
TRÄNING

de Facto.
JURIDISKA FÖRENINGEN UMEÅ UNIVERSITET NR 2 2019 

MEMEFÖRBUDET
Vad innebär egentligen 

EU:s upphovsrättsdirektiv?
SIDA 12

INSÄNDARE
“Flytta ut ur UB”

SIDA 9

STAFFAN INGMANSON 
Arbetsdagens utveckling

SIDA 20

ILLUSTRATION:
ANTON EKENGREN



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

Vi är stolta över att landets juriststudenter 16 år i rad har 
 utnämnt  Mannheimer Swartling till den mest attraktiva 
 advokatbyrån.  

Besök oss på Facebook och LinkedIn.

mannheimerswartling.se
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”Våra medarbetare är  
vår viktigaste tillgång”

 Nyckeln till att driva en modern advokatbyrå är att 
ha passionerade medarbetare som vill vara med och ut-
veckla sig själva, kunden – och Cederquist, säger Angelica 
Ljung, HR – och Employer Branding specialist på Cederquist.   

Cederquist grundades 1953 och har gått från att vara 
en traditionell advokatbyrå till en modern affärspartner. 
Men deras mål har alltid varit att hinna först in i fram-
tiden genom att utvecklas tillsammans med marknaden 
som är under ständig förändring. Idag drivs byrån som 
ett modernt bolag med en gemensam kultur och ett 
tydligt kunderbjudande.
 
 Vi har flera spännande digitala lösningar på 
ingång och en modern approach till hur man ska attrahera 
och behålla jurister, säger Angelica Ljung, HR- och 
Employer Branding specialist och förklarar att deras fokus 
framöver bland annat ligger att bibehålla en modern och 
värderingsstyrd kultur.   Vi har arbetat med våra värdeord; 
kvalitet, lyhördhet, passion och hållbarhet i över tio år,  
vilket gör att vi står ut bland andra byråer, säger hon.
 Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång Hos 
oss finns det en tydlig entreprenöriell anda och alla förut-
sättningar för att göra ett personligt avtryck och påverka de 
beslut som fattas. Vi är en stor organisation, men samtidigt 
tillräckligt små för att vara personliga, säger Angelica Ljung. 

De tar även emot juriststudenter genom sommar-
notarietjänster, deras student- och talangpool samt 
via deras årliga rekryteringsevent ”CQ Recruitment 
Days”. Det är många som är intresserade av att arbeta 
extra på Cederquist, bland annat tack vare att de får 
en unik inblick i det vardagliga arbetet på topprankad 
affärsjuridisk advokatbyrå.

 För oss är det en självklarhet att erbjuda jurist-
studenter en möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om 
oss som arbetsgivare. Vi vet att det finns många spännande 
arbetsplatser att välja mellan som färdig jurist och det är 
därför viktigt för oss att redan tidigt etablera en relation till 
de studenter som är nyfikna på just affärsjuridik. 

Cederquist drivs sedan en tid tillbaka som ett True Partnership.  
Och för att hitta nya vägar att vandra i en traditionellt sett konservativ  
bransch har de bland annat hämtat inspiration från Google och Apple. 

Dina tips till studenter som 
vill lära känna Cederquist? 
Följ oss på våra sociala medier, där lär ni känna oss 
som organisation och våra medarbetare. Håll även koll 
på vår hemsida och kärriärsida för att läsa intervjuer i 
vår karriärblogg och andra nyheter. Kom fram till oss 
på mässor och andra event, bästa sättet att lära känna 
Cederquist är att prata med någon som redan är en 
CQare!

#Denmodernabyrån #CQ

DEN MODERNA BYRÅN
CEDERQUIST.SE
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DANIEL STORMLUND. T4 
CHEFREDAKTÖR

Många skulle nog definiera fritid 
som den tiden på dygnet som inte 
tas upp av diverse förpliktelser, 
såsom arbete eller studier. Begrep-
pet kan sägas ha uppkommit runt 
industrialiseringen då arbetstider 
kom att bestämmas utifrån klockan 
istället för djuren och naturen, något 
som Staffan Ingmanson berättar 
mer om på sida 20. Fritid kan alltså 
definieras som den tid vi får bestäm-
ma över själva. Om vi själva väljer vad 
vi ska arbeta med, var går då gränsen 
mot fritid?

Jag och mina kurskamrater bestäm-
mer själva över vår tid, men vi ligger 
inte hemma hela dagarna och äter 
chips. Det är särskilt synligt nu inför 
tentamen när våra scheman är 
tomma från obligatoriska moment, 
men vi ändå hittas spridda runt om 
på campus vid alla tider på dygnet. 
Oavsett hur mycket vi suckar över 
skatteberäkningar och bodelningar 
gör vi detta utan att någon tvingar 
oss. Vi sökte oss till utbildningen för 
att vi i slutändan vill bli jurister. Av 

CHEFREDAKTÖR HAR ORDET

FRIVILLIGHET I 
OFRIVILLIGHETEN”Våra medarbetare är  

vår viktigaste tillgång”

 Nyckeln till att driva en modern advokatbyrå är att 
ha passionerade medarbetare som vill vara med och ut-
veckla sig själva, kunden – och Cederquist, säger Angelica 
Ljung, HR – och Employer Branding specialist på Cederquist.   

Cederquist grundades 1953 och har gått från att vara 
en traditionell advokatbyrå till en modern affärspartner. 
Men deras mål har alltid varit att hinna först in i fram-
tiden genom att utvecklas tillsammans med marknaden 
som är under ständig förändring. Idag drivs byrån som 
ett modernt bolag med en gemensam kultur och ett 
tydligt kunderbjudande.
 
 Vi har flera spännande digitala lösningar på 
ingång och en modern approach till hur man ska attrahera 
och behålla jurister, säger Angelica Ljung, HR- och 
Employer Branding specialist och förklarar att deras fokus 
framöver bland annat ligger att bibehålla en modern och 
värderingsstyrd kultur.   Vi har arbetat med våra värdeord; 
kvalitet, lyhördhet, passion och hållbarhet i över tio år,  
vilket gör att vi står ut bland andra byråer, säger hon.
 Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång Hos 
oss finns det en tydlig entreprenöriell anda och alla förut-
sättningar för att göra ett personligt avtryck och påverka de 
beslut som fattas. Vi är en stor organisation, men samtidigt 
tillräckligt små för att vara personliga, säger Angelica Ljung. 

De tar även emot juriststudenter genom sommar-
notarietjänster, deras student- och talangpool samt 
via deras årliga rekryteringsevent ”CQ Recruitment 
Days”. Det är många som är intresserade av att arbeta 
extra på Cederquist, bland annat tack vare att de får 
en unik inblick i det vardagliga arbetet på topprankad 
affärsjuridisk advokatbyrå.

 För oss är det en självklarhet att erbjuda jurist-
studenter en möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om 
oss som arbetsgivare. Vi vet att det finns många spännande 
arbetsplatser att välja mellan som färdig jurist och det är 
därför viktigt för oss att redan tidigt etablera en relation till 
de studenter som är nyfikna på just affärsjuridik. 

Cederquist drivs sedan en tid tillbaka som ett True Partnership.  
Och för att hitta nya vägar att vandra i en traditionellt sett konservativ  
bransch har de bland annat hämtat inspiration från Google och Apple. 

Dina tips till studenter som 
vill lära känna Cederquist? 
Följ oss på våra sociala medier, där lär ni känna oss 
som organisation och våra medarbetare. Håll även koll 
på vår hemsida och kärriärsida för att läsa intervjuer i 
vår karriärblogg och andra nyheter. Kom fram till oss 
på mässor och andra event, bästa sättet att lära känna 
Cederquist är att prata med någon som redan är en 
CQare!

#Denmodernabyrån #CQ

DEN MODERNA BYRÅN
CEDERQUIST.SE

allt som kan göras åtta timmar om 
dagen i cirka 50 år framöver, vill vi 
slänga oss med paragrafer. 

Det må vara en förutsättning att vi 
blir godkända på våra kurser för att vi 
ska få studiestöd, vilket för många av 
oss är vår enda inkomstkälla. Det är å 
andra sidan allmänt känt att jurist-
studenterna sällan nöjer sig med att 
enbart bli godkända. Vi kämpar för 
att få de högsta betygen så vi kan öp-
pna upp möjligheter för framtiden. 
Möjligheter som försäkrar att vi kan 
slänga oss med paragrafer på just 
det sättet vi vill.

När framtiden väl är kommen blir 
vi tvungna att arbeta för att kunna 
försörja oss själva. Arbete är självklart 
en förpliktelse, men det måste inte 
kännas som en sådan. Vi bestämde 
själva att bli jurister. Vi bestämde 
hur vårt arbete ska se ut. Har vi då 
kvar samma brinnande intresse för 
juridiken som nu, borde inte gränsen 
mellan arbete och fritid kännas så 
hård. 
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Generalerna är valda, anmälan till 
juristprogrammet har stängt och 
sommaren närmar sig. Som gener-
al emeritus vet jag att det bara kan 
innebära en sak: insparken är på 
ingång. Men detta år i ny tappning. 
Med insparken 2019 kommer näm-
ligen nya policyer från både Umeå 
studentkårs och Juridiska förenin-
gens håll. 

