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Hur skulle du göra en
due diligence tillsammans
med en AI-bot?
Morgondagens experter kommer att se ut på olika sätt.
Vill du vara med och skapa framtidssäkrad juridik?
Besök oss på lindahl.se/karriar
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Är du vår nya sommartrainee?

Vi bevarar vår ledande position genom att rekrytera,
utveckla och behålla de mest passionerade juristtalangerna. 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

mannheimerswartling.se

affärsjurist på något av våra kontor i Sverige. Rekryteringen börjar i november – för mer information besök
mannheimerswartling.se/karriar.
Besök oss på Facebook och LinkedIn.
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Ledare

Malin Fagerström (T5)
Chefredaktör

Avslut och början
Å

rsskiftet är en markör för både avslut och början. Juridiska föreningen
avslutar ännu ett verksamhetsår och
gör sig redo att starta upp igen med en sprillans ny styrelse. T9:orna avslutar sina studier
vid Umeå universitet och tar de första kliven
ut i det verkliga arbetslivet. Alla vi andra juriststudenter som ännu har en bit kvar sitter
samtidigt svettandes i skolbänken med vässade
kunskaper, tentapärmar och lagböcker, redo att
avrunda året med det alltjämt återkommande
tentaplugget. Men sedan börjar ännu en ny
termin med spännande kurser och vi börjar
om, återigen.
Oavsett om vi befinner oss i början eller slutet
av juristprogrammet har vi alla åtminstone ett

gemensamt mål – examen och i förlängningen
en anställning. V
 ägen dit ser olika ut för oss alla
och vi har skilda drömmar om den perfekta
arbetsplatsen. Men vi alla ska i alla fall ut på
arbetsmarknaden. Temat i årets fjärde och sista
nummer av de Facto är just arbetsmarknaden,
vilket ni medlemmar för övrigt röstat fram.
Tack till er som deltog i omröstningen, hoppas
ni blir nöjda med resultatet!
För min egen del innebär årsskiftet att jag, såväl
som resterande styrelse, avslutar uppdraget som
styrelseledamot i Juridiska föreningen. Jag tror
att jag talar för oss alla när jag säger att den avträdande styrelsen går in i det nya året klokare,
erfarnare och med en jäkla massa mer fritid.

Skribenter
Fanny Jutered
Arijan Kan
Lisa Norenius
Emma Nilsson
Madeleine Lyth Segerman

Årsskiftet innebär således även att jag
skriver min sista text som chefredaktör för de Facto. Därför vill jag ta tillfället
i akt och rikta ett stort tack till redaktionen,
skribenterna, fotograferna och ni som bidragit
på annat sätt. Tack för att ni har givit mig och
de Facto er värdefulla tid, er energi och ert
engagemang. Ert oklanderliga arbete har lett
till att vi tillsammans lyckats skapa dessa fyra
nummer. Det hade aldrig gått utan er.
Ni medlemmar som tagit er tiden att läsa de
Facto ska också ha ett tack. Fortsätt läsa de
Facto, engagera er och bidra i diskussionerna.
På återseende.

Fotografer och illustratörer
Emmi Dandels
Ellinore Lindberg
Jan Leidö
Dosti Tuana

Robert Ekblom
Malin Fagerström
Fanny Jutered
Julia Lindberg
Jonathan Nilsson
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Ordförande har ordet

Tack och lycka till
D

et är en väldigt speciell känsla att skriva
min allra sista ordförandespalt i de
Facto, men i takt med att 2018 närmar
sig sitt slut gör även mitt verksamhetsår det. Det
känns som att det var igår jag tillsammans med
resten av styrelsen (Probably the best styrelse
in the world™) valdes in och knappt hinner
en blinka innan det är dags att lämna över till
ett nytt och peppat gäng. I skrivande stund
har den tillträdande styrelsen nyligen röstats
fram på medlemsmötet och jag vill önska dem
lycka till – ni har mycket kul att se fram emot!
Jag skulle också vilja ta tillfället i akt att tacka
för förtroendet att leda och representera JF
detta år, men jag skulle framför allt vilja tacka
de som gjort min tid i styrelsen till den bästa
tiden under juristutbildningen; Mounir, Emma,
Calle, Madeleine, Malin, Oscar, Johanna, Julia
och Lowisa – ni är bäst! Ni har varit en Sam
till min Frodo, en Robin till min Batman, en
Watson till min Sherlock. Utan er hade det
här aldrig gått vägen. När jag ser tillbaka på
det gångna verksamhetsåret gör jag det med
stolthet. Ett av målen med detta år har varit att
skapa en öppnare och mer tillåtande atmosfär
inom föreningen. Mottot har hela tiden varit
”låga trösklar och högt i tak”, något som styrelsen har jobbat med aktivt under året.
Att året närmar sig sitt slut innebär också att
T9:orna snart tar examen och kan kalla sig
färdiga jurister. Efter att ha krigat sig igenom
miljörätten, legat sömnlösa över sakrätten och
slitit sitt hår över skatterätten, är det äntligen
dags att ta de första stegen ut på arbetsmarknaden. Temat på detta nummer av de Facto
är just arbetsmarknad och med en lång och
gedigen utbildning i ryggen är det dags för studenterna i T9 att lämna boet och testa vingarna.
Det kan te sig nervkittlande, och kanske lite
läskigt, att lämna den trygga studentbubblan
och ta sig an något helt nytt och främmande,
men för att citera Jonatan Lejonhjärta, vilket
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Fördelar studentlivet:
- Även om studierna bedrivs på heltid, går det
inte att förneka att studentlivet innebär väldigt
mycket frihet. Första gången man har så mycket
frihet sedan förskolan. Underbart (och ångestfyllt)!
- För den som ännu inte bestämt sig vad man vill bli
när man blir stor är det ju väldigt härligt att leva
med vetskapen att man inte måste bestämma sig
vad man ska göra med sitt liv riktigt än.
- Hög exponering av stjärnorna från institutionen
såsom Leidö, Hjertstedt, Ann, V.B. & Co. Ja - uppräkningen kan göras lång. DRÖMMIGT.
- Som student lever vi i den klassiska juristbubblan. Där umgås vi i stort sett
bara med andra jurister och
lovsjunger oss själva kanske
liiiite för mycket (lex Jurister
utan brister), vilket resulterat i
en skev självbild. Vi är lyckligt
ovetandes om att vi egentligen
inte är särskilt märkvärdiga.

folk gör alldeles för sällan:
”Ibland måste man göra saker man inte vågar, annars är
man inte en människa, bara
en liten lort”. Studenterna i
T9 ska också ha ett stort tack
för deras engagemang genom
åren och ett stort lycka till i
framtiden!
Slutligen skulle jag vilja
rikta ett stort tack till alla
medlemmar som har deltagit och engagerat sig i JF
under året som gått! Jag vill
även tacka er för att jag har
fått förtroendet att leda och
Text:
representera vår förening, det
Fanny Jutered (T5)
har varit fantastiskt kul och
Ordförande
en stor ära!

Vad är egentligen bäst –
arbetslivet eller studentlivet?

Fördelar arbetslivet:
- Hejdå CSN – hello $$$$!
- Vuxenpoängen bara rullar in, man är helt plötsligt respektabel och kan med gott samvete kalla
sig jurist.
- Levern får äntligen en chans till återhämtning
efter 4,5 år av osunt leverne. No need to say more.
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Redaktionschefen har ordet

Mot juridifieringen har
folkstyret ingen chans
O

m du är som de flesta jurister, tän
ker du säkert inte så ofta på apor.
Det gör egentligen inte jag heller,
om det inte vore för att apor är relativt de
mokratiska djur. En rad studier visar att apor
fattar d
 emokratiska beslut genom att rösta för
olika handlingsalternativ framförda av olika
flockmedlemmar. Visst är det gulligt att apor
röstar, men det väsentliga är ändå huruvida de
har något att rösta om.
En viktig framtidsfråga för oss människor är
maktdelningen mellan j uridik och politik. Det
är nästan omöjligt att skriva om framtiden för
jurister utan att beröra juridifieringen: trenden
där politisk makt och ansvar förskjuts från
folkvalda företrädare till jurister. Det är ett
mångbottnat fenomen. EU-medlemskapet är
givetvis en central orsak till detta. En annan
är de populistiska politiska krafter som vunnit
folkligt stöd, som vissa menar föranleder att
folkets företrädare måste tämjas genom mer
maktdelning och expertstyre. Andra faktorer
är folkvalda som självmant avsäger sig ansvar
för vissa politiska frågor, en mer prejudikatberoende lagstiftningsteknik och domstolar
som självmant tagit en mer aktiv roll i normgivningen.
Bara de senaste åren har domstolarnas ställning stärkts, bland annat genom att omfånget
för normprövning utökats. Även EU-domstolens roll som överdomstol gör sig regelbundet påmind, senast genom att slå fast att den
svenska datalagringen är olaglig. Det spelar
ingen roll att Säpo bedyrar hur viktigt den är
för svensk terrorbekämpning. Vi har numera
specialdomstolar för såväl miljöärenden som
migrationsärenden. Sedan 2006 är asylprocessen helt skild från politiken. Omsorgen om
funktionshindrade är idag utformad som en rät-

tighetslagstiftning, där jurister driver processer
mot staten för sina brukares räkning - detta
till skillnad från andra former av välfärd där
det offentliga kan sätta ramar för kostnaderna.

svars. Demokratin blir som kungahuset: den
finns där, men bestämmer ingenting.
Givetvis ska vi i Sverige värna rättsvårdande
institutioners oberoende och alla rättssäkerhetsgarantier som historiskt funnits på plats
i vårt levande folkstyre. Men kanske bör vi
jurister allvarligt fundera över vår roll i vårt
folkstyre. Annars riskerar vi att skapa en apdålig demokrati som inte har något kvar att
bestämma över.

