/karriar.

Besök oss på Facebook och LinkedIn.

mannheimerswartling.se
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I skrivande stund gassar solen i 
Björkarnas stad och antagningsbe-
skeden har precis levererats till de 

nya förväntansfulla studenterna. När 
det här numret av de Facto trillar ner  
i era brevlådor har ni förmodligen över-
levt nollningens många prövningar och 
terminen är i full gång. Jag skulle vilja 
ta tillfället i akt att välkomna er till ju-
ristprogrammet och Umeå! Många av er 
har vallfärdat från sydligare trakter och 
har säkerligen aldrig varit så här högt 
norrut tidigare, jag hoppas att ni hunnit 
lära er handskas med isbjörnar. Själv 
är jag born and raised i UÅ och som in- 
biten norrlänning med halva juristutbild-
ningen avklarad tänker jag ge er några 
tips på hur man överlever Norrland och  
juristprogrammet i Umeå.

1. Som nykläckt juriststudent kän-
ner du dig förmodligen lite som Bambi 
på hal is – det gjorde i alla fall jag i T1. 
Så känner troligtvis alla de andra också 
även om de inte visar det. Men det tar 
sig! Så här till en början kan juristut-
bildningen dessutom med sina fyra och 
ett halvt år te sig lika lång och mödosam 
som vägen till Mordor, men om Jan 
Leidös sidlånga fotnoter inte avskräckt 
er ännu ska ni nog klara resten av ut-
bildningen. Jag lovar – tiden går fort 
när man har roligt!

2. Skaffa varma kläder. I mängder. Mi-
nus 30 grader i maj är ingen omöjlighet. 
Norrland är ingen lek.

3. Ockupera inte gruppborden i Jurpar-
ken om du pluggar själv, detta kommer 
att bespara dig onda blickar från övriga 
juriststudenter.

4. Maxa ditt sociala schema och ladda 
ner JF:s event-app om du inte redan 
gjort det. Här samlas alla JF:s event 
tillsammans med övriga sektioners 
evenemang. Nollningen må vara över 
men det betyder inte att det är slut på 
det roliga. Välj och vraka bland allt kul 
som erbjuds på campus! JF erbjud-
er allt ifrån EPP:er och sittningar till 
idrottsevenemang och gästföreläs-
ningar med stora namn inom jurist-
branschen. Bästa sättet att överleva det 
norrländska höstmörkret är att fylla var-
dagen med roligheter. Don’t miss out!

5. Ta inte allt på blodigt allvar. Att 
plugga på universitet handlar inte bara 
om att läsa kurslitteratur och gå på se-
minarier, utan även att uppleva allt kul 
som följer med studentlivet. Passa på 
att engagera dig, arbetsgivarna upp-
skattar när studenterna har haft enga-
gemang vid sidan av studierna. JF har 
en mängd olika projekt och vi behöver 

alltid studenter som är intresserade av 
att vara aktiva inom föreningen. Var-
för inte söka till arbetsgrupperna för 
Juristens dag, skriv en artikel till de 
Facto eller gå med i barlaget på vår favo-
ritpub E-puben? Det finns något för alla!

6. Var snäll mot dig själv. Vi läser en 
krävande utbildning och ibland kommer 
livet emellan. Det är okej att inte brinna 
för juridiken 365 dagar om året och kan-
ske blir det så att en prioriterar den nya 
säsongen av favoritserien istället för att 
läsa Avtalsrätt I. 

Nu när ni har mina bästa tips för över-
levnad vill jag slutligen uppmana er att 
komma till JF-rummet om ni vill vär-
ma lunchlådorna, dricka en kopp kaffe 
eller kanske bara snacka lite med oss i 
JF-styrelsen. På tisdagar har vi styrel-
semöte mellan 12.00–13.00 och med-
lemmarna är välkomna att närvara på 
dessa. Annars går det alldeles utmärkt 
att höra av sig på mail eller Facebook 
med funderingar, synpunkter eller kan-
ske vill engagera sig i JF på något sätt.  

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Text: 
Fanny Jutered (T5)
Ordförande

Hej alla nya och  
gamla studenter!

Behåll

i fickan

Här är tipsen som ser till att du 
överlever juristprogrammet
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Bara för att man numera  
läser Netflix ”terms and  
conditions” betyder det 
dessvärre inte att man blivit 
Harvey Spector från Suits.

O m jag fått en krona varje gång 
jag hört ”juristkortet” så hade 
jag säkert haft 20 kronor idag. 

Det är inte mycket pengar, men det är 
20 kronor mer än vad jag borde ha. Där-
för vill jag skriva om det så kallade “ju-
ristkortet”. 

”Juristkortet” är ett socialt fenomen 
där en juriststudent hänvisar till sina 
studier på juristprogrammet för att 
framställa sig själv i bättre dager. Än 
mer genant blir det om det kryddas med 
en attityd av att man har ”knäckt det” 
och står över de regler som gäller för an-
dra. Visst är det möjligt att man faktiskt 
har knäckt det efter att man läst Allmän 
avtalsrätt eller gått igenom hur en bo-
delning går till. Men sannolikt inte.

Missförstå mig rätt; det är inget fel på 
att känna stolthet över sina studier och 
framtida yrkesbana. Yrkesstolthet är 
positivt – och de flesta juridikstuderan-
de nöjer sig tack och lov med det. Men 
ibland slår denna stolthet över till ”ju-
ristkortet”. Det är då värt att påminna 
sig om att bara för att man numera läser 
Netflix ”terms and conditions” betyder 
det dessvärre inte att man blivit Harvey 
Spector från Suits. 

Det är egentligen ganska harmlöst – 
om än plågsamt – att höra någon för-
söka argumentera sig in på krogen med 

hänvisning till att man pluggar på jurist-
programmet. Vid en första anblick är det 
värsta som kan hända att den som ut-
sätts för “juristkortet” flinar inombords. 
Och allt som flinas åt förtjänar inte en 
text i en studenttidning. Men det finns 
också en aspekt av detta som går djupa-
re än den sociala prislappen på att göra 
bort sig. I förlängningen är det självde-
struktivt om juridikstudentens självbild 
går i otakt med juristrollen.

Juristrollen har två sidor. Den ena sidan 
är förstås yrkesrollen, där juristens upp-
drag är att verkställa (eller förklara och 
ge råd om) demokratiskt fattade beslut. 
Det är uppenbart att en självbild som 
går ut på att man skulle stå över lag-
stiftningen – och de som träffas av den 
– skadar möjligheten att kunna utöva ett 
sådant uppdrag på bästa sätt. Dessutom 
skapar det ett avstånd mellan den juri-
diska produkten och människorna som 
berörs av den.

Den andra sidan av juristrollen är ju-
ristens allmänna anseende. En utbredd 
juristkorts-attityd riskerar att skada 
bilden av skrået i sin helhet: Juristen är 
en snobb som tror sig vara bättre än an-
dra. Men snarare bör en bra jurist ha ta-
git till sig tillräckligt med kunskaper för 
att vara ödmjuk inför både begränsning-

en av sitt eget kunnande och eventuell 
social status som följer med de delar av 
juridiken man faktiskt behärskar. 

Mer imponerande än att använda sig 
av juristprogrammet som sådant, är ju 
att använda sig av det man har lärt sig på 
juristprogrammet. Annorlunda uttryckt: 
Det är mer hedervärt att låta någon an-
nan dra “juristkortet” åt en än att själv 
göra det. För även om det är svårt att tro 
mitt uppe i juristprogrammets hetluft, 
så är det faktiskt få andra än vi jurister 
själva som imponeras av jurister.

Oavsett om man graderar stoltheten 
över sin plats på juristprogrammet på en 
tiogradig skala med en 5:a eller en 12:a, 
så finns det alltså goda skäl att hålla till-
baka med “juristkortet”. När allt kom-
mer omkring är studier på juristpro-
grammet kanske lite som att vara vegan: 
Det är utmärkt att vara det, det är okej 
att vara stolt över det – men man är bara 
jobbig om man kör upp det i ansiktet på 
människor i tid och otid.

