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ANSVAR GENOM
LIVET
CHEFREDAKTÖR HAR ORDET

Hej alla medlemmar! Jag har fått äran att bli invald till Juri-

Det lilla barnet som jag en gång var växte upp. Jag började skolan, där
jag själv ansvarade för att mina läxor blev gjorda och för att mina prov blev
pluggade till. I gymnasiet gick jag ett samhällsvetenskapligt program med
inriktning på journalistik. Där släppte vi tidningar en gång i veckan under
en period där jag stod, även där, som chefredaktör.

diska föreningen som chefredaktör för vår tidning de Facto,
en uppgift som jag ser fram emot att ta mig an med alla dess
utmaningar det kommer med. Det innebär mycket ansvar, då
det är jag som står som ansvarig utgivare på tidningen och
jag som ansvarar för att den kommer ut i era brevlådor. Att

Att ansvar är en del av livet är någonting som vi måste ta oss an. Nu är
inte den lilla människan så liten längre. Jag har växt upp till att bli en, i alla
fall juridiskt sätt, vuxen person och med detta har det kommit ansvar. Jag
har fått ett ansvar som juriststudent och nu senast som chefredaktör för de
Facto. Detta ansvar är någonting som jag minst sagt har tagit på mig spontant, då processen var lite annorlunda än hur den är i sin vanliga ordning.
Jag bestämde mig under medlemsmötet för att söka och mitt tal skedde via
telefon, på min soffa iförd pyjamasbyxor. Även fast det var väldigt spontant och inte så genomtänkt så är det ingenting jag ångrar. Det var mycket
ansvar som kom till mig direkt och det är stora skor jag har att fylla efter
mina företrädare, men det är någonting som jag ser fram emot. Jag tycker
inte att man ska vara rädd för att ta på sig nya ansvar. Det är precis sådant
som får oss att växa som människor och är nödvändig för utveckling. Jag
tror inte att om någon hade berättat för lilla Alma att hon en dag skulle
ha allt detta ansvar hade hon inte trott på det. Hon hade förundrats över
hur mycket livet skulle skilja sig åt från det hon är van vid, vilket är en ansvarsfri livsstil. Även fast tiden då det inte fanns ett bekymmer i världen
var en härlig stund så är jag glad att jag är där jag är idag. Mycket ansvar
har tillkommit sedan tiden i sandlådan och antagligen kommer mycket
mer tillkomma. Men jag kommer att ta emot det med öppna armar och det
hoppas jag att ni också vågar.

ta på sig ansvar är inte någonting att vara rädd för, det ingår
i processen att växa upp. Den enda tiden i mitt liv som jag
kan minnas att ansvar inte ingick i min dagliga rutin var min
barndom. Jag ser tillbaka på det som en bekymmerslös tid då
det största problemet var att mina föräldrar ville att jag skulle
gå och lägga mig innan jag själv ville det eller att fröknarna på
förskolan försökte få mig att äta ris istället för endast grönsaker. Det fanns inte en tanke i världen på att det fanns ansvar
ute i världen som en dag skulle bli mitt eget. Dagarna bestod
istället av springande på gräsmattor och grävande i sandlådor. Det var en tid då ingenting förutom mitt egna jag var av
relevans.

Allt eftersom barndomen börjar tvina bort följde mer ansvar. Mitt ansvar
började när mina föräldrar gav mig uppgiften att se till att mina vantar
kom med mig hem från förskolan. Det var något som jag inte var speciellt bra på, men något som jag med tiden lärde mig. Detta var bara början
av en lång rad av ansvar som därefter skulle komma. Helt plötsligt var det
jag som ansvarade för att hämta min lillebror från förskolan, se till att vi
båda kom hem och fick någonting att äta och att vår hund fick komma ut.
Helt plötsligt är denna tidiga lilla person ansvarig för att se till att den
får med sig vad den behöver till skolan, eller så att läxorna blir gjorda. Ansvaret leder till sist till att den inte längre så lilla människan alldeles själv
ansvarar för att den själv får i sig mat, städar sitt egna hem, ser till att alla
räkningar är betalda.
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JF