Inte sällan är juridifieringen något som hejas på
av juristkåren. I Svea hovrätts jubileumsskrift
uttryckte en domare det som att ”krampen har
släppt”. Högsta domstolen (HD) har likaså
på eget bevåg till exempel sänkt straffvärdet
för narkotikabrott och undanröjt ett stort antal domar för grova skattebrott. Som
ordförande för HD kritiserade Stefan
Lindskog öppet regeringens nya terrorlagar - kritiken från Justitiekanslern
avfärdades med att det var ”en naturlig
dialog”. Det tycks inträda en förändring
i ledande juristers sinnelag som medger
dem större utrymme att öppet forma
rätten i egenskap av legala experter snarare än att alltid söka lagstiftarens vilja.
Detta medför flera farhågor för framtiden. För det första utsätts domstolarna för en politisk risk. För det andra
skapas en plånboksdriven överklagandekultur där politiska frågor förvandlas
till juridiska ”ärenden”. För det tredje
får vi en sammanvägd utveckling där
folkstyret urholkas på juridikens bekostnad och fråntar politikerna ansvaret för helheten. När folkvalda inte har
möjlighet att besluta om etableringen
av en skola, en vårdcentral eller ett
kalkbrott, bestämma vem som ska få
asyl, ifall en varg ska få skjutas, om en
övervakningskamera ska sättas upp elText:
ler var det ska byggas bostäder, minskar
Arijan Kan (T5)
också möjligheten för folket att påverka
Redaktionschef
besluten och ställa sina företrädare till
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Insändare

Avsändare: JF:s medlemmar

Vad är insändarsidan?
Juriststudenter har ofta starka åsikter.
Här publiceras insändare, kortare texter
från de Factos läsare, exempelvis svar på
tidigare inlägg, beröm eller en åsikt. Det
ställs inga komplicerade krav på texten,
varken i längd eller ämne. Du kan skicka
din insändare till defacto@jf-umea.se
eller lämna en lapp i brevlådan utanför
JF-rummet. Du får skriva texten anonymt.

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

Replik: ”(O)vän av ordning” - Nr 3 2018

I

nsändarskribenten efterlyser bättre
omdöme hos Juridiska föreningen
(och hos juridiska institutionen
antar vi) i förhållande till stödet för
#metoo och #medvilkenrätt. Vi tror att
det är viktigt att påminna om vad uppropen handlade om, att de bestod av
kvinnors berättelser om erfarenheter
av kränkningar och utsatthet de varit
med om. Dessa berättelser belyste något som många – men kanske inte alla
– är medvetna om, nämligen att trots
det jämställdhetsarbete som pågått
under senare delen av 1900-talet och
framåt så finns det fortfarande alltför
många som utsätts för kränkningar
på grund av sitt kön. Än idag finns det
arbetsplatser, utbildningsinstitutioner
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och olika sociala situationer där kvinnor utsätts just för att de är kvinnor.
Det Juridiska föreningen och juridiska
institutionen vill visa genom sitt stöd
för #metoo och #medvilkenrätt är
att vi inte accepterar att människor
utsätts för kränkningar på grund av
vilka de är eller hur de identifierar
sig och att vi alla har ett ansvar att
reagera och försöka åstadkomma en
förändring. För oss, som juriststudenter och som institution med ansvar
att utbilda blivande jurister, handlar
detta ansvar om att diskutera normer och värderingar, bemötande av
både förövare och offer, samt att se
till att de som utbildas kan förhålla
sig både kritiskt, reflekterande och

rättssäkert i sitt kommande yrkesliv.
Att, som insändarskribenten nämner,
vissa medier kom att rapportera kring
uppropen på ett sätt som stod i strid
med god publicistisk sed är olyckligt,
men det är just en publicistisk fråga,
och en möjlighet för självrannsakan
hos dessa medier. Juridiska föreningen
och juridiska institutionen fortsätter
att, med gott omdöme, stödja rätten
att inte bli kränkt på grund av sitt kön,
sitt ursprung eller sin identitet.

Görel Granström
Prefekt vid juridiska institutionen
Fanny Jutered (T5)
Ordförande Juridiska föreningen
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Dikt

Bonus Pater Familias
Stanken av bitter mandarin, rosépeppar, sprit
må den slå sig blodig
och stänka väggar med kladdig körsbärsfärg.
Ångande svettig
dunkande,
pulserande lust
han är blind, men ser rött.
blunda
blunda djupt nu.
När elden väl tagit fart går det fort
det svänger
svider bränner
Byssan lull nu är pappa full
se, han bjuder upp till vålnadsdans
våldvals
blåkysst hals
Inget bemästrar hjärteroten
den tistelstrypta svartdränkta
trögflytande tjäran
Inte Min pojke, man, vän!
vems är han då
vems om inte någons?
den foglige får kolastrutar – ibland två
även om han skadar älskar han ju därpå
Så är allting tyst,
allting stilla,
så finns tid för vila.
ro, ro, lilla vän,
pappa kommer snart igen.
Ellinore Lindberg (T7)
Litteraturprisvinnare i Arvid Mörne-tävlingen
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En gräns på

F

N:s klimatpanel Intergovernmen
tal Panel on Climate Change (IPCC)
konstaterar i sin senaste klimatrap
port att läget är akut. En global uppvärmning
med mer än 1,5 grader kommer resultera i
allvarliga konsekvenser för människor, miljön,
och ekosystemen. De kommande tio åren är
helt avgörande för att undvika katastrofala
klimateffekter.
FN:s klimatpanel IPCC är en mellanstatlig
organisation med 195 medlemsländer som
grundades av Världsmeteorologiska organisationen (WMO) och Förenta nationernas
miljöprogram (UNEP). IPCC:s huvudsakliga
uppgift är att bidra med ett tydligt vetenskapligt
perspektiv över det rådande kunskapsläget
kring klimatförändringar och dess miljömässiga
och socioekonomiska påverkan.
Världens länder enades i Parisavtalet om
att skärpa sina planer för utsläpp av växthus
gaser. Målet är att begränsa ökningen av
den globala medeltemperaturen till under 2
grader, med ambitionen att klara 1,5 grader.
IPCC har under tre år arbetat med rapporten
”Global Warming of 1.5 °C”, med syfte att be-

1,5

lysa hur stora skillnader världen står inför vid
en u
 ppvärmning på 2 respektive 1,5 grader.
Rapporten konstaterar att den uttalade gränsen
på 2 grader inte är acceptabel, då följderna är
allvarligare än vi tidigare trott; snabba och
omfattande samhällsförändringar krävs för
att säkerställa att den globala uppvärmningen

TIPS
Umeå Universitet erbjuder ett magisterprogram med inriktning mot mark- och
miljörätt. Programmet förbereder för
yrkesverksamhet som kräver djupgående
kunskaper i mark- och miljö, exempelvis
inom samhällsbyggnad och lantmäteriområdet eller inom myndigheter och företag som arbetar med markanvändning,
fastigheter, markexploatering, fastigheter
och detaljplan.

inte överstiger 1,5 grader. Redan vid en grads
uppvärmning kommer vi se höjda havsnivåer,
en krympande havsis, och extremväder.
Om temperaturhöjningen kan begränsas till
max 1,5 grader resulterar det i minskade risker
för majoriteten av världens växt- och djurarter,
medan majoriteten av jordens växt- och djurliv kommer att slås ut vid en höjning med 2
grader. Begränsningen med en halv grad skulle
även betyda en 10 centimeter lägre havsnivå
höjning än vid 2 graders uppvärmning, vilket
kan vara direkt livsavgörande för miljontals
människor som bor i kustnära områden eller
på lågt liggande öar.
IPCC lyfter även vikten av friska och fungerande ekosystem för att kunna binda koldioxid och hjälpa till att skydda oss mot många
av konsekvenserna av klimatförändringarna.
De trycker på att det huvudsakligen handlar om utsläppsminskningar för att klara av
begränsningen på 1,5 grader, och att alla
sektorer behöver göra en helomställning.
I ett pressmeddelande tar Naturskydds
föreningen fasta på att det fortfarande är
tekniskt möjligt att förhindra de skenande
klimatförändringarna. Men om något ska g öras
är det bråttom.
– Rapporten visar att det fortfarande är möjligt att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader,
men tydliggör samtidigt hur allvarligt läget är.
Utsläppsminskningen inom det närmaste årtiondet är helt avgörande för att klara målet.
Skillnaden i konsekvenser mellan 1,5 och 2 grader är, enligt rapporten, enorma, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