 REDAKTIONSCHEFEN HAR ORDET 

Behåll

i fickan

Text: 
Arijan Kan (T5)
Redaktionschef

”
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Insändare

de Factos redaktion
defacto@jf-umea.se
901 87 Umeå

Avsändare: JF:s medlemmar

I höstas var det nog ingen som 
missade internetfenomenet 
#MeToo som svepte landet. 

Många skrev under upprop mot 
sexuella trakasserier på arbets-
platser, uteställen, skolor med 
mera. Och det är väl klart? Få är 
väl FÖR sexuella trakasserier? Få 
ser väl det som bra när en våldtäkt 
begås? Vattnet är blött, björnen 
skiter i skogen osv. Inte lång tid 
förpassades innan branscher 
kom ut med sina egna kreativa 
varianter av hashtaggen. Vår egna 
juristhashtag blev ”med vilken 
rätt”. Klockrent. Som om att en 
marknadsbyrå hade brainstormat 
fram den. Juridiska föreningen 
på vårt egna kära Universitet gick 
ut, tillsammans med institutionen 
och gav ut ett officiellt medde-
lande att ”Vi stödjer #medvil-
kenrätt!”. Nu började jag dock 
höja lite extra på ögonbrynen. 
Knappt en eftermiddag hade gått 
innan anklagelser hade börjat 
basuneras ut på sociala medier 

och i kvällspressen om kända 
män som skulle företagit sig med 
oegentligheter mot kvinnor i 
deras närhet. Allt det togs som en 
absolut sanning och en inter-
net-mobb krävde deras huvuden.

 Som jurist bör man alltid ställa 
sig kritiska frågor, speciellt när 

det kommer till en persons skuld. 
Som en rättsstat har vi strikta pro-
cedurer för hur någons skuld ska 
bestämmas. För mig är det inte 
värdigt en rättsstat att ställa sig 
bakom ett allmänt uthängande av 
människor som gärningsmän utan 
att de fått sin ”due process”. Abso-
lut minst är det värdigt jurister att 
stödja en rörelse som faktiskt har 
hängt ut oskyldiga människor som 
våldtäktsmän! Om vi inte värnar 
om rättsstaten, vad utbildar vi oss 
till egentligen? I domen B 17160-
17 dömde tingsrätten en kvinna 
för förtal efter att ha hängt ut en 
man då hon vart ”inspirerad av 
Me too”, förundersökningen mot 

Lasse Kronér lades ned snabbare 
än kvickt, Martin Timell blev 
friad i tingsrätten och åklagaren 
överklagar ej samtidigt som SVT, 
SR och TV4 blev fällda för rappor-
teringen om honom. SVT fälldes 
likadant angående rapporteringen 
med Lotta Bromé. Hur många ska 
offras på rättfärdigandets altare 
för ”den goda sakens skull”? När 
nyhetsrapporteringen gick som 
varmast och målade upp ett sam-
hälle som liknade mer ett Mad 
Men-extravaganza bör man som 
jurist sätta sin tillit till rättssta-
ten och det system vi har istället 
för lösa rykten på internet som 
förstör människors liv. Juridiska 
föreningen borde visat bättre 
omdöme och insett de större 
konsekvenserna för människors 
liv än att hänga på en internett-
rend för att visa att de också 
tycker sexuella ofredanden är fel.

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 är insändarsidan?

//(O)vän av ordning
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Jag vill adressera något 
som gnager i mig, något 
som jag tycker är så onö-

digt men ändå så närvarande. 
Det brukar diskuteras, ganska 
ofta ändå, men jag tror aldrig vi 
riktigt kommit fram till själva 
roten av problemet. Problemet 
med stort P, håll i er, här kom-
mer det - betygshetsen. Såklart.

Juristprogrammet är en av få 
program där betyg fortfarande 
spelar en roll om man vill in i 
domstolsvärlden eller om man 
vill jobba på byrå. Om du är en 
av dom kan jag ändå förstå att 
du hetsar över betygen, men 
har du någonsin tänkt varför?

Varför vill vi ha ett så bra jobb? 
För att vi vill utmana oss själva? 
För att vi är drivna av pengar? För 
att det förväntas av vår omgivning? 
Eller vi kanske har någon annan 
anledning. Jag vill ta detta ett steg 
längre. Varför vill vi utmana oss? 
Varför vill vi tjäna pengar? Varför 
vill vi uppfylla förväntningarna på 
oss? Jag tror att oavsett vilken an-
ledning du har till att få bra betyg 
så bottnar det i en känsla - vi vill 
må bra. Vi mår bra om vi får utma-
nas. Vi mår bra om vi har pengar så 
vi kan köpa roliga prylar eller resa. 
Vi mår bra om vi uppfyller förvänt-
ningarna på oss etc. Hur bra mår 
vi egentligen, just nu? Det para-
doxala är att vi stressar så mycket 
över att kunna må bra i framtiden 
att vi mår dåligt nu. Lite ironiskt 
tycker jag. Visst, vi har kul också. 
Och det kanske inte är så stressigt. 
Fast jo, det är faktiskt så stressigt. 

Jag tror för det första att det 
är våra måsten som gör att vi är 

stressade. “Jag kan inte, jag måste 
plugga ikväll.” Vi måste ingenting 
i livet, ingenting. Om vi förstår 
vad vi VILL så kan vi byta ut alla 
måsten mot just det. “Jag vill 
inte, jag vill hellre plugga ikväll 
så jag kan svara när seminarie-
ledaren spänner blicken i mig.” 

För det andra så skulle vi vara 
mycket mindre stressade med 
planering. Jag är ett lysande 
exempel på någon med en dålig 
planering. Jag kliver upp åtta och 
mina morgonrutiner gör att jag inte 
kommer igång med plugget förrän 
vid tio trots att jag alltid tänker att 
jag ska börja nio. Kaffet är ju så gott 
att avnjuta på balkongen i solen 
och det finns så mycket att läsa 
på DN om alla galningar i denna 
värld. Har Jan Leidö skrivit en ny 
avhandling? Måste googla. Nä, inte 
idag heller. När ska han komma 
med något nytt? Just det, vart var 
jag? Efter att jag satt igång med 
plugget så tar jag såklart en paus 
för lunch och sedan en paus för 
träning och vid 16 tycker jag inte 
att jag riktigt har fått något gjort. 
Jag pluggar lite till lagar middag 
och pluggar lite till. Kl 20 är jag 
trött och vill inte plugga mer. Jag 
har ju pluggat hela dagen. Fast det 
stämmer ju inte, men det känns 
som det eftersom från kl 9 till kl 
20 har jag tänkt på plugg. Om jag 
bara hade gjort en rimlig planering 
med 5 h plugg så hade jag fått lika 
mycket plugg gjort och varit taggad 
på att ta tag i mitt sociala liv. 

För det tredje finns det ett 
annat ord vi kan kasta ut ur vårt 
vokabulär som skulle göra oss 

mindre stressade - misslyckandet. 
Det är inte alls ett misslyckande 
att missa ett relevant lagrum, 
vi har bara inte lärt oss än. Det 
är inte alls ett misslyckande att 
röra på rumpan i ett försök till 
en twerk och det blev bara ka-
nin-juck, vi har inte lärt oss än. 

En sista sak innan jag avslutar. 
Fira dina prestationer! Sa du något 
smart på ett seminarium? Lämna-
de du in uppsatsen? Engagerade 
du dig ideellt? Har du klarat ett år 
på juristprogrammet? Vågade du 
åka utomlands på utbytestermin? 
Låt dig känna dig duktig. Baka en 
tårta, köp pynt, ha en fest! Eller gör 
en self-five, fast i så fall en mental 
sådan. Tänk på din värdighet. 