– ALLAS VÅRT ANSVAR

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Hej alla juriststudenter där ute! Årets första de
Facto är här och likaså min första text till er. Först
och främst vill jag börja med att tacka för det förtroende jag fått av er medlemmar. Jag står ytterst
ödmjuk inför mitt uppdrag och ska göra mitt bästa
för att verksamhetsåret 2020 ska bli så bra som möjligt för medlemmar, styrelse och föreningen i stort.
Det är också just det, att ett år övergått till
ett annat och verksamhetsåret 2020 nu faktiskt inletts. Det känns otroligt spännande att
vi i den nya styrelsen nu tagit över och ska styra
denna skuta. Ett sådant övertagande för såklart
med sig ansvar för upprätthållandet och vidareutvecklingen av föreningen. Ett ansvar som
innebär att hela tiden försöka göra tiden på juristprogrammet vid Umeå universitet om än lite
bättre. Med det sagt så landar vi också i temat för
detta nummer av de Facto, vilket är just ansvar.
Vad innebär då ansvar inom JF? Jag anser att
vi alla, styrelse som medlemmar, har ett ansvar
för att göra vår studietid så givande och rolig som
den bara kan bli. Det bästa sättet att åstadkomma det på är genom att vara delaktig. Framförallt
i den oförutsägbara tid vi befinner oss i just nu.
Den övergång som skett till distansundervisning kräver en omställning både för studenter och lärare. Därför är det extra viktigt
att era åsikter når oss. Så har du synpunkter
på utbildningen, hör av dig till utbildningsansvarig eller hennes utskott och se till att
det hörs hela vägen upp till institutionen.

Viktigt att komma ihåg är att vi från styrelsens håll försöker blicka framåt trots omständigheterna. Med anledning av det vill jag
också uppmana er att fortsätta engagera er
framöver när möjligheten finns. Kanske har
du superbra idéer på event vi borde planera i
framtiden, kontakta då vår klubbmästare och
hjälp henne på traven. Kanske är det dags
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att du skriver den där hetsiga insändaren och
lämnar in till de Facto. Kanske borde du dessutom se till att plocka fram de där dammiga
träningsskorna när JF sport drar igång igen.
Vi alla kan vara med på vårt sätt, ingen idé
är för liten och inget engagemang för stort.
Ibland kan det vara svårt att veta exakt var
man ska vända sig när man har åsikter, förslag
eller frågor som rör JF:s verksamhet. JF klaga

tycker jag är en bra funktion, där kan du skriva
helt anonymt om du inte vill maila eller prata
med oss i styrelsen direkt. En annan sak som det
tog lång tid för mig att hitta var all den information som finns på jf-umea.se. Där finns allt från
stadgar och protokoll till kontaktuppgifter och
klaga-funktionen bland mycket annat. Ett litet tips är ju också att följa oss via instagram på
“jfumea” eller facebook där vi går under namnet

“Juridiska föreningen vid Umeå universitet”.
På dessa plattformar läggs vanligtvis allt
spännande som är på gång upp. Tyvärr så är
coronavirus covid-19 något som även påverkar JF:s verksamhet. Event har ställts in eller
flyttats fram och vi kommer hålla våra styrelsemöten via Zoom framöver. Det här är
något som vi såklart är väldigt ledsna över,
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men hoppas att ni har förståelse för. Oavsett så
finns vi där för er om ni behöver oss. Så låt oss
nu ta vårt ansvar och göra studietiden på distans så givande och rolig som den bara kan bli.
Tvätta händerna och ta hand om er.

FANNY WIKSTRÖM OLSSON, T4
Ordförande JF UMEÅ

de Facto | nr. 1 2020

Sätt kurs
mot en
långsiktig
karriär.
På Cederquist är hållbarhet ett självklart fokus.
För oss som advokatbyrå innebär det tre saker. Dels att vi bygger långsiktiga
relationer med våra kunder, något som bidrar till att vi själva utvecklar våra
kunskaper. Dels att vi tänker på våra medarbetare, vilket innebär att vi arbetar
hårt, men respekterar ditt behov av fritid och avkoppling. Och slutligen, förstås,
att vi alltid agerar med miljön i åtanke.

MÄNNISKANS
BÄSTA VÄN
REDAKTIONSCHEF HAR ORDET

Under en rättegång år 1870 uttalade sig advokaten George Graham Vest följande ”The one absolutely unselfish friend that a man can have in this selfish
world, the one that never deserts him and the one that never proves ungrateful or treacherous is his dog.” Från samma rättegång tros även den kända
frasen ”människans bästa vän” ha sitt ursprung.