Text:

Emmi Dandels (T7)
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Kommer Lara ta
över våra jobb?
D

et pågår en omfattande digitalisering
och automatisering av hela samhäl
let. Juristbranschen är inget undantag
och det är troligt att nya tekniska lösningar
småningom kommer att skaka om den juri
diska marknaden. Frågan är kanske hur höga
värden förändringarna kommer att anta på
richterskalan. Tills vidare sköts den juridiska
argumentationen och beslutsfattandet av
människor, men redan nu använder sig jurister
av databaser och analysverktyg i många andra
juridiska sammanhang.
Artificiell intelligens (AI) kan beskrivas som
program som efterliknar mänskligt beteende
och tänkande. Definitionen är dock flytande och
varierar beroende på vem man frågar. Under
de senaste åren har till exempel bolaget Airhelp
utvecklat en robotadvokat, Herman. Airhelp är
ett bolag som hjälper flygpassagerare som drabbats av flygstörningar att få ekonomisk ersättning från ansvariga flygbolag. Herman har en
kodad artificiell hjärna. När den matas med all
information om ett EG261-ärende (flygbolag,
avrese-/ankomstort, passagerare m.m.), kan
Herman bland annat analysera materialet och
föreslå de mest optimala rättsliga åtgärderna.
Han hanterar dessutom bolagets ärenden på en
bråkdel av den tid som en människa klarar av

och gör inte heller misstag eller fel på grund av
till exempel trötthet eller glömska, till skillnad
från människor.
Nyligen fick Herman en chef, Lara. Hon är
en mer avancerad version av Herman och är
konstruerad för att komplettera Herman på de
områden där han inte nått riktigt ända fram.
Enligt bolagets egen utsago lär Lara ska vara bolagets mest precisa och produktiva handläggare.
Herman och Lara är långt ifrån de enda som
besitter artificiella hjärnor. Ebay har sedan
länge löst miljontals tvister på sin plattform
varje år. Bolaget har en algoritm som kan avgöra tydliga och enkla fall. Det finns datorprogram som automatiskt kan kontrollera om två
varumärken är för lika varandra för att existera
samtidigt. Parkeringsböter kan bestridas via en
chattrobot på nätet. En mängd onlineplattformar kan skapa enklare avtal utan hjälp av en
mänsklig ju rist, för att sedan analysera avtalet
och kolla om något saknas eller är avvikande
skrivet. Virtuella tjänster ger, med hjälp av
praxis, lagstiftning samt juridisk litteratur,
råd om hur jurister borde argumentera i ett
visst rättsfall.
Det som de belevade och erfarna inom området verkar vara överens om är att det inte finns
risk för att AI kommer att ersätta juristerna.

Det är dock sannolikt att juristyrket kommer
att anta en annan form och att det av framtidens jurister kommer att krävas kunskap
och färdigheter inom rättslig teknik, som till
exempel skicklig hantering och integration av
AI-verktyg i det juridiska arbetet. Det är möjligt
att yrken så som juristsekreterare och juridiska
assistenter i högre grad kommer att försvinna,
medan vissa juridiska tjänster blir betydligt mer
förmånliga, effektiva och mera lättillgängliga.
På så sätt kan AI öka medborgarnas tillgång
till juridisk information och service.
Det ter sig däremot svårare att automatisera
juristers specialiserade och icke-rutinmässiga
kunskap. Mera komplicerade fall kräver
människor. Bra kundservice kräver mänsklig
kontakt. Här kan AI erbjuda mänskliga jurister
en möjlighet att lägga mindre tid på repetitiva
och administrativa uppgifter, så att de istället
får fokusera på knepigare fall, förbättrad service
och nya affärsmöjligheter.

Text:

Ellinore Lindberg (T7)
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Utrymme för annat
än juridik

J

uristutbildningen har vissa likheter
med det röda pillret från filmen The
Matrix: När vi en gång lärt oss att tänka som jurister finns ingen återvändo
och vi kommer betrakta allt med nya
ögon. Det juridiska tänkandet har
emellertid sina avigsidor. Socialt kan tankesättet göra familj och gamla vänner frustrerade,
vilket gör det viktigt att ibland fundera över
hur andra uppfattar oss. En annan avigsida
uttryckte Martin Luther som ”Denn ein Jurist
/ der nicht mehr denn ein Jurist ist / ist ein
arm Ding”, dvs. att en jurist som inte är mer
än en jurist är en stackars krake. Jurister och
juriststudenter kan ibland bli så uppfyllda av
att vara och tänka som jurister att det inte
finns utrymme för något annat, som att vara
människa. Dessutom kan det leda till nomofili
[nomós (νόμος) = gr. för lag; sedvänja] och en
övertro på juridikens saliggörande, vilket är
problematiskt dels för vår förmåga som jurister, dels för samhället när juridiska tankesätt
tränger undan andra värdefulla tankesätt.
Ett sätt att motverka sådan ensidighet är att
ge sig tid till intellektuell, känslomässig och
själslig, samt kroppslig och social spis. Förutom
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att förkovra sig inom juridiken, vrida och vända
på frågor och bara lustfyllt försvinna in i den
juridiska litteraturen finns det under studie
tiden tid – även om det inte alltid känns så – att
bli och vara människa. Exempel på aktiviteter
kan inkludera att försvinna in i skönlitteratur
och icke-juridisk facklitteratur, underhålla eller lära sig ett annat språk, gå på konsert och
museum, spela något instrument och skapa
något med händerna, springa och åka skidor i
Gammliaskogen, göra upp eld längs Nydalasjön
i goda vänners lag, äta och dricka gott, samt
utöva intressen där ni får chansen att umgås
med icke-jurister. Därigenom kan vi förstå att vi
borde ägna mer tid åt att lyssna än att prata och
mer tid åt att formulera frågor än att formulera
svar, att rätten inte kan och inte heller borde
försöka lösa alla frågor, att grundläggande
förståelse om samhället och andra fackområden är nödvändigt för kunna ge relevanta svar,
samt kanske vad maktlöshet innebär innan vi
själva ska utöva makt över andra. Jag tror att
juristskrået behöver sådana jurister mer än de
som under studietiden i första hand försökt
fylla sina CV:n, särskilt då arbetsgivare inte
förväntar sig eller bryr sig om ett välfyllt CV
från en nyexaminerad student.

Själva inställningen till yrkeslivet torde också kunna motverka ensidighet. En av mina
kursare, Moa, hade som mål efter examen
att bli kulturtant. Trots ordvalet handlar det
nog mer om att vara än att bliva, vilket gör
målsättningen i grunden sund. Om vi med
all kraft och energi strävar efter ett visst yrke
eller position, kanske redan från studietiden,
riskerar det att ta över vår tankevärld och leda
till enkelspårighet och ett jagande efter vind.
Tids nog kommer vi ändå inse att vi helst bara
vill stanna upp (jfr. Fausts ord ”Zum Augenblicke dürft’ ich sagen: Verweile doch, du bist
so schön!”, Faust II, r. 11 581–11 582). Vågar
vi göra det tidigare kommer vi enklare kunna
odla den trygghet och bredd som krävs som
jurister och som människor.
Därför tror jag att vägen till att bli en god jurist
och vägen in och genom arbetsmarknaden paradoxalt nog handlar mycket om att ge utrymme
för annat än juridik.

Text:

Jan Leidö
Inspektor
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Att sitta ting
– hur funkar det egentligen?
Få ting är omgärdade med så mycket myter
och missförstånd som att just sitta ting. Hur
funkar det egentligen? Vad är tingspoäng, hur
beräknas dem och vad ska man med dem till?
De Facto har gjort en enkel sitta-ting guide.

Vad krävs för att kunna bli notarie?
Två saker: Juristexamen och svenskt
medborgarskap. En kontroll görs också mot
belastningsregistret. Tänk på att du måste
ha din juristexamen “i handen” när du söker
tingsplats. Det innebär att den som tar sin
examen i Januari kan söka först till antagningsomgången i Mars.

Arbetsvillkor och lön
Regleras i kollektivavtal mellan Jusek och
Domstolsverket. Som notarie är du statligt
anställd. Månadslönen är tarifflön. Ingångslönen är på 27 200 kr per månad (från den 1
april 2018). Efter 12 månaders tjänstgöring
höjs lönen till 29 400 kr per månad.