Klychigt, jag vet. Det låter enkelt, 
men det är svårt. Det finns inte en 
enda människa som inte upplever 
stress, känner sig misslyckad och 
känner att den drunknar i mås-
ten. Jag ville med texten endast 
lyfta frågan som kloka Michan 
i Solsidan ställer - “varför ska 
man gå runt och må dåligt när 
man kan gå runt och må bra?

”Varför ska man gå runt och må dåligt 
– när man kan gå runt och må bra?”

//Johanna Grundberg (T5)

//Lisa Norenius (T1)

Ibland när jag  
sitter på UB och 

pluggar och ser mig själv 
ovanifrån så tänker jag: 
Fan vad bra jag är.”

9

 | de Facto | nr 3, 2018 INSÄNDARE



F öljande samtal sker mellan en 
allmänläkare på en vårdcentral 
och en patient:

Läkaren: Jag kommer att remittera 
dig till specialistvården för undersök-
ning hos en onkolog, dvs en läkare 
som är specialiserad på cancersjuk-
domar. 
Patienten: Hur länge måste jag vänta 
innan jag får träffa den läkaren?
Läkaren: Jag skickar en remiss till 
sjukhuset och efter det ska det inte ta 
längre tid än 90 dagar innan du får en 
tid. 
Patienten: Vad händer om jag behö-
ver vänta längre än 90 dagar?
Läkaren: ”Enligt vårdgarantin [...]” 
Under de senaste månaderna har 
ämnet vårdköer - tillsammans med 
frågor om skolan, migration, klima-
tet och EU - debatterades. Vid några 
tillfällen nämndes begreppet ”vårdga-
rantin” och att ”vårdgarantin måste 
stärkas”. Vad innebär vårdgarantin? 

I 9 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen 
regleras vårdgarantin. Vilka maxima-
la väntetider som gäller framgår av 6 
kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförord-
ningen. Förenklat kan vårdgarantin 
och tidsgränserna beskrivas enligt 
följande: 

patienten ska få kontakt med pri-
märvården, till exempel en vård-
central eller sjukvårdsrådgivningen, 
samma dag som han eller hon söker 
kontakt med primärvården, 

patienten ska få besöka en läkare 

inom primärvården inom 7 dagar från 
det att han eller hon har sökt kontakt 
med primärvården,

patienten ska få besöka den speci-
aliserade vården inom 90 dagar från 
det att remiss har utfärdats, och pa-
tienten ska få planerad vård inom 90 
dagar från tidpunkten för beslutet att 
patienten ska få den aktuella vården.

Dessa tidsgränser brukar ofta anges 
som formeln 0-7-90-90. Om lands-
tinget inte uppfyller besöksgaran-
tin inom den specialiserade vården 
(punkten 3) eller behandlingsgarantin 
(punkten 4) ska landstinget ansvara 
för att patienten får vård hos en an-
nan vårdgivare utan extra kostnad för 
patienten. 

I juli 2018 var det 66 000 av 289 
000 patienter, dvs 23 %, som hade 
väntat mer än 90 dagar på ett för-
stabesök i den specialiserade vården. 
Andelen patienter som hade väntat 
längre än 90 dagar för att få genomgå 
en operation/åtgärd var vid samma 
tidpunkt 35 % (www.väntetider.se). 

Vårdköer kan vara ett resultat av 
brist på vårdplatser och brist på per-
sonal. För att patienten ska få vård i 
rätt tid krävs således att landstinget 
organiserar vården så att vårdköer  
inte uppkommer. Den patient som 
beskrivs i exemplet ovan kommer för-
hoppningsvis att bli undersökt och få 
behandling inom vårdgarantins tids-
gränser. Om patienten däremot får 
vänta längre än ”0-7-90-90” och har 
synpunkter på landstingets vårdkö så 

kan hon t.ex. klaga hos det landsting 
som är ansvarig för den aktuella vård-
kön. Sannolikt kommer patienten att 
få en förklaring till varför det är långa 
väntetider. En utkrävbar rätt att ”gå 
förbi kön” kommer patienten dock 
inte att få som ett resultat av sitt kla-
gomål. 

Men, om patientens hälsotillstånd all-
varligt försämras under kötiden eller 
patienten till och med hinner avlida 
innan behandlingen påbörjas? En ju-
riststudent kanske nu tänker ”någon 
tillsynsmyndighet borde väl inleda 
ett ärende?”. Eller ”kan brottsbalkens 
bestämmelser om vållande till an-
nans död aktualiseras?” Kanske ordet 
”skadestånd” dyker upp i någons tan-
ke? Det rättsliga ansvar som kan ak-
tualiseras är självklart intressant att 
diskutera. Det är även intressant att 
diskutera om det är möjligt att mins-
ka köerna i vården genom ändringar i 
befintligt regelverk. 

Vilket kan vara det mest effektiva 
sättet att ”stärka vårdgarantin” och 
därigenom motverka att en patient 
måste vänta (för) länge i en vård-
kö? Den frågan överlåter jag till den  
intresserade läsaren att fundera över.

Att vänta i 
en vårdkö

Text: 
Ulrika Sandén
Lektor
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Det är mycket att hålla reda på när man är ny på juristprogrammet. En hel flod 
av information svämmar över huvudet, det är svårt att komma ihåg allt och 

alla. Förhoppningsvis minns ni JF och har mött styrelsemedlemmarna under 
den första tiden av T1:1. Men minns ni vem som gör vad och vem som är vem? 
Här kommer en liten överblick av styrelsen för att ni lättare ska veta vem ni 

kan vända er till med olika frågor.

Juridiska föreningens styrelse

ORDFÖRANDE
Namn: Fanny Jutered (T5)
Ålder: 26 år

KLUBBMÄSTARE
Namn: Johanna Grundberg (T5)
Ålder: 23 år

ORDFÖRANDE JR
Namn: Oscar Jantzen (T5)
Ålder: 21 år

INFORMATIONSANSVARIG
Namn: Lowisa Fagerudd (T7)
Ålder: 22 år

CHEFREDAKTÖR
Namn: Malin Fagerström (T5)
Ålder: 22 år

VICE ORDFÖRANDE
Namn: Julia Gustafsson (T5)

Ålder: 22 år

EKONOMIANSVARIG
Namn: Carl Wallbäck (T7)

Ålder: 27 år

SPORTMÄSTARE
Namn: Emma Nilsson (T5)

Ålder: 21 år

MARKNADSANSVARIG
Namn: Madeleine Lyth Segerman (T5) 

Ålder: 24 år

UTBILDNINGSANSVARIG
Namn: Mounir  Gallouze

Ålder: 23 år

AKTUELLTJURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSE | de Facto | nr 3, 2018 
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Hösten är den årstid då uni 
versitetet väcks till liv efter 
sommarens och semesterns 

intellektuella träda. Under de första  
månaderna är det nästan möjligt att ta 
på den vilja till lärande och intellektu-
ellt skapande som märks på campus. En 
viktig anledning till detta är antagligen 
de nya studenterna; de nya studenterna 
kommer till universitetet med en när-
mast obändig vilja att lära sig och en 
aldrig sinande energi, vilket återupp-
väcker såväl äldre studenter som lärare 
och hjälper alla att utvecklas. 