Den kanske mest påtagliga ändrin-
gen som införts är ett fadderkon-
trakt. Kontraktet innehåller en del 
riktlinjer som alla med ansvarsroll 
under insparken ska följa. Om någon 
skulle bryta mot detta kontrakt kan 
styrelsen, efter samtal med personen, 
ta till de åtgärder som styrelsen ans-
er vara i proportion till det inträffade. 
Anledningen till kontraktet är att ska-
pa transparens mellan styrelsen och 
faddrarna när det kommer till vad vi 
förväntar oss av dem.

Tillsammans med fadderkontraktet 
införs även en mottagningsutbild-
ning som JF ska hålla i. Utbildnin-
gen kommer att präglas av våra 
förväntningar på faddrarna samt 
vilka beteenden som inte accepteras 
under insparken. Under utbildningen 
kommer de att skriva på fadderkon-
traktet. Ingen utbildning innebär 
inget påskrivet fadderkontrakt och 
utan påskrivet kontrakt blir det heller 
ingen inspark. Detta gäller samtli-
ga som engagerar sig i insparken; 

generaler, faddrar, fejknollor och 
förfaddrar.

Vidare har insparksfrid, förr kallad 
nollefrid, införts. Både insparksfriden 
och fadderkontraktet är någonting 
som vi i styrelsen diskuterat att ta 
fram och som Umeå studentkår 
sedan bestämt att alla föreningar ska 
implementera i sina respektive in-
sparker. Insparksfriden, som många 
kanske redan känner till, går ut på att 
ansvariga inte får ha intimt umgänge 
med nya studenter.

I kontraktet har även nykterfadder 
blivit ett officiellt begrepp. Uppdrag-
et innebär att faddern ska vara nykter 
och närvarande på dagen denne är 
tilldelad uppdraget nykterfadder, 
samt vara på plats till aktivitetens 
slut. Nykterfaddern kommer att 
utmärkas med en kulört t-shirt, eller 
liknande.

En till ändring som Umeå student-
kår har klubbat igenom är att sluta 
använda ordet “nolla”. Anledningen 
är att nolla anses vara nedvärderande 
och det är ingenting kåren eller JF 
vill ställa sig bakom. Med ledning av 
kommande insparks tema kommer 
de nya studenterna därför att kallas 
“kottar” i stället. Mycket roligare och 
påhittigare tycker jag – bra jobbat 
generalerna!

Med de nya ändringarna och ett su-

pergäng till generaler blickar jag mot 
insparken med spänning. Den drar 
igång den 26:e augusti och avslutas 
i sedvanlig ordning på fabriken den 
21:a september. Jag är själv väldigt 
taggad inför denna upplaga av 
insparken, det ska bli kul att se vad 
generalerna hittar på för skoj. Sam-
mantaget tror jag att de små änd-
ringar som gjorts kan vara starten till 
en mer välkomnande inspark. För i 
slutändan är trots allt insparken för 
de nya studenterna.

Ni kan redan nu läsa både fadder-
kontraktet och de nya policyerna på 
hemsidan!

FANNY BERGQVIST. T4
ORDFÖRANDE

ORDFÖRANDE HAR ORDET

SPÄNNINGEN STIGER INFÖR 
HÖSTENS INSPARK
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RHIANNON MEENAN. T4 
REDAKTIONSCHEF

REDAKTIONSCHEF HAR ORDET

BLIR VI DÖMDA UTANFÖR 
DOMSTOLEN?

I våra framtida karriärer kommer det att ställas krav på vår kunskap, problem-
lösningsförmåga och driftighet. Vi kommer med all säkerhet kunna leva upp till 
de kraven när skoltröttheten ger med sig (något jag personligen längtar efter) och 
vi äntligen får ge oss ut i arbetslivet. Men bör vi vänta oss att det ställs krav på oss 
även på fritiden?

Ett känt fall av en jurist som fått sin lämplighet ifrågasatt på grund av sina fritidsin-
tressen är Björn Rosenström. Under sin studietid och senare som yrkesverksam 
jurist skrev och uppträdde han med sina egna, minst sagt, frispråkiga trudelutter. 
Lyriken roade vissa till skratt medan andra utdelade skarp kritik mot innehållet. 

En del av Rosenströms texter må vara osmakliga och stötande enligt mitt tycke, 
men jag kan samtidigt tycka att varenda person själv bestämmer över sin fritid, 
inte ens yrke. Vi skiljer väl ändå på jobb och fritid? Riktigt så tycker emellertid inte 
Stig Strömholm, tidigare 
professor i civilrätt och allmän rättslära. Enligt honom är texterna “motbjudande 
slask” som är bevis på att juristutbildningen inte har tillgodosett behovet av att 
utbilda sina kullar inom etik. Trots att jag kan hålla med om att utbildningen inte 
ger elever någon särskild etisk utbildning så följer etisk utveckling för varje individ 
av deras upplevelser både inom och utanför programmet. Att ha ytterligare utbild-
ning inom etiken är ingen dålig idé, men jag tror inte att det skulle motverka att 
jurister skrattar till Rosenströms lyrik. 

Alla har ju ändå olika humor och åsikter kring saker och ting. Medan det är ound-
vikligt att omgivningen dömer en person utifrån sitt agerande även på sin fritid 
handlar objektivitet i jobbet inte om att begränsa ens personlighet utanför arbet-
stid. Det handlar snarare om att veta när den egna åsikten ska läggas på hyllan 
en stund. Den förmågan kan alla ha och därmed vara duktiga yrkesutövare, trots 
personliga åsikter. 

FO
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INSÄNDARE

I min krönika (de Facto nr. 4, 2018) 
skrev jag om faran med juridifierin-
gen ur demokratisynpunkt. Emil 
Danielsson Nykänen bidrog med ett 
läsvärt svar på min text i föregående 
nummer (de Facto nr. 1, 2019) och 
förespråkade i motsats till mig istället 
stärkt domstolsmakt. Nykänens 
resonemang bygger på två poänger: 
att demokratiskt valda företrädare 
kan vinna val och stifta lagar som 
skulle strida mot liberala politiska 
ideal, och att sådana krafter stärkt sin 
ställning i väljaropinionen. 

Jag vill försöka besvara bägge dessa 
invändningar. Demokrati går ut på 
att vanligt folk är tillräckligt bra för 
att styra sig själva. I en demokrati 
ska därför makten över samhället 
och samhällsutvecklingen ligga i 
medborgarnas händer, och de som 
önskar att förändra samhället ska 
söka stöd för sin linje i allmänna och 
fria val. Argumentationen att ”juris-
ter ska ha makt om lagstiftaren tar 
fel beslut” (citerat från Nykänens 
text, red.anm.) påminner snarare 
om det tankegods som var vanligt i 
övre samhällsklasser innan Sverige 
blev en demokrati: vanligt folk var för 
dumma för att förlitas med politisk 
makt - istället skulle endast de 
välbemedlade och välutbildade styra 

samhället. Att närma sig frågan om 
domstolsmakt med att det annars 
finns risk att folkvalda företrädare 
kan få demokratiskt mandat att 
driva en politisk linje man själv inte 
önskar, är principiellt felaktigt enligt 
min mening. I en välfungerande 
demokrati finns inget snabbspår 
för ämbetsmannen som vill ha sin 
politiska vilja igenom. För den jurist 
som gör anspråk på att förändra 
samhället föreslår jag istället att man 
ställer upp i val, som alla andra.

Det är också enkelt att tänka sig 
stärkt domstolsmakt och mer 
expertstyrning som ett vapen mot 
framväxande politiska auktoritarian-
ism. Auktoritära ledare som kommit 
fram har ju ofta starkt folkligt stöd 
och folkets företrädare är således 
de som ska tämjas av domstolarna. 
Jag är dock djupt tveksam till om 
det är ett fruktsamt sätt att motar-
beta sådana politiska strömningar. 
Genom att begränsa folkstyret med 
juridiska hinder i utförandeledet av 
det demokratiska styrelseskicket – 
med hänvisning till att man ogillar 
den demokratiskt fastslagna politiska 
riktningen – skapas paradoxalt nog 
samma anti-pluralism som många 
av de högerpopulistiska krafter-
na själva anklagas för att betinga. 

Demokratiska ideal går inte att 
konservera, istället måste demokra-
tin erövras i varje tid. Hur personligt 
oangenämt eller politiskt oaptitligt 
det än må vara, bör man därför ta 
högerpopulisten och dess anhän-
gares krav på allvar och försöka vinna 
stöd för sin uppfattning ute bland 
väljarna – inte i domstol.