Vad är en notarie?
Att vara notarie vid en domstol är en anställning
som är tidsbegränsad till max två år och är en
utbildningstjänst med omfattande praktiska
inslag. Det finns tre olika typer av notarietjänster vid domstolarna: Ordinarie tjänstgöring
(placering på en domstol, antingen en tingsrätt
eller en förvaltningsrätt), kombinationstjänstgöring (placering på både tingsrätt och förvaltningsrätt) och pakettjänstgöring (placering på
tingsrätt och förvaltningsmyndighet).

Mer information
Hur väljer man vem som får tjänsten?

På www.notarie.se hittar du ytterligare
information om exempelvis möjligheten att
avräkna tjänstgöringstid och mycket mer.
På www.tingsnotarie.se kan du räkna ut
dina tingspoäng och se hur långt de räcker.
Lycka till!

Anställningsprocessen hanteras av Notariekansliet, en enhet vid Domstolsverket. För
att avgörande vem av alla sökande som ska få
en notarietjänst använder sig Domstolsverket
av ett poängsystem som bygger på tre delar:
Juristexamen, övriga studier och juridisk arbetslivserfarenhet. Dessa delar vägs samman
till en sammanlagd meritpoäng (tingspoäng)
som avgör hur notarietjänsterna fördelas.

Tips!
Domstolsverket har en
intressant pod som heter
Domstolspodden - där intervjuas notarier, domare och
experter inom domstolsväsendet. Hett tips är avsnitt åtta
där två n otarier intervjuas.

Vad är då mina ”tingspoäng” ?
ARBETSLIVSERFARENHET
Även arbetslivserfarenhet kan ge
tingspoäng. Det finns två kate
gorier av arbetslivserfarenhet
som kan ge tingspoäng.
Typ 1: Arbete med klar juridisk
inriktning (ex. advokatbyrå eller
myndighet). Arbete som sommarnotarie ingår i den här meritgruppen. Varje period om 3
månader ger 6 poäng. Man kan
max räkna in 36 tingspoäng i
denna grupp.
Typ 2: Arbete med juridiska inslag
(ex. polisman eller socialsekreterare). Varje period om 12 månader
ger 6 poäng. Man kan max räkna
in 24 tingspoäng i denna grupp.

ÖVRIGA STUDIER
Du får också räkna in studier som inte
ingår i din juristexamen. Studierna delas
in i två grupper och ger olika poäng:
Grupp 1: Rent juridiska studier som inte
redan ingår eller har någon motsvarighet
i din examen eller icke-juridiska ämnen
på minst 30 hp som anses vara av v ärde
för tjänstgöring i domstol ex. filosofi,
kriminologi osv. För varje 30 hp i denne
grupp ges 6 tingspoäng, max 36 tings
poäng ges för detta.
Grupp 2: Alla studier som gett hög
skolepoäng (dvs ämnen som inte ingår
i grupp 1) på minst 45 hp – även kortare
kurser kan sammanräknas. För varje
sammanräknade 45 hp ges 6 tingspoäng.
Man kan max räkna in 24 tingspoäng
i denna grupp.

JURISTEXAMEN
Beräknas enligt den äldre modellen med kurspoäng (kp) – dina
högskolepoäng(hp) räknas därför
om till kurspoäng: 30 hp är lika
med 20 kp. En juristexamen är på
270 hp = 180 kp. De 25 kp med
lägst betyg dras av. Då återstår
155 kp.
Dessa poäng multipliceras sedan
med dina betyg i de olika ämnena
för att få fram tingspoängen:
B: multipliceras med 1
BA: multipliceras med 1,5
AB: multipliceras med 2

Text:

Arijan Kan (T5)
Redaktionschef
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För tillfället har samtliga juriststudenter ett gemensamt mål examen. Men vad är planen e fter det? De Facto har frågat några
juriststudenter om vad de helst vill jobba med efter examen.

Jag vill jobba på
kommun eller
myndighet.

Erik Uggla (T1)
Torgny Palm (T9)
Jag vill sitta ting för att få rutin i juridiken och en bred
inblick i hur den påverkar människor i samhället. Sedan vet jag inte något mer specifikt mer än att jag vill
arbeta med någonting som är konstruktivt och i alla
fall i någon utsträckning bidrar till en bättre värld.

Gustav Lindgren (T7)
Jag vet inte ens vad jag
vill göra imorgon. Men
kan väl tillägga att jag
tror jag vill jobba med nåt
mer humaninriktat, att
hjälpa faktiska människor
istället för t.ex företag.

Rhiannon Meenan (T3)
14

Att arbeta som advokat
inom en byrås arbetsrättsgrupp skulle vara
optimalt. Då får jag
arbeta med mitt favoriträttsområde och i nära
kontakt med klienterna.
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Louise Herrstedt (T9)
I framtiden hade jag velat jobba med frågor om
ekonomisk brottslighet. Gärna på bank, men jag hade
inte tackat nej om Ekobrottsmyndigheten ringde.

Disa Thorsvald (T5)
Jag siktar mot internationell folkrätt alternativt
mänskliga rättigheter ur ett juridiskt perspektiv på
internationell nivå. Men så länge jag slipper att hamna
på en familjerättsbyrå i Säffle så är jag nog rätt nöjd.

Christian Kempe (T3)
Hmm, svår fråga! Jag
har inte siktat in mig på
något särskilt område
ännu, så vi får väl se var
man hamnar. Skatterätt
kan dock uteslutas!

Antingen inom
domstolsväsendet,
helst som åklagare,
eller med mänskliga rättigheter.

Skulle vara roligt att
jobba inom straffrätt. Målsägande
biträde är något jag
har funderat på.

Clara Andersson (T1)

Pontus Petterson (T5)

Ida Töyrä (T7)
Jag gillar verkligen ombudsrollen, så jag vill definitivt
arbeta som advokat! Jag vill helst jobba med affärsjuridik
inledningsvis. Förutom det har jag funderat på
domarbanan, att vara försvarsadvokat eller att jobba som
bolagsjurist. Så får man se var man hamnar i slutändan.
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JURISTPROGRAMMETS ALUMNER BERÄTTAR
DE FÖRSTA STEGEN UT
PÅ ARBETSMARKNADEN
Årgång efter årgång tågar juriststudenterna
mot det förlovade landet. Den djupa, oerhörda,
kanske även skrämmande djungel, til�lika arbetsmarknad. Det kan vara svårt att i
början veta hur det kan gå till när vingarna ska
prövas. Således kan en resonera som följande:
Vad kan vara bättre än att höra med fullfjädrade jurister som redan flugit ur Umu-boet?
Därför har de Facto intervjuat fyra alumner som
berättat om sina upplevelser av de första stegen
ut på arbetsmarknaden.

V

ad har du jobbat med
sedan examen?
Trainee på Centrum
för rättvisa och nu notarie på
Södertörns tingsrätt.

LOUISE

SAHLMAN

Hur gick det till när du
fick ditt första jobb?
Jobbet på Centrum för rättvisa
fick jag efter en vanlig ansökan och efterföljande
intervju. Det var dock med all sannolikhet kontakter som kirrade biffen. Hade träffat grundaren till organisationen på ett studentevent några
år tidigare och vi höll kontakten efter det. Jag
är verkligen ingen naturlig minglare, så vet inte
riktigt hur det gick till.
Tycker du att skillnaden är stor mellan
utbildningen och arbetslivet?
Tiden för att utföra juridiska uppgifter har varit
mycket mer begränsad i arbetslivet. Att prioritera
rätt och veta vad som är ”good enough” är svårt.
Men det är en erfarenhetsgrej (hoppas jag).
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EXAMEN 2018
Engagerade du dig utanför studierna när du
pluggade och isåfall har det gynnat dig?
Jag jobbade vid sidan av studierna, först inom
kundtjänst och sedan som amanuens. Hade
även en del ideella engagemang, såsom arbete
vid kvinnojouren. Dessa olika engagemang har
säkert gynnat mig till viss del i jobbsökande.
Det är dock svårt att skapa en hälsosam balans
under studenttiden. För egen del hade jag nog
mått bättre av att slappa lite mer.

”

Det är dock svårt att skapa
en hälsosam balans under
studenttiden. För egen del
hade jag nog mått bättre av
att slappa lite mer.
Har du några tips till oss
som fortfarande pluggar?
Många med mig skulle behöva lite mer perspektiv på det här med prestation. Saker och ting tenderar att lösa sig oavsett betyg och engagemang
vid sidan av studierna. Så plugga lagom (förlåt
institutionen) och gör roliga saker oftare. Jag
kan även rekommendera arbetsplatsanknutna
studier (praktik) som fördjupningskurs för den
som inte vet vad den vill jobba med.
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”

Det löser sig. Visst kan arbetsmarknaden svänga, men jobb
finns – inte minst om man kan
tänka sig att flytta runt lite.