Vilja är emellertid inte allt. En förut-
sättning för att kunna utvecklas är det 
ständigt pågående akademiska samta-
let. Ett sådant samtal är kanske särskilt 
viktigt inom juridiken där vi, i likhet 
med humanister, befattar oss med tolk-
ningsfrågor (exempelvis, vad menade 
Tranströmer med följande dikt: ”Se hur 
jag sitter / som en uppdragen eka. / Här 
är jag lycklig.”?) och inte med empiris-
ka frågor (exempelvis, är får och getter 
samma djur?). När svaret inte är givet, 
för att rättsläget är oklart eller för att 
texten ger upphov till en mängd tolk-
ningar, eller när vi vill stilla vår vilja att 
förstå och vrida och vända på en fråga 
behöver vi någon att diskutera våra tolk-
ningar med. I samtalet med andra upp-

står då vanligtvis en bättre och djupare 
förståelse av tolkningsfrågan. Sådana 
samtal pågår ständigt mellan studenter 
i basgruppen och med andra studie-
kamrater, mellan studenter och lärare i  
undervisningssituationen, samt mellan 
lärare på institutionen. Tack vare sådana 
samtal kan vi utveckla vår förståelse av 
rätten, men också allehanda andra tolk-
ningsfrågor av mänsklig vikt. 

Förutom dessa samtal brukar våra tidi-
gare studenter särskilt uppskatta möj-
ligheten att enskilt eller i grupp komma 
förbi på institutionen och ställa frågor 
eller prata om studierna med studie-
vägledare, studieadministration och oss 
lärare. Kanske har något varit oklart 
under föreläsningar eller seminarier 
och varken ni eller era kurskamrater 
kan förstå. Ni har kanske tänkt ett steg 
längre, diskuterat med era kurskamra-
ter vad som gäller då och vill testa era 
idéer. Kanske tycker ni att litteraturen 
är oklar på någon punkt, eller så har ni 
kanske insett att argumentationen i lit-
teratur eller andra rättskällor inte alltid 
hänger samman, eller att olika författare 
har olika uppfattningar och ni vill dis-
kutera era idéer om vilka tolkning som 

bör ha företräde. Min erfarenhet är att 
själva samtalet är betydligt viktigare än 
själva svaret; betrakta oss i sådana sam-
tal mer som ett bollplank och någon som 
kommer med frågor än någon som sitter 
inne med facit. 

Våra öppna dörrar på institutionen bru-
kar räknas som något särskilt bland ju-
ristorterna. Jag tror att denna öppenhet 
och närhet till studenterna är något som 
vi bör bejaka eftersom sådana samtal är 
givande såväl för studenter som för oss 
lärare. Studenter får en möjlighet att 
lyfta egna frågor och idéer. Lärare får en 
uppfattning om vad som kan uppfattas 
som svårt och får inspiration till under-
visning för pågående eller framtida kur-
ser. Har vi inte möjlighet när ni kommer 
förbi så har vi möjlighet vid ett senare 
tillfälle. Ta därför tillfället i akt under 
läsåret och ställ frågor om det är något 
som ni funderar över.

INSPEKTOR

Text: 
Jan Leidö
Inspektor

Öppna för samtal
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Text Oscar Svensson (T5)
Foto Arijan Kan (T5)

MIKROTEST

Oscars 
Mikrotest

Många är de juriststudenter som köat 
med sin matlåda, inte sällan just under 
lunchruschen vid tolv-snåret. Det finns vis-
serligen många fördelar med att stå i kö: 
Man får sträcka på benen, prata av sig med 
någon kursare eller spana in någon snygg 
förmåga från något annat program. Men 
nackdelen är att det tar tid. Därför har de 
Facto tagit på sig rollen som problemlösa-
re och testat de olika ställen där man kan  
värma sin mat – och betygsatt dem!

Tornet   
(Samhällsvetarhuset)

Alla har vi någon gång stått med vår matlåda 
och väntat på en ledig mikrovågsugn i tornet. 
Enda problemet är att man sällan är ensam. 
När det är lunchdags blir köerna här väldigt 
långa, och trängseln vid mikrovågsugnarna 
blir påtaglig – ett antal nya mikrovågsugnar 
har tillkommit, men det räcker inte för att lyf-
ta effektivitetsbetyget. På plussidan är att de 
flesta mikrovågsugnar fungerar bra, det finns 
ganska gott om sittplatser i närheten och det 
ligger nära våra vanligaste föreläsningssalar, 
vilket ligger bakom toppbetyget i avstånd. 

Corona (Universum)

En bubblare som förblir just en 
bubblare. Få mikrovågsugnar + 
mycket folk = lång väntan. Dess-
utom ligger det en bra bit från de 
vanligaste föreläsningssalarna och 
inga bekanta ansikten i sikte. Ett 
extra minus för de riktigt sunkiga 
mikrovågsugnarna. 

Effektivitet: §§
Sittplatser: §§

Mikrovågsugnar: §
Närhet: §

Effektivitet: §§§
Sittplatser: §§§

Mikrovågsugnar: §§§§
Närhet: §§§§§

Källaren (Tornet)

Vem har inte gått till mikrovågsugnarna i 
tornet, sett kön slingra sig lång och tänkt 
att man ska gör ett life-hack, smyger ned 
för trappan...och möts av en nästan lika 
lång kö? Jo, vi har alla varit där. Denna plats 
hade varit en perfekt hemlig mikrovågsort 
om den var just hemlig. Nu är den inte det, 
utan blir snarare reservkö för alla som 
gett upp att köa uppe vid tornet. Ett extra 
minus för många trasiga mikrovågsugnar. 
Något positivt? Tja, du kommer garanterat 
springa på en juriststudent och det verkar 
ofta finnas lediga sittplatser. 

Effektivitet: §§
Sittplatser: §§

Mikrovågsugnar: §
Närhet: §

JF-rummet

I JF-rummet finns två mikrovågsugnar som medlem-
marna kan låna under lunchen. Ibland har styrelsen möte, 
men det är helt okej att komma och mikra sin mat ändå. 
Fullt med trevliga jurister, och man slipper ekonomerna - 
vilket förstås lyfter betyget ytterligare. Ofta är det inte heller 
så lång kö, eftersom det trots allt är relativt få som söker 
sig hit. En skön soffa lyfter sittplatsbetyget. Enda egentliga 
nackdelen är att det bara finns två mikrovågsugnar. 

Effektivitet: §§§§
Sittplatser: §§§§§

Mikrovågsugnar: §§§
Närhet: §§§§§
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de Facto.
Snobbiga, tävlingsinriktade eller bara ambitiösa. Vilken bild har folk 
av juristprogrammet och juriststudenter egentligen? De Facto har 

frågat några jurister och icke-jurister.

Fragar
.

Min inställning var nog ganska nyanserad. Föreställde mig 
juriststudenten som en ingenjörsstudent med lite mer social 
kompetens. Egentligen är ju juriststudenter som precis vilka 
studenter som helst. 

DE FACTO FRÅGAR

Jag har hört att studenter på andra universitet river ur 
sidor i böckerna, Umeå är så skönt för ingen gör så här.

Robert Svensson (T5)

Jag hörde att vi skulle vara moderatiga och tråkiga. Umeå 
är en ganska röd stad så det är kanske värre i andra 
städer. Vi har ju mycket interna skämt så jag fattar att vi 
verkar tråkiga utåt, men jag tycker inte att vi är tråkiga.

Tove Larsson (T5)

Lisa Norenius (T1)

Ellen Thunberg
Politices kandidatprogrammet
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Jag trodde alla skulle 
vara snobbar. Men det 
stämde ju inte helt.

Min uppfattning är att juriststudenter är väldigt ambitiösa och 
många rätt så tävlingsinriktade.

DE FACTO FRÅGAR

Mina åsikter är endast baserat på två av de jag känner 
som går på programmet – pretentiösa. En av dem pratar 
ofta om hur svårt det är att studera juridik i förhållande 
till andra program, och särskilt i förhållande till ekonomi. 
Det finns en studiestolthet.

Jag skulle säga ambitiösa. Det är en lång utbildning och 
lagboken är både dyr och tung. Sen är det också lite 
snofsigt. 

Maja Renberg (T5)

”

Ellen Thunberg
Politices kandidatprogrammet

William Wischer
Civilekonomprogrammet

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

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

Ansök redan idag till CQ Recruitment Days via vår karriärsida  
karriar.cederquist.se. Hoppas vi ses den 20 november!