Det var kärlek från första gången jag såg henne krypa runt. Hon såg ut som en blandning mellan ett marsvin och en bäver och hon kunde knappt använda sina ben för att ta sig framåt. Trots
det hade hon redan lärt sig bitas. Med hennes pirayaliknande tänder lyckades hon förstöra ett
par byxor redan vid första mötet. Det var för ungefär för ett år sedan som det skedde något som
skulle komma att leda till ett stort ansvarstagande, troligtvis mer än vad jag hade kunnat förvänta mig. En varelse flyttade in hos oss, en varelse som älskade att bitas,
helst i näsan. En varelse som bajsade på sig och ylade så fort hon skulle åka
bil. En varelse som kissade i soffan, inte bara en gång, eller två gånger, inte
heller bara i vår egna soffa utan även andras. En varelse som var omöjlig
att ens lära att sitta, ett kommando trodde man aldrig skulle komma på tal.
Varelsen kom sedan att växa upp och bli en hund. Efter att ha gråtit av
smärta och förtvivlan, efter att ha kemtvättar soffkuddar i flera omgångar. Efter att ha sprungit in och ut för att undvika olyckor och efter ett antal
sömnlösa nätter så blev hon slutligen en hund. Det har slagit mig att ju mer
tiden går, ju mer tycker jag om henne. Hon är en stor del av mitt liv och
mitt ansvar för henne känns som det absolut viktigaste ansvaret jag har.
När jag sitter och pluggar i sista minuten inför ett seminarium
hoppar hon upp och slänger en leksak över datorn. Det betyder att det
är dags för en paus. Hon lär mig mycket. Inte bara att ta pauser i pluggandet utan även
att ta ansvar över någon annan än mig själv. Hon lär mig att det är viktigt att äta mat och
att det är viktigt med motion, helst flera gånger om dagen. Hon lär mig att man alltid är
glad mot människor, att man ska göra det som är kul i livet och att det är viktigt att sova.
Tiden går och livet har sin gång, när man välkomnar en sådan varelse in i sitt liv har man
också välkomnat en sorg som man vet ska komma. Ska man undvika att älska något för att
förebygga den sorg som det kan leda till? Eller ska man göra det som leder till lycka? Jag valde
en bästa vän, en bästa vän som lärt mig att man ska göra just det som känns bra i livet. En bästa
vän som jag tagit in i mitt liv med öppna armar, jag väljer att leva i nuet och göra det som leder
till lycka.

MIA KARLSSON, T2
Redaktionschef de Facto

DEN MODERNA BYRÅN
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INSÄNDARE

VAD FEMINISTISKA
JURISTSTUDENTER
STÅR FÖR
- OCH VARFÖR VI BEHÖVS

Feminism (franska féminisme, av latin feʹmina ’kvinna’), social

inte nödvändigtvis att ideologin i alla sammanhang är separatistisk, tvärtom. Därför vill vi även passa på att påminna om att FemJur är en organisation som är öppen för alla, oavsett vilket kön en har eller identifierar sig med.

rörelse för jämställdhet mellan kvinnor och män.
Det är Nationalencyklopedins definition av ordet ”feminism”.

ofredanden, sexistiska kommentar och övergrepp sopas under mattan.
I upproret #medvilkenrätt vittnar tusentals kvinnor inom branschen
om incidenter som ingen ska behöva uppleva på en arbetsplats. Just därför finns Feministiska Juriststudenter. Vi vägrar komma ut till ett arbetsliv där vi diskrimineras för att just vi råkade födas som kvinnor.

Ändå har ordet fått en både laddad och vinklad innebörd i
samhällsdebatter, även bland oss studenter. Vi från Feministiska Juriststudenter, eller FemJur om en så önskar, vill därför

Något som vi vill ta upp är att feministiska frågor inte verkar prioriteras eller få det utrymme de förtjänar. Samhällsfrågor
såsom uppropet #medvilkenrätt borde diskuteras mer då det annars leder till ett arbetsliv präglat av tystnadskultur och manschauvinism, med en slutdestionation där du som kvinna faller in i statistiken bland utbrända eller blir utsatt för övergrepp. Låt inte dina
medstudenter, framtida arbetsgivare, eller samhället trycka ned dig på
grund av ditt kön. Våga vara den där “jobbiga jäveln”, skratta inte bort sexistiska skämt, ifrågasätt manliga medstudenters eller arbetskamraters pissiga beteenden och viktigast av allt, ta ingen skit för att just du är kvinna.

“Jag är inte feminist. Jag är equlitarian.”

klargöra vad det är vi står för – och varför föreningen (tyvärr)

“Varför heter ni FEMinister om ni ska kämpa för jämställdhet,

behövs.

då kämpar ni ju bara för kvinnor.”