EMANUEL

V

ad har du jobbat med sedan examen?
Sedan examen har jag jobbat på
Familjens Jurist, först på företagets
utlandsenhet med inriktning mot internationell
privaträtt och sedan i somras på k
 ontoret i Umeå
där jag i huvudsak arbetar med ekonomisk
familjerätt.
Hur gick det till när du fick ditt första jobb?
Jag hade turen att få en praktikplats på
Familjens Jurist under termin 8 efter att ha
gjort en spontanansökan och gjorde därefter
även uppsatspraktik inom företaget. Under
u ppsatspraktiken tjatade jag till mig en
anställning.
Tycker du att skillnaden är stor mel
lan utbildningen och arbetslivet?
Det är många praktiska bitar som man, av förklarliga skäl, inte får med sig i utbildningen.
Även om utbildningsformatet är problembaserat lärande blir det ytterligare dimensioner i det praktiska när man väl börjar arbeta. Därför tycker jag att en praktik under
utbildningen är en väldigt bra möjlighet att
få ta del av det praktiska också. Det juridiska

OTTERHALL
EXAMEN 2018
hantverket är sällan det svåra när man väl börjar
jobba, utan mer hur man får ihop allt i praktiken.
Engagerade du dig utanför studierna när du
pluggade och isåfall har det gynnat dig?
Jag har alltid varit lite av en mångsysslare och
har svårt att se mig bara hålla på med en sak
samtidigt. Under hela utbildningen jobbade
jag ungefär halvtid som sportjournalist på
Expressen och drev mitt egna aktiebolag inom
journalistik. Sedan läste jag ett par terminer
psykologi vid sidan av också. Någonstans tror jag
att det gav ett sken av att jag har ett någorlunda
driv, vilket kanske inte var till min nackdel när
det var dags att söka praktik eller jobb.

Har du några tips till oss
som fortfarande pluggar?
Det löser sig. Visst kan
arbetsmarknaden svänga, men jobb finns
– inte minst om man kan tänka sig att flytta runt lite. Ett tips kan dock vara att försöka få till en praktikplats med någon form av
förankring inom juridiken, jag har förstått det
som att det är n
 ågot som värderas högt vid
jobbansökningar. Det kan också vara vägen
in till sin första arbetsplats.
Något annat du vill dela med dig av eller
som du tycker att läsarna borde veta?
Jag har tillsammans med en kollega i Stockholm
startat Familjens Jurists podcast, vilket är
ett jätteroligt sidoprojekt vi håller på med –
dessutom under arbetstid. Lyssna gärna på den!
Där kan man få en vidare insyn i vad jag och övriga jurister gör på Familjens Jurist. Tveka inte
att höra av dig om du vill veta mer om hur det
är att jobba på Sveriges största juridiska byrå.
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även att jag drog nytta av att ha arbetat
inom café- och restaurangbranschen.
Att ha varit engagerad vid sidan av
studierna i till exempel någon förening och att ha pluggat utomlands var
också någonting som arbetsgivarna såg
positivt på. Själv valde jag att studera
en termin i USA vilket jag verkligen
kan rekommendera, framför allt om
man har ett intresse för att arbeta utomlands senare.
Mitt främsta intervjutips är dock att
våga vara personlig. Även om betygen
visserligen spelar roll så är de definitivt
inte allt. Minst lika viktigt är att visa
vem du är, även om det såklart kan
vara svårt i en nervös intervjusituation.

SIRI

ALSMARK

Hur gick det till när du
fick ditt första jobb?
Jag fick jobbet på Mannheimer Swartling genom
att skicka in en ansökan
på deras hemsida, med CV,
personligt brev och betyg.
Därefter fick jag genomgå ett
test och två intervjuer. Jag
hade inga direkta kontakter på Mannheimer
Swartling sedan tidigare utan kom i kontakt
med byrån via olika studentevent. De gav alltid
ett väldigt professionellt och trevligt intryck,
och det kändes helt enkelt som en arbetsplats
jag skulle kunna trivas på.
Jag minns dock att det, som student, inte
var alldeles enkelt att veta vart man skulle söka
sig, framför allt då det kom till affärsjuridiska
byråer, då utbudet är stort. Ett tips är således
att gå på olika studentmässor och mingel med
byråer så att du får en chans att skapa dig en
egen personlig uppfattning kring vad som skiljer
byråerna åt och vad som skulle passa dig.
Särskilt meriterande fann jag vara om man
hade någon typ av arbetslivserfarenhet, vilket
inte enbart behövde vara inom juridik. Själv
var jag sommarnotarie på advokatbyråer och
praktiserade på hovrätten i Umeå, men jag tror

EXAMEN 2018

V

ad har du jobbat med sedan examen?
Jag började jobba direkt efter examen på Mannheimer Swartling advokatbyrå. Då jag alltid varit intresserad av
att arbeta mer internationellt sökte jag mig till
deras kontor i Bryssel. Där sitter en mindre
specialistgrupp inom EU/konkurrensrätt, ett
område som jag finner både väldigt roligt och
stimulerande. Det är mycket som händer hela
tiden och i arbetsuppgifterna ingår allt från att
genomföra rättsutredningar och granska avtal
till att skriva inlagor till kommissionen och delta
i större processer. Hur dagen utformas beror
helt på vilka frågor som trillar in, vilket gör att
varje dag är unik. Att få chansen att arbeta med
EU/konkurrensrätt i Bryssel, EU:s kärna, har
också varit särskilt spännande. Många experter
inom rättsområdet finns här på plats och det
hålls regelbundet konferenser och seminarier,
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som vi på byrån får chansen
att delta i.

Tycker du att skillnaden är stor
mellan utbildningen och arbetslivet?
Den största skillnaden mellan att
studera på universitet och att arbeta
tycker jag är att man i arbetslivet får
göra saker och ting ”på riktigt”. Med
det menar jag att man inte bara pluggar
inför att lösa fiktiva case på tentor och
seminarier, utan att du nu ska prestera
i syfte att leverera någonting för en klient. Eftersom det är ont om praktiska
inslag på juristutbildningen, framför
allt när det kommer till att arbeta med affärsjuridik, kan det vara bra att söka någon typ av
jobb eller praktik på en juridisk arbetsplats. Jag
valde själv att läsa kursen ”Arbetsplatsanknutna
studier” som en specialkurs och praktiserade då
i åtta veckor på en advokatbyrå i kombination
med uppsatsskrivande. Det tyckte jag gav en
bra inblick i arbetslivet och mer kött på benen
inför vad som komma skall.
Engagerade du dig utanför studierna när du
pluggade och isåfall har det gynnat dig?
Jag var under min studietid engagerad i Amnesty juristgrupp och i ELSA, the European Law
Students’ Association. Att engagera sig i någon
form av styrelsearbete tror jag att arbetsgivare
ser positivt på då man lär sig att organisera, ta
ansvar och samarbeta med andra människor
kring olika projekt. Genom ELSA fick jag också
den internationella prägeln som jag saknade på
juristprogrammet, och fick bland annat chansen
att åka som delegat på ett FN-möte i Geneve och
träffa juriststudenter runt om i hela Europa. Att
engagera sig utanför studierna visar också på
att du kan hantera flera bollar i luften samtidigt
och har ett visst driv.
Har du några tips till oss som fortfarande pluggar?
Ta det lugnt! Oroa dig inte så mycket, saker och
ting löser sig. Det är en väldig hets på jurist-
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programmet och onödig framtidsångest.
Passa istället på att njuta av studenttiden.
Vill du ta ett sabbatsår och resa, jobba
eller bara göra någonting helt annat tycker
jag att du ska göra det. När du väl är klar
med din examen ska du arbeta ett bra
antal år. Dessutom är jag helt övertygad
om att arbetsgivare ser positivt på att du
har gjort lite annat än bara suttit med
näsan i en bok på UB, utan att du också
har livserfarenhet.
Jag skulle även vilja tipsa om Mannheimer Swartlings traineeprogram i Bryssel!
Det är nämligen någonting som jag själv
hade velat få höra talas om under min
studietid. Traineetjänsten är 6 månader
lång och riktar sig till den som är i slutet
av studietiden eller som nyligen tagit sin
examen. Det är en fantastisk chans att få
arbeta med EU-och konkurrensrätt i en
internationell miljö, och så har ju belgarna
världens godaste moules frites, öl och
våfflor, bara det!

JOSEPHINE

SEDLACEK

V

EXAMEN 2018

ad har du jobbat med sedan examen?
Efter examen började jag arbeta som
biträdande jurist på en advokatbyrå
i Umeå. Jag arbetade där i ungefär 6 månader, sedan erbjöds jag jobb som jurist på
Brottsoffermyndigheten som är min nuvarande
arbetsplats. På Brottsoffermyndigheten arbetar
jag just nu huvudsakligen med ett regeringsuppdrag kopplat till den nya sexualbrotts
lagstiftningen.
Hur gick det till när du fick ditt första jobb?
Parallellt med att jag skrev mitt examensarbete
gjorde jag praktik på en advokatbyrå och erbjöds
sedan jobb där efter min examen.
Tycker du att skillnaden är stor mellan
utbildningen och arbetslivet?
Jag tycker det är stor skillnad mellan utbildning-

en och det faktiska arbetslivet. Den kunskap
som jag fått genom utbildningen ska i arbetslivet omsättas i praktiskt arbete, vilket enligt
min mening är två ganska olika saker. Arbetslivet förväntar även så mycket mer av en, än
just juridisk kompetens. Däremot så tycker jag
att den juridiska metod som vi får lära oss under
utbildningen har varit värdefull i arbetslivet.
Engagerade du dig utanför studierna när du
pluggade och isåfall har det gynnat dig?
Under min studietid har jag varit aktiv i Amnesty
och i kvinnojouren. Under studietiden arbetade jag också som kriminalvårdare och gjorde
praktik på två olika advokatbyråer. Det är klart
att det engagemang jag haft under studietiden
säkerligen har gynnat mig eftersom någon form
av erfarenhet alltid är eftersträvansvärt vid
exempelvis arbetsintervjuer.