CQ RECRUITMENT DAYS  /  20–21 NOVEMBER

DEN MODERNA BYRÅN
CEDERQUIST.SE
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1. Vem är du?
Jag är en sundsvallsson med 22 år på 
nacken och den enda personen insyltad 
i JF som inte är en juriststudent. Jag 
pluggar nämligen på programmet digi-
tal medieproduktion där vi fokuserar be-
tydligt mer på färg och form och betyd-
ligt mindre på lag och ordning. Under 
fritiden är jag en ihärdig konsument av 
populärkultur i form av böcker, musik, 
filmer och spel.
 
2. Vad innebär det att vara Layoutansvarig?
Jag ser till att text, färg, form och bild 
ser trivsamt ut när era nyfikna ögong-
lober fäster blicken i de Factos diverse 
reportage, krönikor och artiklar.

3. Vad är det bästa med att engagera 
sig i de Facto?
För mig är det chansen att med stor 
frihet och utan långa beslutsprocesser 
sköta designen för en tidskrift. Det blir 
ett gyllene tillfälle för mig att skaffa er-
farenhet och något värdigt att dra in i 
portfolion. Sen att det är ett supergött 
gäng jag jobbar med skadar såklart inte!

1. Vem är du?
Jag 22 år gammal, kommer från Stock-
holm och pluggar just nu termin 5 på 
juristprogrammet. När jag inte studerar 
brukar jag måla, prokrastinera och äta 
goda - men på tok för dyra - ostar med 
min sambo. 
 
2. Vad innebär det att vara chefredaktör?
Att vara chefredaktör innebär dels att jag 
sitter som styrelsemedlem i JF och dels 
att jag bär det huvudsakliga ansvaret för 
tidningen hela vägen från ritbordet till 
din brevlåda. Jag är även ansvarig utgi-
vare vilket betyder att jag ansvarar för 
tidningsinnehållet i varje publicering.

3. Vad är det bästa med att engagera 
sig i de Facto?
Det finns mycket som jag tycker är väl-
digt positivt. Ett exempel är att jag får 
privilegiet att arbeta med den underba-
ra redaktionen och alla skribenter. Ett 
annat är att jag får syssla med kreativi-
tet mellan pluggtimmarna. Dessutom 
känns det viktigt för mig att hjälpa till 
att skapa en plattform för samhällsdebatt 
och att förse er medlemmar med en me-
gafon för att enkelt göra era röster hörda!

1. Vem är du?
Jag är 25 år gammal, kommer från 
Umeå och pluggar termin 5 på juristpro-
grammet. På fritiden gillar jag att hålla 
på med bergsport: klättring, skidåkning, 
vandring.
 
2. Vad innebär det att vara redaktionschef?
Rollen som redaktionschef går främst ut 
på att biträda chefredaktören och jobba 
mot tidningens skribenter inför varje 
nummer. Ofta producerar man också en 
del eget material.

3. Vad är det bästa med att engagera 
sig i de Facto?
Att få arbeta med text! Jag tycker om att 
skriva, och det är roligt att arbeta med 
text som inte är akademisk men ändå 
har en koppling till juridiken och ju-
ristutbildningen. Det är både en merite-
rande erfarenhet och chans att utveckla 
sitt eget språk och skrivande. Dessutom 
är vi ett roligt gäng som jobbar med tid-
ningen! 

MÖT REDAKTIONEN

ERIK MODINMALIN FAGERSTRÖM

Vilka är redaktionen?

ARIJAN KAN

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

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

Ansök redan idag till CQ Recruitment Days via vår karriärsida  
karriar.cederquist.se. Hoppas vi ses den 20 november!

CQ RECRUITMENT DAYS  /  20–21 NOVEMBER

DEN MODERNA BYRÅN
CEDERQUIST.SE
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Text & foto Arijan Kan (T5)

Alla jurister är olika. Men en sak har vi gemensamt; vi valde alla att lägga juristprogrammet på vår lista på antagning.se. Anledningarna 
till det är lika många som det finns jurister, men alla har vi stått där första dagen på utbildningen och undrat vad vi gett oss in på.

J ag träffar Anton Lindahl och Moa 
Lundmark, som bägge studerar 
termin fem, i samband med ett 

basgruppsmöte. För Anton så hamnade 
juristprogrammet bokstavligen högst 
upp på listan av en slump. 
- Jag hade egentligen tre olika val:  
Civilekonom, jurist och systemvetare. 
Varje dag så ändrade jag ordningen, för 
jag kunde inte bestämma mig. Sedan 
slumpade det sig så att sista dagen var 
juristprogrammet överst, säger Anton. 

Moa hade istället ställt in sig på att 
plugga juridik. 
- Jag ville jobba med något där man kan 
hjälpa människor, men jag hade ingen 
bestämd uppfattning om hur utbild-
ningen skulle vara. Jag googlade alla de 
här skräckhistorierna om betygshets och 
sådär innan terminsstart. Men något så-
dant har jag egentligen inte upplevt på 

själva programmet vilket ju känns jätte-
skönt, säger Moa. 
Vad vill ni skicka med till T1:orna? 
- Skaffa pluggrutiner, säger både Moa 
och Anton. 
- Det är den största skillnaden mellan 
sin första termin och nu – att man lyck-
ats hitta en studiemetod som fungerar 
och som man känner sig bekväm med, 
säger Anton. 

Precis som mycket annat är studierna 
på juristprogrammet förknippat med 
vissa fördomar. Juriststudenter är trå-
kiga, fyrkantiga och tillknäppta säger 
myten. 
- Jag hade lite en bild av att folk skulle 
vara ohjälpsamma och tävlingsinrikta-
de, säger Emelie Djerf som just börjat 
sin första termin på juristprogrammet. 

- Ja, och att det bara skulle vara folk 

från typ höginkomsttagarfamiljer, kom-
menterar kurskompisen Cornelia Dahl. 
Men både Emelie och Cornelia är sam-
stämmiga kring att så verkar det inte alls 
vara.  
Varför valde ni att söka er till jurist- 
programmet? 
- För mig började det med frågor om 
oskyldigt dömda redan när jag var liten, 
och det har följt med mig upp i vuxen 
ålder. Jag tycker advokatrollen är både 
viktig och spännande, säger Emelie. 

Både Emelie och Cornelia är överens 
om att de funderade mycket kring stu-
dieteknik i början på utbildningen. 
- Alla säger att man ska ta det lugnt 
och sådär, och det är ju positivt. Men 
det säger ju inte så mycket om hur man 
ska lägga upp sina studier på bästa sätt 
egentligen, säger Emelie med ett leende. 

Några som möjligtvis veta något om 

Victor Ström (T1)Rasmus Stridsman Oja (T1)

Ny på programmet

NY PÅ PROGRAMMET
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detta är Klara Byström Fransson och 
Matilda Weinberger, nu påbörjat sin 
tredje termin. De valde bägge att söka 
sig till juristprogrammet eftersom juri-
diken var ett verktyg som kunde använ-
das för att påverka samhället och gör 
samhällsfrågor mer konkreta. Nu vill de 
skicka med ett lugnande ord till juristfa-
miljens nyaste medlemmar: 
- Ta det lugnt i början. Man behöver lik-
som inte pärma en bok första veckan. I 
början hade man ju inte i koll på något, 
så då gjorde man typ allt istället. Det be-
hövs faktiskt inte, säger Klara. 
- Ja, verkligen! Det räcker långt att kon-
centrera sig på att få en förståelse för 
helheten, tillägger Matilda. 

Martin Rosén och Simon Lindmark går 
bägge termin fem. De framhåller vikten 
av att inte lyssna så mycket på alla an-
dra, utan istället prova sig fram till det 
sätt man själv gillar bäst. 
- Jag tycker man ska våga ha kul, slapp-
na av och göra som man själv vill. Man 
behöver inte lyssna så mycket på vad 
alla andra säger, utan hitta en nivå som 
man vill hålla och en studieteknik som 
fungerar, säger Simon. 
Vad hade ni för fördomar om jurist-
programmet och stämde verkligheten 
överens med den bild ni hade innan? 
- Jag hade förväntat mig mycket läsning 
och tunga krav. Så har det inte blivit, 
tycker jag. Det har blivit en del att läsa, 
men det har varit överkomligt, säger 
Martin. 