Feministiska Juriststudenter ordnar föreläsningar, rättsfallsfikor och diverse aktiviteter för att sprida kunskap bland studenterna. Vi är idag en
liten organisation med en knaper ekonomi, men med din hjälp kan vi växa.
Genom att delta på våra aktiviteter kan vi tillsammans bidra till förändring och visa arbetslivet att dessa frågor är viktiga för oss studenter. Du behöver inte vara medlem för att delta på aktiviteterna, men ditt deltagande
hjälper oss som ideell förening att växa och erbjuda givande aktiviteter.

Feminism kämpar för allas lika värde. Men varför heter det då feminism? Jo,
för att det är just de “feminina egenskaperna” som samhället ofta vill förminska. För att rörelsen feminism fick sitt namn för att belysa och kämpa mot
obalansen mellan könen, för att kämpa mot just förtrycket mot kvinnor. Det
började som en socialpolitisk rörelse för att nå jämställdhet mellan könen och
har genom sin egen retorik blivit en rörelse för jämställdhet för alla, oberoende av kön. Feminism har en lång historia bakom sig; en styrka och en rörelse som har skapat det samhälle vi har idag och att byta ut det ordet skulle
förminska dess betydelse. Feminism är en stor rörelse och det kommer alltid
finnas åsiktsskillnader om vad det står för, precis som det finns i alla rörelser. Visst finns det manshatare som kallar sig feminister precis som det finns
radikala i alla rörelser, men vi kan inte låta dem ta över vad rörelsen betyder.

Det får ändå ses som allmänt känt att vi studenter på juristprogrammet
tycker om att diskutera, argumentera, vända upp och ner, ut och in, på olika
samhällsproblem och strukturer. Säkerligen har vi alla hamnat i åtminstone en diskussion om jämställdhet och feminism. Inte alltför sällan är det
många som hävdar att de är för jämställdhet men aldrig skulle kalla sig själva för feminister. ”Feminister är inte för jämställdhet, de vill ha ett vänstervridet samhälle med kvotering och skapa konflikter mellan könen”, är
saker en fått höra. ”Nej, jag är inte feminist, jag är humanist / jämställdist”,
är en annan vanlig replik. Eller varför inte ”feminister förnekar att det överhuvudtaget finns skillnader mellan män och kvinnor, det är ju yada yada”.

Feminism behövs inte. Nästan ¼ av alla kvinnor har blivit utsatta våld
i en nära relation (BRÅ). Feminism behövs inte. Våld mot kvinnor kostar
samhället mellan 2.7 - 3.3 miljarder kronor varje år. (socialstyrelsen 2009).
Feminism behövs inte. Fem år efter avslutad utbildning har kvinnor
nästan en fjärdedel mindre lön än män med samma utbildning. (SCB)
Feminism behövs.

Jämställdhet är en rättvisefråga som handlar om att ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett vem man är. Det borde vara
särskilt viktigt inom ett yrke som ska vara djupt engagerad i rättvisa och
människors lika rättigheter. Företräder en lagen är det passande att även
värna om den. Juristbranschen präglas av en tystnadskultur där sexuella

Feminism kan inte reduceras till Feministiskt initiativ och Gudrun
Schyman. Inte heller är feminism samma sak som kvinnor som skriker
glåpord efter män, bara för att de är män. Tvärtom. Det är just därför som feminismen fokuserar på kvinnors perspektiv på jämställdhet. Detta betyder
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JOHANNA, EMMY, IDA, JULI, ELLEN OCH EBBA
Feministiska Juriststudenters styrelse
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GÄRNA ETIK
– MEN FÖRST (EN) REJÄL RÄTT

En utgångspunkt för vårt samhälle är
att människan är rättsligt och moraliskt
ansvarig för sina handlingar och ibland
även för andra människors och varelsers
handlingar.