Avslutningsvis bör även det självklara 
nämnas. Givetvis ska vi i Sverige 
värna rättsvårdande institutioners 
oberoende och alla rättssäkerhetsga-
rantier som historiskt funnits på plats 
i vårt levande folkstyre. Syftet med 
min text i förra årets sista nummer av 
de Facto var att väcka tankar om ju-
ristens roll i ett samhälle där politiska 
frågor omvandlas till juridiska frågor. 
Inte sällan är juridifieringen något 
som hejas på av juristkåren som ett 
skydd för goda ideal, men det finns 
ett värde i att påtala faran med den 
ordning som av olika skäl håller på 
att växa fram. När folkstyret stryps, 
riskerar det demokratiska styrelses-
kicket att bli som kungahuset: den 
finns där, men bestämmer ingen-
ting. Även den som sjunger makt-
delningens lov, bör fråga sig om det 
då egentligen finns något kvar att 
skydda.

REPLIK: STÄRKT DOMSTOLSMAKT – EN DEMOKRATISK ÅTERVÄNDSGRÄND

ARIJAN KAN, T6
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Att studera är sett som något 
prestigefyllt och imponerande. 
Studenten har självdisciplin och 
är ambitiös. Studenten orkar 
med långa dagar och sena 
nätter. Studenten bollar studier 
och studentliv, helgjobb och 
ideellt engagemang i föreningar. 
Studenten kan allt och gör det också. 
Mitt problem ligger i att hela denna 
bild av studentliv och att studera vid 
universitet är överdriven. 

Om någon säger till mig att den har 
studerat i tio timmar, tolkar jag det 
som att de har pluggat i två timmar 
och tjattrat med människor i UB i 
åtta. Frågar man en släkting som 
är jurist eller en vän som studerat 
juristprogrammet svarar båda att 
de har läst oändliga mängder och 
studerat oavbrutet i fyra och ett 
halvt år. Varför envisas alla med att 
juristprogrammet är så ofattbart 
tidskrävande och jobbigt?

Jag vet inte om denna hets beror 
på att man försöker upprätthålla en 
falsk bild av att enbart eliten klarar av 
juristprogrammet. Kanske beror det 
på att en samling människor som i 

hela sina liv har varit bäst i klassen 
plötsligt insett att gymnasiebetygen 
inte innebär att dom är överlägsna 
på något sätt, utan endast lät dem 
komma in på universitetet? Kanske 
gör dom sina nuvarande studier 
till sin nya identitet för att kunna 
verka överlägsna utan någon verklig 
prestation?

Vem som helst som hade gått 
på föreläsningarna och fått 
kurslitteraturen skulle klara av att 
läsa juristprogrammet och komma 
undan med rimliga betyg. Precis 
som att vem som helst skulle kunna 
bli hjärnkirurg eller raketforskare. Det 
är inte en talang eller en fantastisk 
gåva, det är en samling kurser och 
lärare som vet hur man lär ut på rätt 
sätt.

Kanske ska vi tacka vår lyckliga 
stjärna för trettiopoängstentor, 
för hade vi haft fler tentor hade vi 
alla gemensamt gått under. Hade 
vi haft mer mer än en tenta per 
termin, hade ju mängden tid som 
går åt till att klaga på tentaplugg 
konsumerat oss alla. Detta fastän en 
klar majoritet endast tentapluggar 

effektivt i kanske en vecka. 

Att lägga oändliga mängder timmar 
på något gör dig inte talangfull 
eller smart, det gör dig otroligt 
självdisciplinerad och ambitiös, men 
vilken idiot som helst hade varit 
proffs på fyra seminarieuppgifter 
om den spenderade samma antal 
timmar på dem. Sluta hetsa varandra 
till att tro att studier handlar om 
kvantitet före kvalité.

Att uppehålla denna syn på studier 
är något som avskräcker fler än 
vad det imponerar. Det leder 
till betygshets, onödiga timmar 
med ångest och slösad tid på 
låtsasstudier. “Det finns inga 
omfester – bara omtentor” kanske 
sägs av en anledning. Istället för 
att hetsa varandra till att spendera 
orimliga mängder timmar i UB, njut 
av det fina vädret eller av en rolig 
EPP. Om vi alla klagar på att vi inte 
har någon fritid när vi sedan förstör 
fritiden vi får med att bara klaga på 
plugg och hetsa upp varandra, vad är 
då poängen?

ANONYM

Juriststudenterna 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.
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Vi alla värderar vår fritid högt. Sär-
skilt under varmare tider som dessa 
är det nog få som inte jämrar sig 
över de många timmarna som går 
åt till att sitta i biblioteket med bara 
kapitel och paragrafer så långt ögat 
kan nå. Att försöka stämma sina 
kursansvariga för att man berövas 
soltimmar skulle nog inte vara sär-
skilt framgångsrikt, men kanske inte 
heller helt omöjligt. Det finns fall då 
skadestånd har utgivits för förlust av 
fritid – såsom i fallet “Dragkroken”. 

Fallet “Dragkroken”, NJA 1992 s. 213, 
handlar om en familj som var med 
om en olycka på sin semesterre-
sa. Familjen hade tidigare under 
året köpt en bil med en i efterhand 
monterad dragkrok. När familjen 
sedan färdades med bilen lossnade 
dragkroken, varpå deras husvagn 
rullade av vägen. Detta medförde 
omfattande skador på både husvag-
nen och bilen. Som en följd av 
detta miste familjen semesterdagar 
som gick till att lämna in bilen och 
husvagnen på reparation, hyra ny bil 
och husvagn samt återlämna dessa. 
Medan alla direkta kostnader täcktes 
av försäkringar, yrkade familjen på 
ersättning för sina förstörda semes-
terdagar av företaget som tillverkade 
dragkroken. 

Tingsrätten ansåg i likhet med före-
taget att enbart ett fåtal dagar påver-
kats negativt av det inträffade och 
satte därför ned antalet semester-
dagar som ansågs förstörda. Vidare 
anförde tingsrätten att skadestånd 
med anledning av sakskada omfattar 
ersättning för bland annat inkomst-
förlust. När det gällde personskador 
ansåg domstolen att man i praxis 
tagit hänsyn till förluster som inte 
avsett inkomster i egentlig mening, 
och att samma resonemang bor-

de kunna appliceras vid sakskador. 
Domstolen kom däremot fram till 
att familjens semesterintrång inte 
kan likställas med inkomstförlust och 
ogillade därför yrkandet. Hovrätten 
förde en liknande diskussion och slog 
följaktligen fast tingsrättens domslut. 

Högsta domstolen konstaterade 
inledningsvis att det är sen gammalt 
att skadestånd för personskada kan 
ges för förlorad rekreation men att 
det var oklart om detsamma gäller 
vid sakskada. Domstolen kom därför 
att diskutera ordalagen i 5 kap. 7 § 
skadeståndslagen. Med hänvisning-
ar till litteratur och praxis ansåg 
domstolen att förlust av fritid skulle 
kunna ses som en “annan kostnad till 
följd av skadan” som anges i bestäm-
melsens andra punkt. Domstolen 
menade också att detta synsätt 
stämde väl med den allmänna ten-
densen att tillmäta intresset av fritid 
och rekreation allt större betydelse. 

Medan familjen ursprungligen yrk-
ade på skadestånd om 12 000 kronor 
för den förstörda semestern, kom 
domstolen att uppskatta skadan till 2 
000 kronor. 

Värt att nämna är att fall som dessa 
hör till ovanligheten. Skadestånd-
sersättning för just utebliven fritid 
eller rekreation medges sällan. Skulle 
ens kursansvariga inte också råka 
vara tillverkare av felande dragkrokar, 
bör man nog i första hand vända sig 
till kursrådet istället för domstolen. 

DANIEL STORMLUND. T4 

CHEFREDAKTÖR

DRAGKROKSFALLET
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Att kunna vistas i naturen efter en lång dags 
studier utan att behöva kontrollera varenda 
stig eller dunge vi rör oss igenom är för oss 
i Sverige en självklarhet – detta tack vare 
allemansrätten. Sedan 1994 är allemansrätten 
inskriven i grundlagen. I regeringsformen 
stadgas att alla ska ha tillgång till naturen enligt 
allemansrätten, trots det skydd som har getts 
till den enskildes äganderätt.

Allemansrätten innebär en begränsad rätt för 
alla att i viss utsträckning befinna sig på mark- 
och vattenområden som tillhör annan genom 
att färdas över det, och under en begränsad tid 
även uppehålla sig där. Markägaren behöver inte 
ge sitt samtycke för att marken ska få användas 
av allmänheten. Allemansrätten är grundad 
på sedvana. Den har gamla anor och var förr 
i tiden en nödvändighet för att människor 
skulle kunna resa och förflytta sig. Sedvanan 
har dock utvecklats till att under 1900-talet 
främst möjliggöra friluftsliv på annans fastighet. 
Allemansrätten finns idag inte preciserad i lag. De 
lagar i miljöbalken och brottsbalken som omger 
den sätter de yttersta gränserna för vad som är 
tillåtet.