Fördomarna om juristprogrammet rör 
inte bara studietempot och svårighets-
graden på utbildningen, utan också den 
sociala stämningen. Jag träffar T1:orna 
Rasmus Stridsman Oja, Victoria Ström 
och Victor Ström (ej syskon, red.anm.) 
i hörsalsrundan i pausen på en föreläs-
ning. De skrattar alla lite åt den bild de 
hade av studenter i kostym och konsta-
terar lättat att det inte behövdes någon 
ny garderob. 

Alla tre upplever juridiken som bred 
och intressant. Medan Rasmus Strids-
man Oja fick idén att plugga juridik efter 
gymnasiet, så hade Victor och Victoria 
bestämt sig redan under gymnasietiden. 
- Jag läste lite juridik på gymnasiet, och 
tyckte det var intressant redan då. Så det 
blev ganska naturligt att fortsätta med 
det, säger Victor.  

Hur tror ni att ni kommer se tillbaka på 
den här tiden efter några terminer på 
utbildningen?
- Jag tror man kommer känna att man 
oroade sig överdrivet mycket, säger 
Victoria. 
- Ja, och så hoppas jag väl att man fak-
tiskt lärt sig det man ska kunna också, 
säger Rasmus med ett flin. 

Elin Nordeman och Emilie Nygren 
pluggar båda två termin 7 på juristpro-
grammet och ska bägge ta en magis-
terexamen i arbetsrätt. De sökte sig till 
juridiken och särskilt arbetsrätten efter 
negativa erfarenheter på arbetsmarkna-
den, och intresset för arbetsrätt kanali-
serades naturligt genom att också enga-
gera sig i fackförbundet Jusek. 

De minns båda att de hade fördomar 
om stel och konkurrensinriktad stäm-
ning, men känner inte alls igen sig i det-
ta i efterhand. 
- Inte alls! Jag tycker det är bra stämning 
och att folk tvärtom är väldigt hjälpsam-
ma, säger Emilie. 
- Ja, alla är trevliga och delar med sig, 
exempelvis av föreläsningsanteckningar 
och annat, säger Elin. 

Vad vill hade ni velat säga till er själ-
va, när ni gick er första termin? Förutom 
det vanliga om att man inte ska oroa sig 
för mycket? 
- Det är förstås inte alltid bra att skju-
ta upp saker till sista sekund, men det i 
ärlighetens namn går faktiskt det också, 
ler Emilie. 

Även Christoffer Dahl, som själv går 
termin tre, är inne på samma spår. Jag 
springer på honom i biblioteket och han 

berättar hur idén om juristprogrammet 
föddes efter att ha provat en juridisk 
översiktskurs. Även han skickar med 
lugnande tips.
- Man behöver ju faktiskt inte hänga 
med på allt direkt, utan man har ju fyra 
år på sig att lära sig. Så ta det lugnt, tip-
sar Christoffer.  

Varje stressad person vet att orden ”ta 
det lugnt” sällan faktiskt dämpar någon 
stress. Samtidigt finns det säkert en an-
ledning till att det också är det vanligaste 
tipset från studenter på äldre terminer: 
Nämligen att allting faktiskt löser sig och 
faller på plats förr eller senare. 

”Man behöver ju faktiskt inte hänga med på allt direkt ”, 
säger Christoffer Dahl som går termin 3.

Cornelia Dahl och Emelie Djerf som går termin 1.

Ny på programmet
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D en nationella folkhälsoen-
käten är en nationell under-
sökning om hälsa, levnads-

vanor och livsvillkor som syftar till att 
undersöka befolkningens mående och 
hur det utvecklas. En del av enkäten 
fokuserar på psykisk hälsa, ett områ-
de som idag är ett växande problem 
i samhället. En ny sammanställning 
som bygger på information från enkä-
ten visar att varannan student lider av 
psykisk ohälsa.

Att studera på universitets- och hög-
skolenivå medför ofta orosmoment av 
olika slag vilket är en förklaring till var-
för så många studenter lider av psykisk 
ohälsa. De flesta kan troligtvis relatera 
till psykiska besvär som oro över eko-
nomin, huvudvärk, prestationsångest, 
stress, trötthet, sömnsvårigheter, ned-
stämdhet, koncentrationssvårigheter 
eller oro över framtiden. Nog kan en 
tycka att viss ångest och oro helt enkelt 
hör studentlivet till, vilket förvisso inte 
är helt osant. Men när är det dags att 
lägga till oro över det egna psykiska 
måendet på den redan långa listan av 
orosmoment och varför mår studenter 
allt sämre? 

I år gav Folkhälsomyndigheten ut 
rapporten ”Varför har den psykiska 
ohälsan ökat bland barn och unga i 
Sverige?”. Enligt rapporten finns ett 
klart samband mellan oro för framti-
den, höga krav på prestation och psy-
kisk ohälsa. Unga möter idag en osäker 
arbetsmarknad som är mer fokuserad 
på eftergymnasial utbildning och hög 
kompetens än tidigare. Givetvis leder 
det till att unga tidigt känner sig pres-
sade att skapar en målbild och planera 
inför framtiden. Det är heller inte klart 
att pressen klingar av när eftergym-
nasiala studier påbörjats. Snarare kan 
pressen trappas upp, speciellt på popu-
lära program. En anledning till detta är 
att det inom dessa typer av utbildningar 
ofta råder betygshets på grund av hög 
konkurrens på arbetsmarknaden. 

Enligt en rapport av Ungdomsbaro-
metern, utförd på uppdrag av SACO, 
är juriststudenter bland de studenter 
som mår som sämst. Förmodligen är få 
av oss som redan pluggar på program-
met förvånade. Juristprogrammet är 
en av utbildningarna i Sverige som är 
känd för både hård konkurrens på ar-
betsmarknaden och betygshets. Vi vet 

redan att betygen avgör mycket när 
det vankas arbete, särskilt om sik-
tet är ställt på eftertraktade jobb. 

Därför är den allmänna uppfatt-
ningen att det är oerhört vik-
tigt att nå höga betyg, kosta 
vad det kosta vill. Dessutom 
väljer många att rada upp 
meriterna på CV:t genom 
att engagera sig utanför 
studierna, trots att det 

kanske egentligen är mer än de orkar 
när själva programmet redan är tufft. 
Många är säkert av uppfattningen att 
även meriter spelar stor roll, det duger 
inte att “bara” få bra betyg. Allt detta 
för att försäkra sig om sin plats på ar-
betsmarknaden. 

Människor är olika mottagliga för ång-
est och oro, men ingen är immun. Där-
för är det för det första viktigt att inte 
ignorera psykiska besvär när de smy-
ger sig på. Reagera, lyssna på kroppen, 
prata om det och sök hjälp hos exem-
pelvis Studenthälsan om det känns för 
stort att hantera själv. Det finns ingen 
skam i att be om stöd. För det andra 
är det viktigt att inte jämföra sig med 
andra. Kompisen kanske fixar AB, 
extrajobb, engagemang vid sidan av 
studierna, full pott på uppsatsen och 
ett socialt liv, medan studierna och ett 
lägre betyg räcker för dig. Sätt din egen 
nivå, vi måste inte vara bäst på allt. 
Strävan att hela tiden prestera på topp 
kan i värsta fall leda till utbrändhet re-
dan innan examen. Då kan en undra 
om en examen, höga betyg och meriter 
verkligen får kosta vad det kosta vill, 
till och med vår psykiska hälsa? Natur-
ligtvis måste inte alternativet vara att 
strunta i att utbilda sig, men kanske är 
det inte så dumt att fråga sig själv vad 
den psykiska (o)hälsan är värd.