I Kants filosofi utgör rätten och etiken två grenar av moralen: Rätten är extern och sätter
upp formella krav för den yttre friheten, där
handlande är tillåtet under förutsättning att
det inte är förbjudet (och därigenom oförenligt
med andras rättigheter); etiken är intern och
ger ett objektivt nödvändigt syfte åt det praktiska förnuftet, d.v.s. ett syfte som är en plikt.
Det rättsligt tillåtna handlandet kan styras
genom externa faktorer och aktörer, medan det
etiskt nödvändiga handlandet kan endast styras
av människans självrestriktioner (Immanuel
Kant, Metaphysik der Sitten (2 aufl., Friedrich
Nicolovius: Königsberg 1798) [Immanuel Kant
Werkausgabe Band VIII: Die Metaphysik der Sitten (17:e aufl., Wilhelm Weischedel hrsg., Suhrkamp Verlag: Frankfurt a.M. 2017), s. 508–513]).
Eftersom det praktiska förnuftet måste gå från det rättsliga domänet (det tillåtna)
till det etiska domänet (det goda) har rätten företräde framför etiken; etiska mål kan
inte vara obligatoriska om de inte vore til�låtna och det skulle inte vara tillåtna om de
stod i strid med rättsligt grundade rättigheter.
Som jurister kanske skulle vi kanske intala oss själva att juridiken är tillräcklig, särskilt
eftersom det praktiska förnuftets förståelse
av det goda inte kan svara på vad som är til�låtet. I verkligheten ställs emellertid alla jurister, inte bara advokater, inför handlanden och
beslut som kan vara tillåtna men kanske inte
goda och som tvingar oss att göra etiska val.
Ett område där detta dubbla ansvar, rättsligt och moraliskt, utmanas är i frågan om automatisering och AI. De som utvecklar eller
brukar AI vill i begränsad omfattning diskutera ansvar och i den mån ansvar diskuterats
har det främst rört det etiska ansvaret. Sådana
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diskussioner har särskilt rört olika varianter på Philippa Foots klassiska
spårvagnsproblem (”the trolley problem”), eller etiskt ansvar för bias, diskriminering, eller främjande och spridande av vissa ideologier. Dessa frågor är viktiga, men för en jurist med Kant i bakhuvudet förefaller denna
diskussion som att spänna vagnen för hästen; vi kan inte diskutera etisk
användning av automatisering och AI innan vi beslutat eller vet vilket
handlande som är tillåtet. Kanske tror de att etiken kan ge svar både på
vad som är tillåtet och gott? I den tyska Dataetikkommissionens rapport
från 2019 uttalas att etik inte kan jämställas med rätt och att reglering
inte kan ersättas av etik. Rättsregler får genom parlamentarisk debatt
och lagstiftningsinitiativ demokratisk legitimitet och rättsreglerna har
en universell tillämplighet i förhållande till alla människor till skillnad
från etiska riktlinjer (Gutachten der Datenethikkommission (2019), s. 41).

Rättsreglernas strikta tolkningsmetod och ofta kännbara konsekvenser
gör det dessutom svårare att kringgå ansvarsbestämmelser till skydd för
det allmännas bästa jämfört med etiska riktlinjer. Vi jurister behöver
därför arbeta för att försvara och upprätthålla rätten som ansvarsgrund.
Vi jurister måste emellertid komma ihåg Kants bud att rätten inte
är tillräcklig i sig. När vi konstaterat vad som är tillåtet måste vi inom
ramen för detta agera gott, enligt det etiska ramverk som vi väljer. Ansvaret att agera etiskt kan dock vara särskilt utmanande för oss jurister som är vana att externalisera vårt rättfärdigande till rättskällorna
och därför behöver vi också öva på etiskt rättfärdigande och agerande.

JAN LEIDÖ
Inspektor
13
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de Facto.
1

VILKET ÄR UNIVERSITETETS BÄSTA CAFÉ OCH VAD BRUKAR DU KÖPA DÄR?

2

BÄSTA DU LÄRT DIG UNDER STUDIETIDEN?

3

VAD HADE DU GJORT IDAG OM DU INTE GICK PÅ JURISTPROGRAMMET?

SIXTEN FAHLGREN

KLARA BYSTRÖM
T6

1
2
3

Humhuset har det absolut bästa kaffet
om man gillar sånt.
Sluta inte läsa mitt i en mening.
Hade troligtvis bott under en sten eller
gått en kurs i silversmide.

T2

1

Café tornet, dagens lunch.

2

Skillnaden mellan arbetare och tjänstemän är att arbetare duschar efter
jobbet och tjänstemän innan jobbet.

3

Bott kvar i Skellefteå och jobbat.
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1

1

Jag måste nog säga Lindell. Det är öppet, ljust
och fräscht. Deras mackor är goda, så någon av
dessa samt en kaffe inhandlas lite för ofta.

1

Bästa cafét är Cafe Lindell. Den är bäst för
personalen är trevlig och de har fin utsikt över
Lindellhallen + utomhus. - Jag köper kaffe därifrån.