”

Det kanske låter lite
klyschigt men jag har insett
hur bred arbetsmarknaden
verkligen är för jurister och
försöker därför att ha ett
öppet sinne, så får vi ser
vart det tar mig.
Har du några tips till oss som fortfarande pluggar?
Det är alltid bra att ha annan erfarenhet än
den som du får genom utbildningen. Det finns
många olika sätt att få erfarenhet på, mitt tips
är att hitta vad just du är intresserad av. Det behöver nödvändigtvis inte enbart ha med juridik
att göra. Det finns så många andra erfarenheter
som också är viktiga för en jurist.

Text:

Malin Fagerström (T5)
Chefredaktör
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Min fördom om att det
bara är trötta gamla
tanter och gubbar som jobbar på
myndigheter är nu som bortblåst!
Sammantaget är det betydligt
roligare att arbeta på en myndighet
än vad jag någonsin hade kunnat
föreställa mig.
– Maria Burström Flodin (T5)

Att sommarjobba
som juriststudent

O

avsett hur lite D-vitamin våra
hudkostymer producerar i dagsläget är det faktiskt hög tid att
börja tänka på sommar, sol och
sommarjobb. Att det är prestigefyllt att sommarjobba med något
som är förknippat med den utbildning man
går är ingen nyhet. Som juriststudenter blir
vi ofta påminda om vikten av att antingen ha
väldigt bra betyg eller ett riktigt vässat curriculum vitae. Precis som för alla andra studenter
uppstår det även för oss juriststudenter många
frågor när vi tänker på sommarjobb. Hur ska
jag få ett som är kopplat till min utbildning?
Vad kommer jag få göra och vad händer om
jag inte sommarjobbar med något relaterat
till juridik? De Facto hörde sig för med två
studenter på juristprogrammet som kommit
halvvägs genom utbildningen för att reda ut
en del av frågetecknen.
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Maria Burström F odin, T5, spenderade
sommaren med att jobba som folkbokföringshandläggare på Skatteverket i Luleå.
“Jag sökte deras sommarvikariat genom
Platsbanken på Arbetsförmedlingen. Som
folkbokföringshandläggare fick jag lära mig
allt om hur folkbokföringen i Sverige går till och
syftet bakom handläggningen. Innan jag började på Skatteverket insåg jag inte utsträckningen
i de fel som faktiskt kan uppstå i samband med
att någon byter folkbokföringsadress. Nu är
jag införstådd med att i princip vad som helst
kan bli tokigt och då finns folkbokföringshand
läggarna där för att rätta till oklarheterna.”
Utöver insikten i Skatteverket berättar Maria
också om hur hon tar med sig en tydligare bild
av hur arbetet på en myndighet fungerar och
att hon haft riktig nytta av sin utbildning under
sommaren. “Det finns regler i lag som grund
för alla rutiner och för hur arbetet ska vara

uppbyggt. Det var roligt att se att de lagar vi kommer i kontakt med under vår
utbildning, faktiskt följs i praktiken.”
Förutom att skaffa sig erfarenhet
inför framtiden hade Maria redan lite
kunskap som var av relevans för hennes
arbetsuppgifter. När jobbet väl började
klarnade det rätt snabbt för henne på
vilket sätt hennes studier i juridik kom
till gagn. “Jag läste förvaltningsrätt i
skolan under vårterminen 2018 och det
hade jag stor nytta av i mitt arbete på
Skatteverket. Många lagregler aktualiseras i och
med en statstjänstemannaroll såsom sekretess
och vilka skyldigheter du har i förvaltningen
av olika ärenden. Jag visste, utifrån det jag
lärt mig på ett teoretiskt plan, vad syftet var
bakom mitt arbetssätt och varför jag gjorde
som jag gjorde. Hur jag sedan praktiskt skulle
arbeta var något jag självklart lärde mig under
tidens gång.
Något som jag även måste påpeka är att de
kollegor jag hade bidrog mycket till varför jag
trivdes så bra. Min fördom om att det bara är
trötta gamla tanter och gubbar som jobbar på
myndigheter är nu som bortblåst! Sammantaget är det betydligt roligare att arbeta på en
myndighet än vad jag någonsin hade kunnat
föreställa mig.”
Till de som känner sig stressade över sommarjobb hälsar Maria att det är viktigt att tro
på sig själv och behålla lugnet. “Fortsätter du
att söka alla jobb du kan, kommer du till slut
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lyckas! Jag känner mig väldigt tacksam för
den erfarenhet jag fått under den här sommaren och jag hoppas att den kan hjälpa
mig framåt i mitt framtida arbetsliv inom
juridiken.”
Det är emellertid långt ifrån alla juriststudenter sommarjobbar med juridik, antingen av eget val eller för att konkurrensen
är hög. För att plåstra om sommarjobbsstressade studenters magsår hälsar

det känns som att
många stressar upp sig
lite för mycket
– Maureen Katheka (T5)

Maureen Katheka, T5 som inte har sommarjobbat med juridik att det är väldigt
få som får göra det. “Med de kunskaper
vi har i de lägre terminerna kan vi inte
göra så mycket på arbetsplatserna ändå.
Nu har jag spenderat två somrar i Umeå.
Första sommaren sökte jag alla jobb som
fanns och hamnade på Umeå Energi. Jag
trivdes bra där och sökte mig därför dit
den andra sommaren. Jag ser det inte som
en nackdel att inte ha sommarjobbat med
juridik än, det spelar nog inte jättestor roll.
Det känns som att många stressar upp sig
lite för mycket, det är så klart bra med
erfarenhet innan arbetslivet, men man
måste komma ihåg att vi har 4,5 år på oss
att sommarjobba.”
Några andra bra tips att ha med sig är
att det finns jobb som tangerar juridiken
på t.ex. myndigheter eller som receptionist
på Advokatsamfundet, ett jobb som en av
Marias vänner haft. Även om arbetsuppgifterna inte kommer vara vad en jurist
vanligtvis gör är det ett bra tillfälle att få
inblick i verksamheten. Maureen säger
också att det är skönt att jobba med något
annat för att få en liten paus från studierna.

Omedvetna om varandras svar verkar
de vara ense om en punkt och det är att
vi inte ska stressa upp oss. Även om det
är bra att sommarjobba med juridik kan
det vara minst lika bra att få vila hjärnan
över sommaren för att återvända stark på
hösten. Om inte annat så har vi cirka 4,5
månader på oss innan det blir ljust igen
och då kommer allt kännas lättare.

Text:

Lisa Norenius (T1)
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De tog med sig
plugget utomlands
Att åka på utbytesstudier under programmets senare terminer
är en tanke som säkerligen slagit de flesta. Med alla olika
möjligheter och länder som erbjuds är det inte helt lätt att veta
vad en kan förvänta sig av en utbytestermin. Hur gör man med
boende? Är det mycket plugg? Kan jag läsa juridiska kurser?
Som tur är finns de som redan åkt på sina utbyten och som
gärna delar med sig av sina erfarenheter. De Facto har därför
frågat några juriststudenter som varit i Australien, Singapore,
Hongkong och Kanada om deras upplevelser av utbytesstudier.
Text:

Malin Fagerström (T5)
Chefredaktör
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Oscar Larsson (T9)
Pluggade i Winnipeg,
Kanada, under termin 8.
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ur var din utbytes
termin och är du
nöjd med ditt val?
Jag har alltid
velat besöka Kan
ada och resa. Se
Klippiga bergen,
Niagarafallen och Vancouver. Allt detta kunde
jag göra, mycket på grund av att flygresorna var
mycket billigare där än här i Europa. Annars
var det lite av en slump att jag hamnade just
i Winnipeg. Att jag kunde läsa på Law School
där var en bidragande orsak att jag sökte just
dit. Det var väldigt bra, jag är glad att jag tog
beslutet att åka iväg. Terminen i Winnipeg är
något jag tror att jag alltid kommer minnas med
glädje. Även fast de kulturella skillnaderna inte
är jättestora gentemot här i Sverige så var det
ändå vissa saker som var annorlunda. Överlag
är kanadensare mer öppna och välkomnande
än vi är här. Jag blev väl välkomnad av både de
andra utbytesstudenterna och Winnipegborna.
Hur bodde du?
Första månaden bodde jag inne i centrum via
Airbnb för att jag helst ville ha eget kök och
toalett. Dock var resorna ganska långa ut till
universitetet, något jag upptäckte väl på plats.
Efter en månad hade jag fått tag på ett rum i en
korridor på campus. Det blev bättre eftersom de
andra utbytesstudenterna (och kanadensarna)
bodde nära campus. På så vis blev det lättare
att umgås med andra. Så om någon annan
åker till just Winnipeg rekommenderar jag
att bo på campus, trots att du måste dela kök
med andra och toalett med en person till.