Text: 
Malin Fagerström (T5)
Chefredaktör

Vad är din psykiska  
(o)hälsa värd?

ARTIKEL
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Feministiska juriststu-
denter (FEMJUR) Umeå 
bildades i december 

2017, bland annat som ett resultat av 
#metoo och #medvilkenrätt. Sedan tidi-
gare finns FEMJUR på samtliga juristu-
niversitet (med undantag för Karlstad 
som startade upp juristprogrammet så 
sent som förra hösten) så vi var sena på 
bollen trots engagemangsandan som rå-
der här i stan. Att vi har funnits i knappt 
ett år innebär att vi, precis som er ny-
komlingar, är ganska färska på universi-
tetet och efter att ha haft fullt upp med 
att landa i våra roller som styrelseleda-
möter är vi nu äntligen igång på riktigt.

Vilka är vi då egentligen och vad vill vi?

Det här är några exempel på vad som 
kom fram när styrelsen spånade kring 
själva idén med föreningen och något vi 
alla kan stå bakom. Vi är medvetna om 
att feminismen väcker tankar, känslor 
och att den ibland kan kännas kontro-

versiell. För oss handlar feminism till 
mångt och mycket om något så själv-
klart som alla människors lika värde och 
medvetenheten om att det finns struk-
turer i samhället som motverkar det. 
Dessa grundpelare är vi övertygade om 
att de flesta kan ställa sig bakom men 
vi tror att ordet feminism kanske av-
skräcker. Det är också en del av varför vi 
har bildats; för att visa på vad feminism 
faktiskt kan innebära och avdramatisera 
kontroversen kring det.

Vi i styrelsen är inte heller några ex-
perter utan en del i vårt engagemang är 
att vi också ska få lära oss mer och med 
hjälp av olika event och föreläsningar 
hoppas vi kunna lyfta ämnen som kan-
ske inte har så stor plats inom ramen för 
själva programmet.

FEMJUR Umeå strävar alltså efter att 

visa att feminism är både inkluderan-
de, lättillgängligt och viktigt eftersom 
det rör oss alla. Föreningen finns till för 
samtliga juriststudenter med intresse 
för feministiska frågor och för att vi till-
sammans ska kunna bidra med fler per-
spektiv på juridiken. 

Du hittar oss på vår Instagram  
@femjur.umea och på vår Facebooksida 
Feministiska juriststudenter Umeå.

Text: 
Maja Stolt Rosell (T5)
Vice ordförande FEMJUR

Skapa medvetenhet, särskilt på 
programmet, kring feminism 
och jämställdhet.

Som yrkesverksamma jurister 
kommer många av oss att ha 
maktpositioner i samhället. Om 
vi kan vara med och påverka re-
dan på utbildningen, med bland 
annat ett genusperspektiv, kom-
mer vi förmodligen att ta med 
oss det även ut i arbetslivet.

Visa att feminismen är utbredd 
bland juriststudenter och att 
det finns ett forum som främjar 
diskussion.
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N y termin med nya stu-
denter. Introduktions-
veckorna är nu över och 
det är dags för både nya 
som gamla studenter att 
återgå till vardagen. För 

de som fått upp smaken för stora so-
ciala sammanhang finns det alternativ 
till den trista vardagen universitets-
biblioteket erbjuder, nämligen stu-
dentföreningar. Att engagera sig i en 
förening är ett naturligt sätt att träffa 
nya människor eller stärka vänskapen 
med redan bekanta både över termin-
sgränserna samt med dina klasskam-
rater.

Utöver de sociala aspekterna är 
Juridiska föreningen också stu-
denternas röst mot såväl Juridiska 
institutionen som Universitetsstyrel-
sen. Genom att engagera dig kan du 
som student vara med och påverka 
hur utbildningen utformas. Är du 
en person med innovativa idéer 
eller besitter du en vilja att förändra 
förlegade traditioner så kan ditt en-
gagemang komma att förbättra både 
din och andra studenters studietid.

En egenskap som vanligtvis fram-
kommer när man pratar med jurist-
studenter är att vi är väldigt drivna. 
Vi vet vad vi vill och vart vi är på väg. 
Detta driv kan man ge uttryck för inom 
ramen för flera av roller som erbjuds 
av studentföreningar. Detta är något 
som inte bara får dig som person att 

utvecklas för framtida utmaning-
ar utan är även ett sätt att skilja dig 
från mängden av andra studenter som 
kommer tävla om samma arbetsmöj-
ligheter. Två tidigare JF-ledamöter 
och en arbetsgivare har intervjuats om 
deras syn på föreningsengagemang. 
 
 

Vilket år satt du i JF-styrelsen och 
vad hade du för styrelsepost? 

Jag satt i JF under verksamhetsåret 
2017, det år som i juristmun kall-
las för det ”gyllene året”. Jag var in-
formationsansvarig i styrelsen vilket 
innebar att jag hade ansvar för fören-

ingens informationskanaler, så som 
Instagram, Facebook och nyhetsbre-
vet (skriv upp dig på nyhetsbrevet ifall 
du inte gjort det redan!). Utöver det 
hade jag ansvar över att föra protokoll 
vid styrelsemöte och anordna den ex-
amensdag som avslutar termin 9.
Vad har du tagit med dig från ditt år i 
styrelsen? Vad tyckte du var roligast? 
– Oj, massor! Framförallt lärde jag 
mig mycket om just styrelsearbetet, 
alltså att försöka ta beslut efter vad 
som är det bästa för medlemmarna 
och JF, det kunde vara lite klurigt 
ibland men frågorna var ofta roliga att 
diskutera och olika personer i styrel-
sen hade ofta intressanta infallsvink-
lar på saker som man själv inte tänkt 
på. Det roligaste med posten som just 
informationsansvarig var att anordna 
examensdagen. Att ansvara för en ce-
remoni och middag med över 400 del-
tagare var ju såklart stressigt emellan-
åt men när dagen kom och gästerna 
trillade in var det hur kul som helst!
Har du något du skulle vilja säga till 
någon som funderar på att söka till 
styrelsen?
– Ja det skulle väl vara att inte fun-
dera så mycket och bara söka. Enligt 
mycket säkra källor har ingen som 
suttit i JF-styrelsen någonsin ångrat 
sig, det är hur kul som helst och man 
lär sig massor av saker som inte går 
att lära sig i skolbänken!

Föreningsengagemang –   
arbete som ger tillbaka

Namn: Joel Olsson
Termin: T7
Ålder: 25 år 

Hemort: Hudiksvall
Uppdrag: Informationsansvarig 
JF, Anordnare av 25 års-banket-

ten, Studiesociala utskottet

Därför lönar sig föreningsengagemang

REPORTAGE
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Vilket år satt du i JF-styrelsen och 
vad hade du för styrelsepost? 
– Jag blev invald som Sportmästare i 
JF redan i november 2014 under min 
första termin här på juristprogrammet 
i Umeå. Rollen innefattade att plane-
ra och genomföra alla sportrelaterade 
evenemang JF anordnar. I rollen ingår 
också det löpande styrelsearbetet där 
de mer övergripande frågorna gemen-
samt behandlas inom styrelsen. I T4 
och T5 var jag dessutom en av tre pro-
jektansvariga för Juristens dag.
Vad har du tagit med dig från ditt år i 
styrelsen? Vad tyckte du var roligast? 
– Det roligaste med båda uppdragen 
är den gemenskap och framåtanda 
man möter från andra engagerade och 
även övriga medlemmar som uppskat-
tar det man gör. Att gemensamt arbeta 
i projekt mot uppsatta mål är väldigt 
givande, både när man lyckas över 
förväntan men även då det inte blir 
så lyckat som man tänkt. Man lär sig 
mycket av både med- och motgångar. 
Till exempel vad man ska fortsätta 
lägga energi på för att uppnå sina mål 
och vad man bör göra annorlunda från 
projekt till projekt!
Har du något du skulle vilja säga till 
någon som funderar på att söka till 
styrelsen? 
– Om du funderar på att söka till en 
styrelsepost eller arbetsgrupp inom 
JF rekommenderar jag dig verkligen 