2

Jag har lärt mig att planera min tid bättre så
att jag hinner göra mer än att plugga, sova och
äta - även fast det känns som att det är vardagen ibland. Sen har jag såklart lärt mig lite
juridik också!

2

Bästa jag har lärt mig under studietiden är att
the European Council, the Council of Europe,
the Council (of Ministers), the EU Court, the
European Court är helt olika organisationer.

3

Hade nog (tyvärr) arbetat kvar på min gamla
arbetsplats och längtat därifrån haha!

3

Om jag inte gått på juristprogrammet hade
jag nog pluggat tyska och rest till Österrike/
Schweiz.

JONNA BONDEMARK

T2

T6

2

Ha någon att plugga tillsammans med!
Det blir verkligen enklare då!

3

Jag hade kanske pluggat något inom
journalistik.

T2

T4

NORA YLITALO
Café Lindell! De har störst utbud av
mackor där pesto-mozzarella är min
favorit!

ROBIN ANDERSSON

TOWA BJÖRNFOT

1
2
3

HOLLY KARLANDER
T4

Moccado i Universum, de har absolut det
bästa kaffet vilket också är det enda jag köper
där.
Att livet blir lättare om man inte tar allt på så
stort allvar
Jag vill säga att jag levde la vida loca och pendlade mellan någon strand i Indonesien och
alperna men förmodligen hade jag bara läst
något annat program. Hade gärna haft en examen i träningsvetenskap eller fysioterapi.
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1

Café Moccado i Universum, de har bäst kaffe!

2

Att man ska påminna sig själv om och njuta
av att studietiden är en väldigt rolig tid i livet.

3

Jag jobbade som ekonomiassistent innan jag
började plugga så jag hade nog fortsatt på den
banan!
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DE FACTO TESTAR:
FULLT I UB?

Är det fullt i UB eller är du bara less på Jurparken? För att garanterat få en plats i UB gäller det att hänga på låset. Inte något att föredra för den morgontrötta.
För den som inte gillar bordssafari, kan det vara otroligt frustrerande att inleda varje basgruppsmöte med att gå över land och hav med förhoppningen att
kanske hitta ett bord. Att bryta gamla vanor och pröva ny mark kan möjligen också kännas skrämmande (eller inte). Oavsett anledning, har vi besparat er värdefull tid, möda och fruktan. Vi har nämligen genomfört det Stora testet för att ta reda på var ni ska sitta när Jurparkens trygga utrymme inte är ett alternativ.

UTEPLATSEN FRAMFÖR LINDELL

BETEENDEVETARHUSET

Det är lätt att bli hemmablind, men bara 19 sek från vårt allas UB finns en
fantastiskt möjlighet att njuta av både väder och det fina plugget. Varför inte
ta chansen att leva fler än ett uteliv under studietiden?

Med en två minuters ute promenix från UB, anländer du till Beteendevetarhuset. På grund av mycket folk och tyvärr fullt nere bland växterna och det
fascinerande kakelgolvet, tvingades vi att pröva plugg lyckan en våning upp.
Är det något att rekommendera?

Atmosfär:
Atmosfär:

Om jurparken ibland kan kännas som en instängd och tropisk djungel, bjuder
denna naturnära plats på friskare luft, D-vitamin och eventuellt köldskador.
Men som man brukar säga; ”det finns inga dåliga väder, bara dåliga kläder”

Inredningen med stora växter (läs: palmer), gröna dörrar och en rumstemperatur som känns relativt hög, för tankarna till ett växthus. Förmånligt att
kunna kolla upp genom glastaket under långa plugg sessioner för att insupa
lite dagsljus. Kanske är detta en plats för kunskap att växa?

LÄRARHUSET

GLASRUMMET NATURVETARHUSET

Detta är också ett alternativ om du vill komma långt bort från Jurparken.
Avståndet är att jämföra med det till glasburen, nämligen dryga tre minuter.
Samma byggnad, men enligt källor okänd mark för flertalet jurister. Är det
dags att ge sig av på en upptäcktsfärd i lärandets fotspår?

Naturvetarhuset kan kännas som en helt annan värld. Matematiska genier,
kalkylatorer och rutiga block. Det tar hela tre minuter och trettio sekunder
från vårt kära UB. Ett avstånd som också kan kännas som att åka till andra
sidan jordklotet. Frågan lyder; är det värt att slå sig ner bland mattetal och
labbrapporter?