Utlandsstudier

Vilka kurser läste du och finns det något en
kan tänka på innan valet?
Jag läste bland annat kurser i advokatetik,
praktisk processföring, socialpsykologi och
kritiskt tänkande. De två juridiska var väldigt intressanta. Det var kul att få inblick i ett
”common law”-system så jag rekommenderar
att läsa åtminstone någon juridisk kurs. Svårighetsgraden överlag är inte lika hög som här.
Tre kurser var 100% för dem och jag läste fyra
och kunde ändå resa en hel del under terminen.
Har du något speciellt minnet från resan?
Skidresan till Klippiga bergen var väldigt rolig.
Där träffade jag även Torgny Palm som pluggade i Calgary som anslöt på vår resa. Jag och
Jenny Vilander (som också gjorde sin utbytestermin i Winnipeg) fick
ganska fria tyglar jämfört
med övriga bytisar att planera resan vilket gjorde
att vi två fick göra det vi
ville. Resan genom Minnesota, som jag gjorde tillsammans med en tysk och
en annan svensk jag träffade där, var också rolig.
Vi besökte mina släktingar där och soffsurfade oss
genom hela Minnesota på
fem dagar och fick se alla
svenskbygder.

Finns det något specifik du tycker är värt att
veta innan utbytet?
Eftersom vi åker tidigast under tredje året på
programmet tenderar vi att vara ganska gamla
i sammanhanget. Många av de andra bytisarna
festade verkligen järnet vilket jag känner att
jag redan gjort och gått vidare. Det kan vara
svårt att få kontakt med andra bytisar om man
verkligen inte vill festa. På så vis festade jag
mer där än här hemma men det var roligt det
med. Jag fick på så sätt väldigt bra kontakt
med en del som man även kunde göra andra
saker med. Man måste åka iväg med öppet
sinne och vara öppen för förslag. Så tacka ja
till allt du blir tillfrågad i början så löser sig
det sociala snabbt!

Oscar tipsar
Winnipeg är väldigt kallt
på vårterminen. Vi hade
15-30 minusgrader från
januari till början på
mars. Vi fick uppleva de
första plusgraderna först i
slutet av mars så ha varma
kläder när du åker iväg!
24
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Emelie Carlsson (T9).
Pluggade på Nanyang
Technological University,
Singapore, under termin 8.

Vilka kurser läste du och finns det något en
kan tänka på innan valet?
Jag läste en kurs i kulturell intelligens som jag
lärde mig hur mycket som helst av. Extra roligt
var det att dela med mig av min kultur och lära
mig att förstå och bemöta andras kulturer. På
bilden ser ni när jag och min grupp i kursen
utforskade Singapore tillsammans.

H

ur var din utby
testermin och
är du nöjd med
ditt val?
Jag valde att åka
till Singapore
för att jag var
nyfiken på att uppleva en annan kultur, för
att det är varmt där och för att landet i sig verkade som en upplevelse. En stor anledning till
mitt val var även att Singapore ligger centralt
i Sydostasien vilket medför att det är lätt (och
billigt!) att uppleva många länder däromkring.
Jag valde att resa en del innan terminen, under
terminen och efter terminen. Jag besökte totalt
åtta olika länder under tiden jag var iväg, däribland några länder flera gånger! Singapore är
helt fantastiskt! Det är ett väldigt modernt och
utvecklat land vilket medför många upplevelser
i form av arkitektur, utveckling och design.
Invånarna är dessutom väldigt trevliga och
tillmötesgående. Jag skulle varmt rekommendera alla att åka på utbytestermin till Singapore
eftersom jag inte kan bli mer nöjd med mitt
val. Det krävdes dock mycket mer plugg än
vad jag föreställt mig, men omgivningen var
en bra motivation!

Jag läste även en kurs i etnicitet vilket var
mycket spännande med anledning av hur olika
synen på dithörande frågor är i Singapore jämfört med Sverige. På vår första lektion frågade
lärarna alla oss vilken ras vi tillhörde, vilket inte
uppfattades som annorlunda av någon annan
än oss utbytesstudenter. Mitt tips är därför att
ta chansen till att läsa kurser där du tror att du
får uppleva nya saker!

Emelie tipsar
Åk åk åk! Om du tvekar på att åka på
utbytesstudier eftersom du tidigare varit
ute och rest kan jag ganska bestämt
säga att det är en helt annan upplevelse
att uppleva ett land som student än
som turist. Det är också en härlig och
motiverande känsla att få se hur många
studenter som faktiskt kämpar på med
universitetsstudier runt om i världen!
Passa på att läsa andra kurser än juridik
som även de kan vara nyttiga för din
framtida karriär (eller bara verkar roliga)!
Hur bodde du?
Jag bodde på campus vilket jag tyckte var super.
Jag fick dela rum med en tjej från USA vilket var
både intressant och roligt. Min uppfattning är
att en stor del av upplevelsen som utbytesstudent kommer från att bo på campus. På så sätt
får du verkligen uppleva livet som student på
universitetet och sammanhållningen blir god!
Den enda nackdelen var att jag inte kunde laga
någon egen mat. Jag är ganska kräsen med mat
och universitetets canteens erbjöd inte alltid något lockande (läs grismage, kycklingfötter etc).

I övrigt läste jag kurser i sociologi och historia.
Det var svårt att få kurser som man önskade
eftersom de delades ut via lotteri. Det medförde att jag fick läsa kurser med höga förkunskapskrav vilket var en utmaning. Om du
ska åka till Singapore tipsar jag därför om att
så långt det är möjligt försöka undvika kurser
med förkunskapskrav som du inte har.
Har du något speciellt minnet från resan?
Mina bästa minnen är från när vi hängde vid
campuspoolen efter hårt plugg och när vi reste
tillsammans till olika länder under helger och
lov. Jag kommer aldrig glömma bort hur mycket
jag och mina vänner svettades i fuktigheten.
Varenda dag konstaterade vi att vi nog aldrig
varit mer ofräscha. Det är ett roligt minne,
speciellt i kalla Umeå!
Finns det något specifik du tycker är värt att
veta innan resan?
Innan jag åkte iväg kändes förarbetet som en
stor djungel. Det är mycket pappersarbete som
ska göras, och självklart är man nervös för att
ett fel skulle innebära att man inte får åka. Jag
vill dock lugna dig en aning och säga att det
löser sig! Lägg tid på arbetet men var inte allt
för orolig. Och framförallt, tiden med förarbetet
är så värd när du väl kommer iväg!

25

2018, nr 4 | de Facto |

Utlandsstudier

Cecilia Enmark (T9).
Pluggade i Hongkong
under termin 8.

H

ur var din ut
bytestermin och
är du nöjd med
ditt val?
Jag är jättenöjd!
Hongkong är en
helt otrolig stad
som har allt: Storstadsliv, jättefin natur, shopping, stränder, uteliv och mat från hela världen.
Jag ville se något nytt och gärna prova på att
leva i en storstad. Jag hade aldrig varit i Asien
tidigare och tänkte att det nog inte är så troligt
att jag kommer få chansen att bo där någon
annan gång. De allra flesta talar engelska i
Hongkong, vilket kändes väldigt praktiskt.
Dessutom är det ett bra ställe att utgå från om
du vill passa på att resa till andra länder också.
Hur bodde du?
Jag bodde på campus och delade ett av universitetens studentrum på ca 15 kvadratmeter
tillsammans med Anna som går i min klass här
på juristprogrammet i Umeå. Det fungerade
väldigt bra, tack och lov! Vi hade tur som fick
boende genom universitetet (inte garanterat),
dela rum med någon man kände (inte heller
garanterat) och dessutom lyckades få utsikt
över hela staden (absolut inte garanterat).
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Cecilia tipsar
Om du är sugen på att åka – gör
det, du kommer inte att ångra
dig! Ärligt talat är utbytet nog
ett av mitt livs bästa beslut.

Vilka kurser läste du och finns det något en
kan tänka på innan valet?
Umeå universitet hade inte något avtal med
den juridiska fakulteten på City University of
Hongkong, vilket innebar att jag tyvärr inte

Utlandsstudier
kunde läsa juridiska kurser. Detta var något
jag var medveten om när jag sökte platsen och
läste istället kriminologi, politik och en kurs i
företagsekonomi. Kolla upp innan du åker om
du kan räkna in kurserna i din examen!
Har du något speciellt minne från resan?
Det är populärt att gå på vandring i Hongkong eftersom skyskraporna ligger omringade

av berg. Jag blev utlovad en kort och enkel
vandring med fin utsikt vilket lät trevligt. Det
var det inte. Inte alls faktiskt. Det var skitbrant,
upp och ner och upp och ner. Trodde jag skulle
dö, var svettig, törstig och ville slå killen som
föreslog den där jävla vandringen när jag fick
veta att vi inte ens var halvvägs. Men utsikten
var superfin!