Vissa begränsningar föreligger kring 
allemansrätten. Allmänhetens nyttjande får inte 
medföra att fastighetsägare eller andra med 
särskild rätt till fastighet tillfogas nämnvärd 
skada eller olägenhet. Markägarens ekonomiska 
intressen och hemfriden får inte kränkas. De som 
rör sig i naturen är även skyldiga att ta hänsyn till 
sin omgivning – till växt- och djurliv lika väl som till 
andra människor i närheten.

ALLA VÄGAR ÄR INTE LOVLIGA
En av de grundläggande frågorna kring 
allemansrättens innebörd är centrerade kring var 
man får färdas till fots utan att fråga markägaren 
om lov. Där man inte ens har rätt att gå, saknar 
allmänheten också andra befogenheter som ingår 

i allemansrätten. Rätten att färdas på annans 
mark regleras i den centrala allemansrättsliga 
lagbestämmelsen, 12 kap. 4 § brottsbalken. 
Paragrafen stadgar att den som tar en olovlig 
väg över exempelvis en tomt eller plantering 
ska dömas för tagande av olovlig väg. Enligt 
brottsbeskrivningen är olovligt tagande av väg 
över tomt eller plantering straffbart oavsett 
om det skett någon skada eller ej. Vad gäller 
beträdande av andra ägor gäller dock att det är 
straffbart om skada kan uppstå. För straffbarhet 
räcker det att vid ett enstaka tillfälle korsa marken.

EN RISK ATT BEGÅ HEMFRIDSBROTT
Hemfridsbrott definieras i 4 kap. 6 § 1 st. 
brottsbalken, och föreligger om någon olovligen 
intränger eller kvarstannar där annan har sin 
bostad. Hemfridszonen är inte alltid tydligt 
definierad, men anses i normalfallet sträcka sig 
mellan 20 till 50 meter från bostaden. Här får 
den omgivande terrängen användas för att göra 
en tolkning av var gränsen för var den naturliga 
avgränsningen för hemfridszonen går. Zonens 
storlek påverkas även av om det är en samlad 
bebyggelse eller ett ensamt hus i skogen. 
Hemfridszonen i villaområden är väldefinierad 
och generellt ganska liten. Grundprincipen är 
att hemfridszonen för ensamt placerade hus i 
regel är betydligt större än för hus i villaområden. 
Allmänheten får exempelvis inte beträda 
gårdsplaner och villaträdgårdar, eller områden 
som är avskärmade för insyn. Sådan mark är 
skyddad och får inte ens beträdas på vägar 
eller trädgårdsgångar – så länge du inte har en 
acceptabel anledning.

VEM GÅR OCH GÅR MEN FÖRHOPPNINGSVIS 
ALDRIG KOMMER TILL DÖRREN? DEN SOM TAR 

EN OLOVLIG VÄG. 

EMMI LOUISE DANDELS. T8
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I slutet av mars röstades det omstrid-
da upphovsrättsdirektivet igenom 
i Europaparlamentet. Under de föl-
jande veckorna genomgick förslaget 
en slutlig röstning i EU:s ministerråd. 
19 av medlemsländerna röstade för 
och sex stycken emot, vilket innebär 
att Sverige tillsammans med övriga 
medlemmar nu har knappt två år på 
sig att implementera reglerna i sin 
nationella lagstiftning. Innebär detta 
att memes kommer förbjudas och 
att vi millennials följaktligen måste 
hitta andra fritidsnöjen? 

Upphovsrättsdirektivet, eller Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 
om upphovsrätt på den digitala inre 
marknaden (2016/0280(COD)) som 
är dess fullständiga namn, syftar i 
korthet till att modernisera upphovs-
rättsreglerna inom EU. Europakom-
missionen menar att den digitala 
utvecklingen har stärkt internets 
roll som den viktigaste plattformen 
för spridning av olika verk. Samti-
digt är det en plattform på vilken 
skapare har svårt att få ersättning för 
användningen av sina verk. För att 
säkra europeisk kreativitets fortsatta 
utveckling vill Europakommissionen 
införa åtgärder som förbättrar mö-
jligheterna för skapare att förhandla 
och få ersättning för att deras inne-
håll nyttjas av onlinetjänster. 

Debatten har emellertid kretsat 
främst kring artiklarna 11 och 13 i 
direktivet. Artikel 11 och 13 är allmänt, 
och något felaktigt, kända som “länk-
skatten” respektive “upphovsrätts-
filtret”. Dessa artiklar har sedermera 
omarbetats och återfinns nu som 
artikel 15 respektive 17. 

Länkskatten är i själva verket en ny 
rättighet för publicister och medie-
bolag som ger dem möjlighet att 
kräva ersättning när deras presspub-
likationer sprids på informationsplat-
tformar. Meningen är att rättighet-
shavare ska få ta del av intäkterna 
som i nuläget enbart tillfallit dem 
som kommersiellt sprider deras verk, 
exempelvis nyhetsaggregatorer som 
Google News. Att som enskild enbart 
länka till eller icke-kommersiellt 
sprida presspublikationer är fortsatt 
osanktionerat. Artikeln innebär inte 
heller en skyldighet för aktörer att 
betala “skatt” till staten eller EU, trots 
vad namnet föreslår. 

Upphovsrättsfiltret innebär egen-
tligen att plattformarna blir ans-
variga för att upphovsrättsskyddat 
material laddas upp av användare 
som saknar rättigheter till det. Vad 
ansvaret sedan innebär i praktiken 
har varit föremål för diskussion. Det 
mest gynnsamma för skapare skulle 
vara att plattformarna tecknar avtal 

med rättighetshavare och utger 
ersättning i den mån innehållet 
används. Det som många är oroliga 
över är att plattformarna istället tar 
den enkla vägen ut genom att införa 
filter som förhindrar uppladdning 
av upphovsrättsskyddat material, 
därav artikelns namn. Ett sådant 
filter menar direktivets motståndare 
är oansvarigt och skulle innebära en 
enorm begränsning av yttrandefri-
heten på internet. 

Avslutningvis kan vi alla ändå pusta 
ut. I direktivet sägs också att artikel 
17 inte ska omfatta enskildas använd-
ning av upphovsrättsskyddat ma-
terial i syfte att citera, kritisera eller 
recensera. Memes är av den anled-
ningen uttryckligt undantagna vilket 
innebär att vi fortsatt vet var vi kan 
vända oss så fort tentaplugget inte 
känns så lockande. 

DANIEL STORMLUND.
CHEFREDAKTÖR. T4

FÖRBJUDER EU MEMES?
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JAN LEIDÖ.
INSPEKTOR

Förenklat bygger träning på period-
er av belastning och återhämtning, 
där belastningen måste vara till-
räcklig utan att bli överväldigande. 
Konditionsträning kräver lågintensiv 
belastning (60–70 % av max hjärt-
frekvens under 60/90–180+ minuter) 
kombinerat med högintensiv aerob 
intervallträning (90–95 % av max 
hjärtfrekvens, t.ex. 4 x 4 minuters 
intervaller), vilket utvecklar kroppens 
aeroba effektivitet och maximala 
kapacitet. Genom att köra två eller 
tre pass per dag under fyra–fem 
dagars intensiv träning ökas belas-
tningen ytterligare (fem timmars 
effektiv träning om dagen under 
fem dagar kallades i min ungdom 
att göra en kvantum alban). Styrket-
räning kräver stegrande belastning 
beroende på om målet är att öka sin 
uthållighet, öka muskelns tvärsnitt 
(hypertrofi), eller öka den maximala 
styrkan med begränsad hypertrofisk 
effekt. Oavsett träningsform är det 
centralt att varje pass genomförs 
med hög kvalitet. För att kroppen ska 
kunna reparera sig själv och utveckla 
den aeroba förmågan eller muskel-
tillväxten krävs dels att den övriga 
belastningen inte blir för hög, dels en 
eller två vilodagar innan nästa period 
av träning tar vid.

Samma principer kan tillämpas på 
andra delar av livet och ge oss en 
mer nyanserad syn på belastning 

och återhämtning i arbetet och på 
fritiden. Fysisk och kognitiv belas-
tning kräver återhämtning, men 
vila utan föregående högkvalitativ 
belastning ger ingen stimulans. Vid 
arbete/studier kan belastningen 
bestå av intellektuella utmaningar, 
fysiskt skapande eller fysiska ut-
maningar. De flesta behöver också 
fritidssysselsättningar som innebär 
någon form av kompletterande fysisk 
eller kognitiv belastning, exempel-
vis träning, arbete med händerna, 
musicerande, sociala möten, samt 
läsning. Fritidsbelastningen kan 
emellertid bli överväldigande. Vi 
utsätter oss ständigt för kognitiv be-
lastning i form av påverkan av andras 
tankar (t.ex. texter, meddelanden, 
musik och poddsändningar, bilder, 
film/serier eller TV-spel). Även om vi 
kanske betraktar det som avkoppling 
eller bakgrundsbrus kan det bidra 
till en alltför hög total belastning. 
Dessutom bör vi kanske särskilt ägna 
fritidsbelastningen åt högkvalitativa, 
analoga aktiviteter. I en temaspecial i 
tyska Die Zeit #14 2019 om sjunkande 
intelligenskvoter pläderade James 
R. Flynn (känd för Flynneffekten) 
för vikten av att läsa anspråksfulla 
böcker. I danska Weekendavisen 
#15 2019 argumenterade Søren Ulrik 
Thomsen för vikten av böcker där 
“teksten strømmer læseren i møde 
og samtidig rummer en modstand” 
eftersom sådana böcker tenderar att 

ge en större läsupplevelse. I likhet 
med träning bör belastningen därför 
vara högkvalitativ och hanterbart 
omfattande.