Atmosfär:

Mående:

Det känns lite som att befinna sig på en kryssning, exklusive havslukten och
synen av delfiner (tips: ta med en doftgran för en autentisk upplevelse). En
god möjlighet att fly vardagen och drömma dig bort. Ljus och varm pluggmiljö, med glimtvis matos från det vegetariska köket. Överlag trevligt!

Noll. Ta med en väl laddad dator samt powerbank.

Trött och stressat. Kan bero på hunger, men det hade troligt inte spelat någon
roll .

Måendet:

Bekvämlighet:

Laddningsmöjligheter:

Fotstöd (aka pallar) finns, bekvämare (och mer ergonomiska) stolar sökes för
den långtids sittande juriststudenten.

Helt okej. Att jämföra med Naturvetarhusets utbud.

Måendet:

Beror på väder och kläder. Idag rätt bra!
Laddningsmöjligheter:

Atmosfär:

Ljust och trevligt, speciellt om det är bra väder. Men det kanske inte är att
föredra under vinterhalvårets mörka timmar. Var inte oroliga, det är inte
lika klaustrofobiskt som Joe Goldbergs glasbur; tvärtom faktiskt helt okej
trevligt. Extra bra om du är trött på juristsnacket.
Måendet:

Icke utan beröm på denna plats.

Känner inga känslor i denna naturvetenskapliga miljö.
Laddningsmöjligheter:
Laddningsmöjligheter:

Toppenmöjligheter - till och med inbyggt i bordet!
Bekvämlighet:

Ljudnivå:

Bord i formen av en halvmåne är inget att hänga i julgranen. Vi har inte så
mycket att säga om stolarna förutom att de har ett lagomt gung och normal
bekvämlighet. Vid beskådan från ovan lägger vi märke till att borden på bottenplan är utomhusmöbler med stora springor. Kan vara mysigt, kan också
innebära att en och en annan penna slinker genom. Enorma sittdynor men
ryggstöden kändes vid en provsitt som mormors gamla kökssoffa.

Fågelkvitter, lätt bris och, så här års, knastrande snö. En önskan om att
höra den forsande bäcken och alla naturljud uppfylls dock inte, då pratande
studenter och trafikljud från den närliggande vägen tar över. Ändå rätt
harmoniskt.

Stora och stabila bord - perfekt om man vill lasta upp kurslitten bredvid sig.
Stolarna däremot, där finns det inte mycket positivt. Varning för ryggont
efter ynka fem minuter.

Bekvämlighet:

Ljudnivå:

Ljudnivå:

Ljudnivå:
Ett ständigt sorl av röster vilket inte är något som vi föredrar.

Släpa inte stolarna om du vill undvika blickar (de som vet de vet). Öppen planlösning innebär eko. Har man tur (eller otur) kan man ibland hamna mitt i ett
musikaliskt uppträdande. Annars inte mycket som stör.

Det är högt i tak, så här kan man prata om mycket. Passar inte dig som
gömmer dig på den tysta våningen. Vi kan även tänka oss att det smattrar nå
j****skt när det regnar, men detta är inte något vi bevittnat.

Betyg: 2/5

Betyg: 5/5

Betyg 2/5

Betyg: 2/5
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Välj inte borden närmast räcket, annars i anslutning till varje bord.
Bekvämlighet:

Sittdyna och bra gung i stolarna. Vi kan absolut sitta här längre tid än vad
som skälig pluggtid.
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VILKA ÄR
REDAKTIONEN?
ALMA OTTENGREN
- CHEFREDAKTÖR
Jag är 20 år gammal och kommer från studentstaden Uppsala men hamnade ändå här i Umeå i höstas för att plugga termin två här på juristprogrammet. Är jag inte i UB och stressar inför seminarier så kan ni hitta mig
i mitt lilla studentrum där jag antingen ser på serier eller snackar i telefon.
Min ansökan till rollen som chefredaktör var minst sagt spontan. Jag satt hemma i pyjamasbyxor när jag fick frågan att söka rollen över telefon och det slutade med att jag blev invald som styrelsens
nya chefredaktör. I min roll som detta är det jag som bär ansvaret för
föreningens tidning. Min ambition med tidningen är att att den ska bli så
bra som möjligt och att ni medlemmar känner att den både är av och för er.