H

Finns det något specifik du tycker är värt att
veta innan utbytet?
Fundera på vad du vill ha ut av terminen. Är
det viktigt för dig att läsa juridiska kurser? Vill
du vara i en storstad eller en mindre stad? Hur
är klimatet dit du ska åka? Lås dig inte till ett
alternativ direkt utan välj ut några olika ställen
som verkar spännande och ta kontakt med
juriststudenter som varit där.

Hanna Gustafsson (T9).
Pluggade på University of
Wollongong, Australien,
under termin 8.

Hanna tipsar
Försök vara med på
mycket och res så mycket
som bara går, man ångrar
sig annars. Åk t.ex. någon
helg på de surf-campen
som erbjuds för det är
sjukt kul, och åk till Jervis
Bay. Åk, det är det bästa
jag gjort någonsin!

ur var din utbytestermin och är
du nöjd med ditt val?
Jag tyckte om platsen väldigt
mycket. Jag hade aldrig varit
i Australien så jag valde det
i första hand. Dessutom kunde
man enbart välja Wollongong
när jag sökte. Sen spelade det
även in att det var ett varmt
land. Staden ligger ca en och
en halv timme från Sydney och
det gick smidigt att åka tåg dit.
I New South Wales som
är delen både Sydney och
Wollongong ligger i, finns det
även väldigt mycket fina platser att besöka som är inom
en timmes bilväg, vilket var
toppen. Själva s taden är dessutom väldigt fin, det händer
mycket och stränderna är inte
lika fina som Sydneys men inte
lika trånga.

Hur bodde du?
Jag bodde vid skolan och det
tycker jag var det bästa sättet
att bo på. Alla mina kompisar
gjorde också det. Skolan fixar
inte så mycket event men de olika campusen
gör det, vilket betyder att man hamnade lite
utanför om man bodde privat. Sen bodde jag
på ett campus som låg på skolområdet vilket
betyder att jag hade gångväg till skolan på 2
minuter och 3 minuter till busshållplatsen där
det gick gratisbussar till stan och stranden,
det var perfekt.
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det inte ska vara för komplicerat.
Självklart ska kurserna vara på den
nivån att de kan räknas in i examen
sedan men det är ändå skönt att inte
bara behöva sitta i biblioteket när
man är på utbyte.

Vilka kurser läste du och finns det något en
kan tänka på innan valet?
Jag läste Australian Studies: Cultures and Identities, Introduction to Management, Business
Communication och International Business
Law. Jag är mycket nöjd med mina kurser.
Jag skulle tipsa om att man tänker på vad som
kommer bli kul att läsa, vad man faktiskt tror
man klarar av att läsa på engelska och även att

Har du något speciellt minne från
resan?
Mitt bästa minne är från Blue
Mountains när vi var tio personer
på vandring i bergen. Vi övernattade
sedan i en stad i bergen hos en av
tjejernas mormor och morfar vilket
var supermysigt. Blue Mountains är
även en av de finaste och häftigaste
platserna jag har besökt. De
roligaste minnet är nog kvällarna
på Illawarra Hotel eller bara alla
roadtrips vi gjorde!
Finns det något specifik du tycker är värt att
veta innan resan?
Fixa boende via skolan är väl mitt främsta
tips och var inte rädd för djuren i Australien.
Jag såg en enda orm och den var död, knappt
några spindlar och bara någon enstaka haj på
avstånd, helt ofarligt.
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Juridiska föreningens
styrelse 2019
Rasmus Nilsson (T1)
Sportmästare

Olle Göterfelt (T5)
Marknadsansvarig

Anton Okic (T5)
Utbildningsansvarig

Fanny Bergqvist (T3)
Ordförande

Daniel Stormlund (T3)
Chefredaktör för de Facto

Sara Curan (T5)
Vice ordförande

Mattias Svanström (T3)
Ordförande för
Juriststudenternas rådgivning
Emma Aminy (T3)
Informationsansvarig

Amanda Alwall (T3)
Klubbmästare
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Emelie Häger (T5)
Ekonomiansvarig
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Stockholmsresan
S

tockholmsresan är en arbetsmarknads
resa där JF:s medlemmar får möjlighet
att åka till Stockholm en vecka för att
besöka olika företag. Tanken är att jurist
studenter ska få en inblick i arbetslivet och
knyta kontakter för framtiden. Jag sitter just nu
som marknadsansvarig i JF:s styrelse och det
är mitt uppdrag att anordna stockholmsresan.
Till min hjälp har jag haft Emilie Gezelius som
har medverkat i marknadsutskottet.
I början av oktober samlades ett nyvaket
men förväntansfullt gäng utanför Universum.
Äntligen var det dags för årets Stockholmsresa
och en nio timmar lång bussfärd xlåg framför
oss innan veckan skulle dra igång. Under veckan bodde vi på Skeppsholmen som både ligger
centralt och mysigt till i Stockholms innerstad.
Ännu ett plus var att vi mellan de spännande
och inspirerande besöken fick vandra runt i
det vackra höstvädret.
Under veckan var vi indelade i två grupper;
en affärsjuridisk och en humanjuridisk. Den

affärsjuridiska gruppen besökte bland annat
Cederquist advokatbyrå och avdelningen ”Tax
och Legal” på PwC. Den humanjuridiska besökte allt ifrån Stim, som arbetar med upphovsrätt
till Familjens jurist som är en advokatbyrå
som arbetar med familjemål. Några besök,
till exempel hos Försvarsadvokaterna, gjorde
vi i helgrupp.
Besöket hos Nordia Law Firm fastnade lite
extra hos mig personligen eftersom att deras
verksamhet skiljer sig från andra stora advokatbyråer. De arbetar med ekonomiska brottmål
och företräder ofta klienter i domstol. Där fick
vi prova på att lösa case som de hade arbetat
med själva, vilket var väldigt intressant.
Det var en intensiv vecka men jag vet att jag
inte bara utgår från mig själv när jag skriver
att resan gav någonting för framtiden: Nya
kontakter och bekantskaper, ny gemenskap
och framförallt en unik insyn i arbetslivet som
jurist och alla tänkbara arbetsplatser. Då vi

fick möjlighet att träffa människor från olika
yrkesgrupper, exempelvis anställda från HR,
jurister, advokater och delägare, kunde vi få
svar på många olika frågor.
Det bästa av allt är att våra besök endast
täckte en bråkdel av vad som finns därute.
Det l illa smakprov vi fått bjuder in till en v äldigt
spännande och mångsidig karriär för oss i
framtiden. Jag rekommenderar alla att ta den
unika chansen att åka på Stockholmsresan. Vi
blev otroligt bra omhändertagna på besöken.
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till både
institutionen och JF som bidragit till att göra
resan möjlig.

Text:

Madeleine Lyth Segerman (T5)
Marknadsansvarig
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S

om sportmästare i Juridiska föreningen är det viktigt
att utforma sportaktiviteter som tilltalar och inkluderar alla, vilket såklart inte alltid en lätt uppgift.
Vanligtvis anordnar jag en mängd olika typer av träningspass
under veckorna, men i slutet av oktober arrangerades ett
större evenemang i form av en hajk med övernattning.
Resmålet var Skuleberget som ligger i Docksta, beläget i
Höga kusten. Skuleberget sträcker sig ca 300 m.ö.h. och
erbjuder många olika leder att vandra på.
Hajken gav alla medlemmar som har intresse av att
röra på sig och vara ute i naturen en chans att delta. Det
behövdes inga tidigare erfarenheter och det fanns heller
ingen prestige. Ett blandat gäng på tjugo juriststudenter
följde med, vilket jag tror de flesta tyckte var roligt då vi
kunde möta nya ansikten från olika terminer.
Under dagen var vi uppdelade grupper så att alla fick
välja vandringsled efter tycke. Solen sken hela dagen
och då det fortfarande var ganska varmt var det väldigt
härligt att vandra, speciellt när solen låg på. Dessutom
bjöd höstens fina färger på extra vacker utsikt. På kvällen
hängde vi tillsammans och hade även ett musikquiz i en
av övernattningsstugorna.
Jag tycker att hajken blev väldigt lyckad och hoppas
att detta är något som kommer att leva vidare i form av
en ny tradition.
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Jag hoppas att
detta är något
som kommer att leva vidare
i form av en ny tradition.
Text:

Emma Nilsson (T5)
Sportmästare
Foto:

Malin Fagerström (T5)

Foto: Fanny Jutered (T5)
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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 mångsidiga 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.
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