Fysisk och kognitiv belastning utan 
verklig återhämtning är dock be-
tydelselös. Sådan återhämtning 
inkluderar tillräckligt med sömn i 
vardagen, i synnerhet mellan kl. 23 
och 06 (se Matthew Walker, 2017), 
perioder av frihet från andra männi-
skors tankar (där vi således inte läser, 
lyssnar på, eller betraktar verk) för att 
reflektera över det vi tagit del av och 
över oss själva, samt perioder där vi 
medvetet inte gör någonting, exem-
pelvis genom att medvetet sitta stilla 
och betrakta våra omgivningar. 

En sådan omvärdering av vad som är 
belastning och betydelsen av högk-
valitativ belastning i arbetet och på 
fritiden, samtidigt som vi ger oss tid 
till verklig återhämtning, kan kanske 
leda såväl till utvecklad förmåga som 
till bättre balans.

BELASTNING OCH ÅTERHÄMTNING
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FRÅGAR

de Facto.
Om tid är pengar vill vi påstå att fritid är guld. Vi studenter har i perioder en hel del guld 
att spendera. Vad är det då vi roar oss med? Trots att det är svårt att tänka sig, kan det 

finnas en värld där juridikens många frågor inte behöver besvaras, men vad i hela friden 
skulle vi då göra? de Facto frågar!

1. Vad gillar du att göra med din fritid?

2. Även om man inte tar med sig jobbet hem finns det alltid jobb att göra hemma. Vilken 
hemsyssla hatar du mest?

3. Vad hade du gjort om du inte någonsin behövde jobba?

1. Tycker om att göra så lite som möjligt. 

2. Diska. Det är blött, varmt, jobbigt och känns
 alltid som ogjort arbete då disken konstant fylls på.

3. Vågar inte tänka sådana hemska tankar.

MATTIAS SVANSTRÖM - T4

1. Jag gillar att åka skidor (nedför, inte på längden för då ramlar man bara), 
köpa saker jag inte har råd med och att sova när man är riktigt trött. 

2. Jag hatar att diska för att det blir ju ändå aldrig riktigt rent och man får 
brännskador på händerna.

3. Då hade jag flyttat någonstans där det finns stora berg/fjäll och hav så att 
man kan åka skidor och bada :)))

KATJA DAVIDSON - T4
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1. På min fritid tränar jag en hel del, kollar mycket sport, främst hockey. 
Fiske är också kul ibland!

2. Dammsugning, främst för att det låter illa. Funkar lite bättre om 
man har radiokåpor på sig. Är dock förtjust i att lyssna pod och diska.

3. Då hade jag levt som ett NHL-proffs medan jag spelade hockey i en 
mycket låg division.

RASMUS STRIDSMAN OJA - T2

MARIA ERIKSSON - T6

1. Jag har inget liv så jag brukar mest träna. Eller hänga med 
kompisar. Ibland spelar jag piano. 

2. Jag hatar att rensa avlopp för det är äckligt. 

3. Hmm, jag hade kanske flyttat till Maldiverna och köpt 
paraplydrinkar.

1. På fritiden tycker jag om att spela mycket beachvolleyboll så 
jag spenderar en del tid på IKSU.

2. Det jag avskyr mest av allt är att diska. Jag försöker undvika 
det till varje pris och jag har länge funderat på att börja använda 
papptallrikar.

3. Hade jag inte behövt jobba hade jag nog flyttat till ett hus i ett 
varmt land och tagit det ganska lugnt.

SAMUEL ALM - T8
1. På fritiden brukar jag våldgästa mina vänner och tvinga dem att 
se på filmer eller dra med dem till gymmet för något roligt pass. 
Helst när vi alla är stressade över skolarbetet!

2. Tvätta... Jag har inga problem med hushållssysslor över huvud 
taget. Ta ett glas vin och diska/laga mat/stryka och se hur lätt 
allt går. Men tvättstugan är i en annan del av byggnaden och 
grannarna förstår inte studentmentaliteten.

3. Blivit tyckare på heltid. Är riktigt bra på att tycka saker.

OSCAR JERNETZ - T6
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de Facto har skickat ut Oscar Svensson och Josef Lindström Habta för att testa hur utbudet av kaffe ser ut på univer-
sitet. Metoden för testet är allt annat än vetenskaplig. Istället är tillvägagångssättet och bedömningen högst tveksam 
och ganska godtycklig. Josef och Oscar har i alla fall gett sig ut på olika fik på campus och försökt att bedöma någon 
slags ”helhetsupplevelse” på de olika ställena. Det är inte kaffekritikernas motsvarighet till Bengt Frithiofsson vi har att 
göra med här – men de har lovat att göra sitt bästa. 

Café Lindell

Turen börjar i samhällsvetarhuset 
och Café Lindell. Josef tar den 
klassiska grönvita GN-muggen 
från kaffeautomaten och för den 
långsamt mot sin mun och insu-
per drycken han nyss köpt i kaféet. 
Jo, nog är det kaffe allt. Lite bränt, 
lite halvt oklar smak, men ack, så 
effektivt för att pigga upp både 
kropp och sinne i pausen under 
ett av mördarföreläsningspassen i 
hörsalsrundan. Det är inga större 
konstigheter. 1. Sätt pappersmug-
gen i kaffemaskinen och tryck på 
”kaffeknappen” för att få en halvfylld 
mugg. 2. Tryck på knappen igen för 
ta bort muggen vid tillfredsställande 
kaffemängd och låt överflödigt kaffe 
fortsätta rinna ner i spillbehållaren. 
3. Voila! Färskbryggt kaffe (typ). Om 
smaken på kaffet inte får mer än 
godkänt höjer läget helhetsbety-
get. Det finns nästan alltid gott om 
platser och det är nära till juriststu-
denternas heliga plats, UB. Priset är 
tolv kronor och det finns både havre- 
och laktosfri mjölk. Ett hett tips är att 
skaffa ett GN-klippkort med vilket du 
får din tionde kopp gratis. Att lock 
kostar en krona extra drar tyvärr ner 
helhetsbetyget till tre av fem bönor.
Grabbarna går från det trygga sam-
hällsvetarhuset in i HUM-huset där 
Oscar, kanske inte helt överraskande, 
går fram till kaféet och köper ännu 
en kopp kaffe.

Café Humlan

Tidigare blev ett köp av kaffe i HUM-
huset till en fråga om ett affärsmäs-
sigt beslut i form av en fordran mot 
kaféet genom löpande skuldebrev, 
a.k.a. tillgodokvitto. Detta på grund 
av den lite retsamma kortgränsen 
på tjugo kronor samtidigt som 
kaffet kostade sjutton kronor. Denna 
problematik tillhör det förgångna 
eftersom kaféet har höjt priset på 
kaffet till tjugo kronor – genialiskt! 
Om priset drar ner betyget så finns 
det dock här en valfrihet som Jan 
Björklund skulle bli avundsjuk på då 
det går att välja mellan både van-
ligt och finkaffe. Båda kaffesorterna 
kostar lika mycket men finkaffet 
kommer i en mindre mugg. Vad 
säger Oscar om smaken då? Ja, 
fulkaffet är ju inte Skånerost direkt, 
men faktiskt förvånansvärt gott – det 
slinker ner bra. Finkaffet är riktigt 
gott – men kanske inte tjugokronors-
gott. Jämfört med Lindell-fiket är 
läget inte det bästa och har man inte 
föreläsning i HUM-huset lockar nog 
inte riktigt en omväg till humanist-
nästet för att köpa kaffe. Här finns 
både havre- och laktosfri mjölk, men 
det ingår även ett lock! Kaffe i HUM-
huset får tre av fem bönor.