att göra det! Primärt för att det är kul 
men också för att du kommer utveck-
las som person och lära känna dig själv 
bättre. Det mesta inom JF är seriöst 
skött enligt min erfarenhet, så det går 
mycket väl erfarenhetsmässigt att lik-
ställa med ett jobb. Men istället för att 
vara långt ner i hierarkin får du vara 
beslutsfattare och ta ansvar för det du 
gör och för tuffa och svåra beslut. När 
jag var engagerad inom Juristens dag 
pratade arbetsgivarna ofta om att de 
såg det som en stor merit att ha gjort 
något utöver studierna då det visar att 
man kan ha många bollar i luften och 
att man är en driven person. Efter att 
ha jobbat extra inom ett försäkrings-
bolag kan jag intyga att det är myck-
et roligare att jobba ideellt inom JF. 
Dels för att du kan styra din egen tid 
mer inom JF än när du jobbar på en 
arbetsplats, dels för att du knyter mer 
kontakter inom programmet. Så mitt 
råd till alla nykomlingar i Umeå är – 
engagera dig!

”
Namn: Oscar Larsson 

Termin: T9 
Ålder: 24 år 

Hemort: Örebro 
Uppdrag: Sportmästare JF,  

projektansvarig för Juristens dag, 
ledamot i valberedningen 2017, 

skrivit diverse krönikor i de Facto

Hos oss på Mannheimer Swartling läg-
ger vi vid en anställningsprocess vikt vid 
alla typer av erfarenheter. Som arbets-
sökande student ska en inte underskat-
ta vikten av arbete utanför studierna. 
Inte minst ideella engagemang, där lö-
nen uteblir. Att engagera sig ideellt och 
redan som student lära sig samarbeta 
med olika typer av personer och uppleva 
teamkänslan är ovärderligt. Inte minst i 
vår True Partnership-organisation där 
laganda och samarbete är en viktig del, 
men även för din personliga utveckling 
och mognad. När du som student söker 
jobb hos oss ser vi självklart till goda 
studieresultat i urvalsprocessen. Utöver 
betygen är dina personliga egenskaper 
och tidigare erfarenheter viktiga.

Vi är jättenöjda med vårt samarbete 
med JF i Umeå, och får alltid bra kon-
takt med både styrelsemedlemmar och 
andra engagerade. Även detta är något 
som vi tycker är en fin möjlighet för er 
studenter; att redan från tidiga terminer 
knyta kontakter med framtida potentiel-
la arbetsgivare och näringslivet i stort. 
Att lyckas parera studier och ett engage-
mang i JF på ett bra sätt ser vi som ett 
gott bevis på både entusiasm, arbetsam-
het och kapacitet.

Josefine Karlsson,  
Talent Acquisition Advisor
Mannheimer Swartling

Om du funderar på att 
söka till en styrelsepost 
eller arbetsgrupp inom 
JF rekommenderar jag 
dig verkligen att göra 
det! Primärt för att det 
är kul men också för att 
du kommer utvecklas 
som person och lära 
känna dig själv bättre.

Text: 
Samuel Alm (T7)

REPORTAGE
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A tt vara general innebär 
att du har möjligheten att 
göra insparken precis så 
som du vill ha den. Det är 
generalerna i grupp som 
planerar hela insparken 

in i minsta detalj. Det är ett ärofyllt och 
extremt roligt uppdrag. Att få chansen 
att välkomna alla nya nollor på det sätt 
man själv önskar är helt fantastiskt. Att 
få lära känna så mycket nytt folk sam-
tidigt som man ändå bestämmer över 
aktiviteterna. Självklart blir det inte en 
bra inspark utan hårt arbete, det är ing-
enting vi kommer sticka under stol med. 
Det tar både tid och energi, men det är 
det värt, alla dagar i veckan. Längs vä-
gen har man så fruktansvärt roligt att 
det väger upp allt det andra. Du behöver 
vara tålmodig och ansvarsfull men också 
kreativ och fantasifull. Det är viktigt att 
våga ta ut svängarna lite så att det inte 
blir så inrutat, utan lite mer spännande. 

Vi valde att förlänga vår inspark för 
att vi hade så mycket roliga idéer och 
tankar om hur vi ville ha det. Det känns 
som att det var helt rätt beslut för att alla 
aktiviteter har bidragit med sitt. Inspar-
ken anordnas för att nollorna ska känna 
sig välkomna och framförallt för att de 
ska lära känna varandra. Därför är det 
viktigt att alltid ha nollorna som fokus 
och huvudpunkt under hela insparken. 
Vi tycker att vår inspark hittills har bli-
vit precis så som vi ville att den skulle 
bli, om inte ännu bättre tack vare alla 
fantastiska nollor. Det är verkligen ett 
underbart gäng och det är de som har 
förgyllt den här tiden. Vilken kämpaglöd 
de har visat! 

Det är så fruktansvärt kul att engagera 
sig när man ser att det lönar sig. Vi är så 
tacksamma över att vi har fått så myck-
et positiv respons och vi vill verkligen 
poängtera att insparken inte hade blivit 
densamma utan det här sköna gänget 

nollor. Så många fina människor, som vi 
är så glada över att vi fått hänga med och 
lära känna. Att få vara del av insparken 
är definitivt något man inte vill missa. 
Känner man att man inte vill ta fullt lika 
mycket ansvar som en general så tycker 
vi definitivt att man ska söka uppdra-
get som fadder. Det är också ett ärofyllt 
uppdrag eftersom att det är supervik-
tigt att ha personer som får nollorna att 
känna det där lilla extra välkomnandet 
under insparken. Vi är oerhört tacksam-
ma över alla våra fantastiskt fina fadd-
rar som varit med och bidragit till vår 
inspark. Ni alla är guld värda, och utan 
er hade det inte blivit en så bra inspark 
som det faktiskt har blivit. 

Vi har fått skratta och ha kul tillsam-
mans, festa och kämpa tillsammans men 
också bara fått prata och umgås så som 
man också vill och behöver för att lära 

känna varandra. För vår del tycker vi att 
det varit en bra variation med aktivite-
ter där vi båda haft tävlingar och lugna 
event. Under insparken har alla nolle-
grupper tävlat om poäng, och under fin-
sittningen kommer vi äntligen få reda på 
vilka som är mästarna och har fått den 
stora äran att vinna. Det ser vi verkligen 
fram emot. För wow vad nollorna har 
kämpat. 

Avslutningsvis vill vi passa på att tacka 
alla som har varit med och bidragit un-
der insparken, det är teamwork som ma-
kes the dreamwork och det har vi verk-
ligen haft här. Så tack till er alla, vi är så 
glada att vi fått chansen att göra det här!

Tack för en helt 
FANTASTISK inspark! 

Text: 
Amanda Alwall (T3), Fanny Bergqvist (T3), 
Ingrid Wählby (T3), Oliver Friberg (T3) och 
Victor Strömwall (T3). Generaler 2018.
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” Just nu tycker jag att 
nolletröjorna börjar 

lukta lite illa och börjar bli slit-
na. Jag tror ändå att jag kom-
mer att spara min. 

// Viola Olsson, T1 

INSPARKEN
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” Det har varit ruskigt bra. 
Lekarna under första 

veckan gjorde att vi lärde känna 
varandra på ett bra sätt. Men dag- 
arna vi tagit det lugnt och bara 
snackat har också varit vassa.

// David Nilsson, T1
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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.

Stockholm  Göteborg  Malmö  Helsingborg  Brysselwww.vinge.se/karriar
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