Café Mitum

Kritikerna rör sig vidare mot kaféet 
i MIT-huset där Oscar köper en liten 
kaffe för hela fjorton kronor. När han 
gör detta tänker han tillbaka till den 
tiden då han var en liten späd T2:a 
och gick de extra metrarna hit för att 
köpa kaffe för blott tio kronor. Efter 
prishöjningen är det dock inte lönt 
att ta (om)vägen förbi MIT-huset. 
Detta inte bara på grund av det inte 
längre sparas några slantar, utan för 
att smaken inte heller är något att 
hurra för. Vill man ha en mellankaffe 
får man punga ut 18 kronor och vill 
man ha en stor får man nästan ta ett 
SMS-lån då den kostar 22 kronor. Det 
är ett ganska litet fik och det finns 
inte jättemånga platser. Att det är 
litet är ju inte nödvändigtvis något 
som behöver innebära att atmos-
fären är dålig, tvärtom kan ett litet fik 
göras härligt och mysigt – vilket inte 
är fallet här. Risken att stöta på en 
otäck ingenjör är dessutom avsevärt 
högre här än någon annanstans. Vid 
en okulär besiktning syntes inget 
annat än vanlig mjölk som tillbehör, 
synd. Helhetsbetyg: två av fem bönor.
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Café Moccado 

Josef har letat sig upp till kaféet i 
Universum, av någon anledning. Det 
är inte ofta man har vägarna förbi 
detta fik som är beläget mittemot 
det mytomspunna Corona. Men visst, 
det händer att basgruppsmöten 
förläggs i Universums grupprum 
med väl tilltagen insyn om (läs när) 
UB är fullt. I de fallen är det bra att 
veta att Josefs ansikte lyser upp 
likt en sol när han tagit en klunk av 
det nyligen upphällda kaffet. Josef 
tycker att kaffet är utsökt. Kanske 
beror den goda smaken på att det är 
bryggkaffe som serveras här och inte 
automatkaffe. Priserna är också 
skäliga; en liten kaffe kostar endast 
tio kronor medan en stor kostar sjut-
ton. Vill man slå sig ner finns det gott 
om plats i de ljusdränkta lokalerna. 
Det enda som drar ner betyget är 
egentligen läget. Här finns havre- 
och laktosfri mjölk och lock ingår 
i priset. Helhetsbetyg: fyra av fem 
bönor. 

Den bästa koppen är ju dock…

…den som avnjuts tillsammans med 
en god vän. Smaken, priset eller 
platsen kvittar om det sitter en god 
vän bredvid en och man tillsammans 
över en kopp kaffe försvinner bort in i 
en diskussion om allt mellan himmel 
och jord. Visst, kanske är Kopi Lu-
wak-kaffe jättegott. Ensamdrickande 
av kungakaffe värmer däremot aldrig 
lika mycket som ett vänskapligt möte 
över en kopp av bränt automatkaffe 
gör. Det behöver inte nödvändigtvis 
vara en vän du pratat med tidigare. 
Köp en kopp och börja prata med en 
annan kaffedrickare som du kanske 
tycker ser intressant ut, och så vipps, 
har du kanske en ny vän. Kaffe med 
vän får alltid fem av fem bönor! 

 Oscar Svensson (T6) och Josef Lindström Habta (T4)
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PLUGG OCH FYSISK AKTIVITET, 
EN LYCKAD KOMBO?
Hur mycket av din fritid lägger du på träning 
eller annan form av fysisk aktivitet? Livet är ett 
stort pussel där vissa saker kan vara svårare 
att lägga ner tid på än andra. Vi prioriterar 
vissa saker mer eller mindre. Fysisk aktivitet 
är dock en livsviktig punkt när det kommer till 
bibehållande och förbättring av människans 
koncentrationsförmåga, inlärning och 
välmående – något som vi studenter borde 
lägga en extra tanke på. 

Av egen erfarenhet vet jag att det kan vara 
svårt att motivera sig till olika former av träning 
och annan fysisk aktivitet. Det är lätt hänt att 
man slänger sig i soffan efter x antal timmar i 
UB, slår på Netflix och plötsligt är det extremt 
svårt att ta sig tiden att göra något annat (jfr. 
orden lathet, slöhet). En bra idé i stunden kan 
tyckas, men faktum är att långa stillasittande 
perioder kombinerat med en icke-aktiv livsstil kan 
påverka inlärningsförmågan och i slutändan dina 
studieresultat.

Det är välkänt att fysisk aktivitet, vare sig det är 
långa promenader, gym eller löpning, stimulerar 
inlärningsförmågan och förbättrar det psykiska 
välmåendet. Trots detta syns tydliga tendenser till 
ett mer stillasittande samhälle där stora delar av 

befolkningen lägger ner mer och mer tid framför 
skärmar och andra aktiviteter där kroppens fysiska 
förmåga inte nämnvärt stimuleras. Samtidigt ser 
vi även en oroande utveckling med sviktande 
studieresultat i form av lägre genomsnittsbetyg 
hela vägen från grundskola till universitet. 

I grundskolans och gymnasiets läroplan 
inkluderas daglig obligatorisk fysisk aktivitet i 
undervisningen. En handfull forskningsstudier 
på barn och ungdomar har visat på en tydlig 
ökning i både koncentrationsförmåga samt 
inlärningsförmåga vid daglig rörelse och motion. 
Universitetsstudier har däremot, förståeligt 
nog, inte någon schemalagd fysisk aktivitet 
(delegerade armhävningar av föreläsaren i 
föreläsningspauserna kanske hade funkat?) 
De “gratistimmar” som man fick under 
idrottslektionerna i gymnasiet eller rasterna 
när man sprang runt och lekte tjuv- och polis 
under grundskolan finns inte tillgängliga för oss 
universitetsstudenter. Vi får ta tag i detta själva 
under åren som student, vilket är lätt för vissa och 
svårt för andra. 

Många universitetsstudenter kan nog relatera till 
de stundtals rätt skrattretande bortförklaringarna 
som sveper förbi i hjärnan när man inte orkar 
ta tag i saker som man vet att man borde göra. 
Dessa kan exempelvis vara “jag har inte tid idag”, 
“jag har annat att göra” eller klassikern “jag tar 
det imorgon”. Kanske ligger det i människans 
natur att ta till undanflykter för att inte behöva 
göra det som man inte VILL göra för stunden, 
men när det gäller fysisk aktivitet behöver det inte 
vara krångligare än att man rör på sig dagligen 
och skapar goda vanor i sitt vardagliga liv. Du 
behöver inte sikta mot en elitidrottskarriär. Det 
räcker gott och väl med en löprunda, promenad, 
att gå på gymmet, utnyttja IKSU:s möjligheter 
till simning, klättring, squash eller varför inte JF:s 
måndagsträningar? All rörelse funkar utmärkt, så 
länge DU tycker att det är kul och kan motivera 
dig till det kommer resten som ett brev på posten. 

Vad väntar vi på? Fram med det dammiga 
gymkortet, putsa upp löparskorna, leta fram 
fotbollsdojorna, böj innebandybladet och ”ut 
å kör”! Vem vet, detta kanske blir skillnaden 
på fiasko och succé när vi nervöst loggar in i 
studentportalen och klickar fram resultatet på 
terminstentamen sista veckan i juni!

OSCAR HOLGERSON. T2
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JONNAS 5 BÄSTA 
MOTIVATIONSTIPS: 
1. Hitta kul terräng att springa i. Skogen är 
världens bästa lekpark. Ta en avstickare vid 
Nydala eller Tomtebo ut på en stig och se 
vart den leder. Förutom att du får komma 
ut i fågelkvittret och stillheten naturen 
bjuder på glömmer du nästintill bort att du 
springer när fötterna hela tiden söker bästa 
plats att placera nästa steg. Dessutom är 
skogslöpning den snällaste löpningen du kan 
ge din kropp. 

Lockar inte stigarna finns massor av andra 
roliga ställen att springa. I Stadsliden hittar du 
olika spår med en utmaning i varje backe. En 
tur längs älven vid solnedgången är alltid lika 
magisk, samtidigt som intervaller på Campus 
friidrottsarena ger möjlighet att riktigt 
tömma kroppen och fylla på med ny energi. 

2.  Goa träningskläder. En fullt legitim ursäkt 
att shoppa. Med ett par nya färgglada tights 
eller sköna skor blir faktiskt träningen mycket 
lättare. 

3. Bra musik. En vän sa till mig att hon helst 
sprang utan musik för att det är så härligt att 
höra lungorna arbeta. Det är kanske fungerar 
för somliga – men mest troligt inte. Så varför 
chansa? Gör en spellista med alla powerlåtar 
du kan komma på och hämta energi från 
musiken. Bra musik till löplistan kan vara 
allt från Vengaboys till Magnus Uggla. En 
personlig favorit på kvällsrundan är Eminem, 
helst iklädd en stor huvtröja och keps.

4.  Spring med en kompis. Löprundan är, 
i tät konkurrens med vinkvällar, det bästa 
tillfället att komma ikapp med skvaller. 
Dessutom är det svårare att stanna inne om 
du måste höra av dig till kompisen och ställa 
in än om du tränar ensam.

5.  Sätt upp ett mål. För en tävlingsmänniska 
är ett uppsatt mål perfekta motivationen, 
för den värsta personen att förlora mot är ju 
ändå en själv. Det kan vara allt från att jogga 
fem kilometer utan att stanna till att springa 
ett fjällmaraton på medaljtid. Du är den enda 
som sätter gränserna för dina mål. 

Med bara dagar kvar av terminen är förmodligen 
stressen på sin peak för de allra flesta på 
programmet. Stundande terminsavslut innebär 
också ett par veckor med tentaplugg och 
tillhörande ångest. I en enkätundersökning 
som genomfördes av Studentbarometern 
under hösten 2017 uppger 40 procent av 
juriststudenterna att de ofta känner sig stressade 
på grund av sina studier. Så vad kan vi egentligen 
göra för att skydda oss från den sömnbrist och 
magsår som studierna uppenbarligen medför? 

Sedan länge är det känt att fysisk aktivitet skyddar 
våra hjärnor vid stress. Det är tidigare känt att 
mängden av proteinet PGC-1a1 ökar i musklerna 
och stärker dessa vid fysisk aktivitet. I en studie 
från Karolinska Institutet som publicerades 2014 
har forskare utsatt både möss med en ökad 
sammansättning av proteinet samt möss med 
normal sammansättning av proteinet för stress. 
Efter fem veckor av mild stress hade de vanliga 
mössen utvecklat ett depressivt beteende, medan 
mössen med vältränade muskler inte hade några 
depressiva symptom. De mer vältränade mössen 
hade högre nivåer av enzymet KAT i musklerna. 
KAT bryter ner kynurerin, som bildas vid stress, till 
kynurerinsyra som i sin tur inte kan gå över från 
blodet till hjärnan.

En annan studie från Gymnastik- och 
idrottshögskolan har visat att mängden PGC-1a1 
ökar vid uthållighetsträning och resultat kan ses 
redan några timmar efter en löprunda. Genom att 
springa en halvtimme några gånger i veckan orkar 
hjärnan lite mer och blir mer motståndskraftig mot 
utmattning. 

Utöver denna nördiga utläggning finns det en 
rad medicinska och psykologiska effekter av 
träning. Bland annat minskar utsöndringen av 
adrenalin och kortisol i kroppen vid löpträning 
vilket balanserar stresshormonerna och ökar 
produktionen av antistresshormoner i binjuren. 
Dessutom har löpning i det aeroba intervallet, 
alltså i en behaglig ansträngningsnivå, visat sig 
vara utmärkt för att förse hjärnan med syre, vilket 
främjar förmågan att fokusera och lösa problem. 
Vem behöver inte den hjälpen i Östra Paviljongen i 
början av juni? 

JONNA BONDEMARK. T4
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Idag arbetar de flesta av oss åtta 
timmar om dagen eller 40 timmar 
i veckan. Så har det emellertid inte 
alltid varit. En del forskare har hävdat 
att människor under jägar- och 
samlarstenåldern förmodligen inte 
behövde arbeta mer än fyra timmar 
per dag för att finna föda, även om 
det så klart inte går att bevisa. Vad 
vetenskapssamhället däremot verkar 
vara överens om är att arbetsbördan 
ökade i och med att människan för 
några tusen år sedan började bruka 
jorden och tämja boskap.

I det gamla bondesamhället styrdes 
arbetsdagen av djurens behov, 
antalet soltimmar och årstidernas 
växlingar. Det innebar, i vart fall på 
nordliga breddgrader, att böndernas 
arbetsdag var längre under den ljusa 
delen av året och kortare under vin-
terhalvåret. Viss reglering av arbets-
tiden förekom dock även i äldre tider. 
En av de första arbetstidsregleringar-
na i Sverige var tjänstehjonsstadgan 
från 1723 som alltså gällde tjänste-
folk. Här framgick att arbetstiden va-
rade från fyra på morgonen till nio på 
kvällen med tre måltidsavbrott. En 
begränsning av arbetstiden infördes 
genom en stadga från 1739 som slog 
fast en rätt till ledighet efter högmäs-
san på söndagarna. 

Den modell enligt vilken de flesta av 
oss arbetar mellan bestämda klock-
slag hör främst samman med indus-
trialismens genombrott i Sverige. 
Istället för djuren och naturen blev 
det nu fabriksägarna som komma att 
styra över arbetstiden. Utvecklingen 
mot en mer klockstyrd arbetstids-
modell påskyndades av elektrifierin-
gen av Sverige och införandet av 
glödlampan under senare delen av 
1800-talet, något som gjorde att det 
blev möjligt att utföra arbete under 
dygnets alla timmar. 

Kombinationen av ny teknik och 
avsaknaden av en arbetsrättslig 
skyddslagstiftning ledde till att det 
i industrialismens barndom inte 

var ovanligt med arbetsdagar som 
ibland kunde uppgå till 16 timmar. I 
Sverige liksom i många andra länder 
ledde denna exploatering av arbetsk-
raften till protester. På den allra första 
1 maj-demonstrationen som ägde 
rum i Sverige 1890 framfördes kravet 
på åtta timmars arbetsdag under 
följande paroll: 

Åtta timmars arbete!
Åtta timmars fritid!
Åtta timmars vila!

Det skulle dock dröja fram till 1919 
innan kravet på åtta timmars ar-
betsdag blev verklighet. Någon 
40-timmarsvecka var det dock inte 
tal om eftersom man även arbeta-
de lördagar. Först 1971 infördes en 
lagstadgad 40-timmarsvecka. Kravet 
på att den ordinarie arbetstiden får 
uppgå till högst 40 timmar i veckan 
framgår numera av arbetstidslagen 
som också innehåller bestämmelser 
om bland annat övertid, dygnsvila 
och veckovila. 

Även om 40-timmarsveckan fort-
farande är normen så arbetar 
numera stora grupper mindre än 40 
timmar i veckan till följd av bran-
schvisa överenskommelser. Det 
gäller till exempel anställda inom 
delar av industrin. I andra verksam-
heter är det vanligt med förtroen-
dearbetstid, vilket innebär att de 
anställda inte har någon bestämd 
ordinarie arbetstid att hålla sig till, 
samtidigt som de inte har rätt till 
ersättning för övertidsarbete eller 
obekväm arbetstid. Det gäller bland 
annat universitetslärare. Inom delar 
av tjänstesektorn har det på senare 
år blivit vanligt med intermittenta 
anställningar eller så kallade be-
hovsanställningar som kännetecknas 
av att arbetstagaren endast arbetar 
vid behov efter förfrågan av arbets-
givaren.

Sammanfattningsvis kan konstat-
eras att ”8/40-modellen” fortfarande 
är norm på arbetsmarknaden, även 

ARBETSDAGEN 

om den har kommit att utmanas 
av andra sätt att organisera arbets-
tiden. Modellen har också ifrågasatts 
från politiskt håll genom kravet på 
införandet av 6 timmars arbetsdag. 
Enligt många skulle detta leda till 
färre sjukskrivningar, mindre stress 
och bättre balans mellan fritid och 
arbete. 

Hur framtiden ser ut för ”8/40-mod-
ellen” återstår att se. En sak är dock 
säker och det är att vi framöver 
måste arbeta längre i upp i åldrarna 
för att kunna säkra välfärden och 
kommande generationers pensioner. 
Men det är en annan historia.

Staffan Ingmanson, 
universitetslektor vid 
Juridiska institutionen

Bildkälla: Umeå kommun stadsarkiv. 
Sannolikt första maj-firande (eller 
demonstration för åtta timmars 
arbetsdag). 
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Än en gång har jag och utbildningsans-
varig varit ute på vift! Denna gång reste 
vi till Lund, vilket var perfekt – att få åka 
lite längre söderut så här i vårtider. Resan 
startade den 12 april med flyg till Malmö 
och buss till Lund. Vi var framme sent på 
kvällen och åkte direkt till hotellet för en 
god natts sömn.

Mötena började klockan åtta morgonen 
därpå, så det var en tidig start som gällde. 
Som vanligt fick vi sära på oss för att gå 
på våra respektive möten. Anton hade sitt 
JURO-möte och jag hade mitt ordföran-
demöte.

På JURO-mötet diskuterades i vanlig 
ordning allmänna utbildningsfrågor och 
studiemiljön på juristprogrammet. Utöver 
detta diskuterade vi att ansöka om bidrag 
hos MUCF, vilket skulle vara till stor nyt-
ta för alla juridiska föreningar i Sverige. 
Det skulle även hjälpa JURO att växa 
som organisation. Arbetet med bidraget 
fortsätter och kommer diskuteras vidare 
på mötet i Örebro, då förhoppningen är 
att vi ska tillsätta en ny post, där en person 
uteslutande kommer få arbeta med detal-
jerna kring ansökan hos MUCF.

På ordförandemötet diskuterade vi bland 
annat det bästa sättet att genomföra en 
överlämning till nästa styrelse, vad grunder 
för att utesluta en styrelsemedlem kan 
vara, hur man förankrar styrdokument 
och hur samarbete med andra föreningar 
på lärosätet kan se ut. Vi avslutade mötet 
med att jämföra våra mål och visioner. 
Precis som i Karlstad var detta möte väldigt 
givande. 

På kvällen hölls Lunds årliga vårbal! Det var 
min och Antons första bal med klädkoden 
frack. Det var lite nervöst, men spännande 
att klä upp sig till tänderna med medaljer 
och allt vad det innebär. Förfesten var i 
JF Lunds föreningsrum och präglades av 
moget mingel. Senare under kvällen blev 
det dags för tal och alla ordföranden fick 
som vanligt gå upp och roasta värden. 
Stockholm gick på dialekten i Skåne, Up-
psala om att dom är äldre än Lund och 
Karlstad om att dom är yngre. Mitt tal till 
värdföreningen handlade denna gång om 
HP-fuskare och om att Lund aldrig riktigt 
lyckas komma på första plats. Presenten 
blev en “quiz-kortlek” med HP-relaterade 
frågor. Denna gång var jag ännu mer 
nervös än i Karlstad, då publiken bestod av 
ungefär 500 personer, men det gick ju bra 
ändå. 

Återigen blev både jag och Anton myck-
et klokare av att hälsa på hos ett annat 
lärosäte och vi ser fram mot kommande 
utbyten!

UPPKLÄDDA TILL
TÄNDERNA I VÅRSOLEN

FANNY BERGQVIST. T4

ORDFÖRANDE

ANTON OKIC. T6

UTBILDNINGSANSVARIG
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NYHETSNOT     SER1

ABORT FÖRBJUDS I ALABAMA

I delstaten Alabama i USA röstade 
senaten ja till landets hårdaste abort-
lagar. Lagstiftningen har sedermera 
undertecknats av delstatens guvernör 
och innebär att abort kan komma 
att vara tillåtet endast om moderns 
liv är i fara. Läkare som utför en abort 
kommer kunna dömas till livstids fän-
gelse. Enbart försök till abort kommer 
kunna leda till tio års fängelse. 

Lagstiftningen har mött kraftigt kritik 
av människorättsorganisationer som 
menar att den går emot USA:s kon-
stitution. Abortmotståndare hävdar å 
andra sidan att ett foster bör likställas 
med en person, varför det var hög 
tid för ett nästan totalt abortförbud. 
Lagstiftningen väntas träda i kraft om 
sex månader om den inte stoppas i 
domstol.

SOPDYKNING ÄR OLAGLIGT

Sopdykning, kanske mer känt som 
dumpster diving eller dumpstring, är 
olagligt menar Ann Lundgren, lärare 
i straffrätt vid Umeå universitet. “När 
man slänger saker och de hamnar i 
containrar så är de inte övergivna på 
ett sådant sätt att det blir tillåtet att 
ta dem. Dem hamnar nu i någon an-
nans besittning”, förklarar Lundgren i 
ett reportage i SVT. Även om skräp till 
synes är övergivet, kan det användas 
för andra ändamål och anses ha ett 
värde för ägaren. Brottet är samtidigt 
svårbevisat och inte heller något 
polisen prioriterar. 

24 ÅR GAMMALT FALL LÖST MED 
HJÄLP AV FAMILJESÖKNING 

Genom en lagändring som började 
gälla den 1:a januari i år har polisens 
möjligheter att söka efter gärn-
ingspersoner med hjälp av DNA 
utvidgats. Lagändringen innebär 
att polisen numera kan utföra en så 
kallad familjesökning. En sökning eft-
er träff i DNA-registret på DNA från 
en brottsplats har sålunda vidgats till 
att omfatta även närbesläktat DNA, 
till skillnad från att endast kunna 
söka efter en “helträff”. 

Med hjälp av denna lagändring har 
ett 24 år gammalt fall av våldtäkt i 
Billdal på en 8-årig flicka kunnat lö-
sas. Tingsrätten fann att det var ställt 
utom rimligt tvivel att den tilltalade 
är skyldig till brottet, bland annat 
baserat på DNA-beviset, mannens 
vägran att lämna frivilligt DNA-prov 
samt hans anknytning till platsen. 
Gärningens straffvärde ansågs 
uppgå till 8 år, däremot togs den 
ovanligt långa tiden som förflutit se-
dan brottet skedde i beaktning och 
mannen dömdes till 6 års fängelse. 

SVETTIGT VÄRRE

En person undergick botoxbehandling i 
Danmark för att avhjälpa sina besvär av 
hyperhidros, ett tillstånd som karak-
täriseras av excessiv svettning. Per-
sonen sökte därefter ersättning för be-
handlingen enligt lagen om ersättning 
för kostnader till följd av vård i annat 
land inom EES. Eftersom den medicins-
ka utredningen inte gav tillräckligt 
stöd för att behandlingen omfattas av 
de riktlinjer som tillämpades i hennes 
hemlandsting, fann kammarrätten att 
behandlingen inte var sådan att hon 
hade haft rätt till den i hemlandstinget. 
Ersättning medgavs därför inte. 
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DANIEL WELLINGTON
VINNER MOT UR & PENN I PMÖD

Daniel Wellington, som säljer en 
klocka med natoarmband i olika 
utföranden, anförde i Patent- och 
marknadsdomstolen att deras 
kombination av boett och natoarm-
band är upphovsrättsligt skyddad 
som brukskonst. De yrkade att Ur & 
Penn gjorde intrång i denna up-
phovsrätt och skulle förbjudas från 
marknadsföring och försäljning av 
sina närmast identiska klockor under 
varumärket William Gregor. Domsto-
len konstaterade att Daniel Wel-
lington har fått stort genomslag på 
marknaden, men yrkandet avslogs 
för att klockan inte uppfyller de 
krav på individuell och konstnärlig 
formgivning som krävs för upphovs-
rättsligt skydd. 

Patent- och marknadsöverdomsto-
len gjorde emellertid bedömningen 
att klockan som helhet är originell 
i den meningen att den varit up-
phovsmannens egna intellektuella 
skapelse, eftersom upphovsman-
nen gjort egna fria och kreativa val. 
Domstolen slog följaktligen fast att 
att den populära Daniel Welling-
ton-klockan är upphovsrättsligt 
skyddad och att Ur & Penn gjort sig 
skyldiga till upphovsrättsintrång. 

Läs mer: PMT 5885-18

BROTT MOT LAGEN OM ANSVAR FÖR 
ELEKTRONISKA ANSLAGSTAVLOR

Lagen om ansvar för elektroniska an-
slagstavlor är en lag som sällan leder 
till åtal. Senaste prejudicerande målet 
avgjordes 2007 i ett fall då en person 
åtalades för att ha underlåtit att ta bort 
homofobiska uttalanden på en hem-
sida. Den åtalade friades då i Högsta 
domstolen. Nu har dock skapare och 
huvudadministratör av Facebookgrup-
pen “Stå upp för Sverige”  åtalats för 
brott mot lagen efter att ha underlåtit 
att radera hatiska, rasistiska kommen-
tarer i gruppen. Åtta fall av misstänkt 
hets mot folkgrupp omfattas av åtalet. 
Domen i målet, som har numret B 
3750-18, meddelas 4:e juni. 
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De flesta juriststudenter känner nog vid det här laget till Juristens dag – 
om inte annat än för vattenflaskorna och flikarnas skull. För den oinvig-
de är Juristens dag Umeås arbetsmarknadsevenemang som är till för 
att skapa kontakter mellan studenter och framtida arbetsgivare. Två 

dagar fyllda med intressanta föreläsare, mäss-mingel, bankett och efter-
fest. I år kommer det äga rum den 4 och 5 december!

Vi som är projektansvariga för Juristens dag i år är minst sagt peppade! 
Vi har redan hunnit en bit på vägen med förberedelserna och bland an-
nat tillsatt marknadsansvariga, som kommer hjälpa oss med all mark-
nadsföring. Vårt ansvar som projektansvariga är helt enkelt att ro detta 

projekt i hamn, men vi kommer behöva er hjälp!

Utöver marknadsansvariga kommer vi söka mässansvariga, banket-
tansvariga, måltid- och logistikansvariga och företagsvärdsansvariga till 
hösten. Är du intresserad av att söka eller vill veta mer? Håll utkik kring 

terminsstart!

Vi hörs
Elin Frånlund, Ingrid Wählby och Izabell Tillstam

PROJEKTANSVARIGA FÖR 

JURISTENS DAG
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Vi vill inleda med att rikta vår högst ödmjuka tacksamhet till alla som 
gett oss förtroendet och röstat på oss i kårvalet. Det är med stor glädje 

och stora förväntningar vi ger oss in i rollerna som ledamöter i
 kårfullmäktige i det nya systemet baserat på sektioner och vi känner 

oss stolta att få representera Juridiska föreningen och dess medlemmar. 
Har ni några funderingar om vad som händer i kårfullmäktige får ni 

mer än gärna ta kontakt med någon av oss och ställa era frågor.

Med vänliga hälsningar
Josef Lindström Habta, Maureen Katheka och Oscar Svensson

JURIDISKA FÖRENINGENS REPRESENTANTER I 
UMEÅ STUDENTKÅRS KÅRFULLMÄKTIGE

de Facto | nr 2 . 2019 

27



Nyexad och redo
för ledningsgruppen?

På Vinge uppmuntras alla att göra skillnad.
Därför har vi byggt en stol som ger dig som

nyanställd en plats i ledningsgruppen.

Läs mer på vinge.se/karriar