MIA KARLSSON
- REDAKTIONSCHEF
Jag är 21 år gammal och kommer från denna fina stad, Umeå. Läser just nu termin
två på juristprogrammet. När det kommer till intressen och vad jag gör på fritiden
så hade jag gärna velat säga att jag kör skoter och åker snowboard. Men eftersom
det inte blivit mycket sådant denna vinter får jag nog skriva att det jag mest gör på
fritiden är att fläta paracord hundhalsband, umgås med vänner och ser på serier.
Jag fick förfrågan att bli redaktionschef och utan att riktigt förstå vad det
innebar så tackade jag ja. Nu har jag fått mer inblick i vad det egentligen innebär, jag ska vara Almas assistent. Jag ska skriva lite, läsa lite, tänka lite och
hjälpa Alma komma ihåg allt hon glömmer. Jag vill tillsammans med Alma
få denna tidning intressant att läsa samt uppskattad av alla på programmet.

EMILIA SJÖDIN

ANTON EKENGREN

- LAYOUTANSVARIG

- LAYOUTANSVARIG

Jag är 22 år gammal och är uppvuxen i
en liten by utanför Falun och går just nu
sjätte och sista terminen på programmet digital
medieproduktion. Jag har alltid haft ett stort
intresse för det kreativa och jag älskar allt som har
med foto och bildbehandling att göra. Bortsett
från att skapa bilder bjuder jag gärna in mina vänner på fika, dricker mängder av kaffe och snackar.

Jag är en 25-årig gotlänning som kommer
från Visby och flyttade till Umeå för att studera på
universitetet. Just nu så går jag fjärde terminen på programmet digital medieproduktion där jag stormtrivs.
Jag har sedan länge en passion för digital formgivning
och skapande, och spenderar ofta min fritid med detta
om jag inte umgås med vänner.
Jag sökte till redaktionen på de Facto eftersom att
jag tänkte att det skulle vara ett perfekt ställe att kunna utveckla mina färdigheter utöver studierna. Som
layoutansvarig tillsammans med Emilia formger vi
de Facto och förhoppnings ger den ett utseende som
gör läsningen lite mera underhållande.

Mitt mål med rollen som layoutansvarig är att
utöka min kreativa sida genom att skapa en god design som delvis kan vara till fördel för mitt framtida yrke. Min uppgift är formge tidningen med
insamlat material från skribenterna, illustratörerna och fotograferna. Det är jag tillsammans med
Anton som bestämmer utseendet gällande färger,
marginaler och typografi.

FOTO: EMILIA SJÖDIN
18

19

de Facto | nr. 1 2020

NYHETSNOT 1 SER
CYKELKROCK

PRÄST I SYDKOREA ÅTALAS FÖR VÅLLANDE TILL
ANNANS DÖD

ATT PAPPAN BOR I ANNAT LAND UTGÖR INTE
HINDER FÖR GEMENSAM VÅRDNAD

Sydkorea hör till de länder där Coronaviruset Covid-19 har slagit allra hårdast. En stor andel av de smittade tillhör den kristna gruppen ”Shincheonji Church of Jesus”. Lee Man-hee, gruppens sektledare står nu anklagad
för att ha dolt namnen på medlemmar från gruppen som insjuknat från
myndigheter när de försökte utföra smittspårning. Man tror att detta kan
vara en anledning till att spridningen hade sådan stor omfattning i landet.

En mamma har yrkat om ensam vårdnad om barnet och anfört att pappan, som är bosatt i Frankrike, på grund av våldsamt agerande och alkoholmissbruk är olämplig som vårdnadshavare. Parterna har också samarbetsproblem. Hovrätten finner att det finns stöd för att pappan har varit
påverkad och agerat våldsamt samt att denna händelse inte var bra för barnet. Händelsen inträffade för fyra år sedan och efter det har pappan inte
varit olämplig som vårdnadshavare enligt hovrättens bedömning. Hovrätten framhåller att den omständigheten att pappan inte pratar svenska inte ska utgöra ett hinder för gemensam vårdnad. Hovrättens bedömning är att det bästa för barnet är att parterna har en gemensam vårdnad.

Sektledaren gjorde ett uttalande i medlemmarnas vägnar där
han ber om ursäkt till befolkningen. Han menar att anledningen till
sitt agerande var med hänsyn till medlemmarnas säkerhet, men att
han nu anser att det är viktigare att fullt ut samarbeta med regeringen. Befolkningen riktar nu ilska mot sekten och över en halv miljon
har skrivit under ett upprop där de kräver upplösning av församlingen. Sektledaren riskerar nu att åtalas för dråp till följd av sitt agerande.

ÅLDER, INGEN TIDIGARE BROTTSLIGHET OCH
ORDNADE FÖRHÅLLANDEN GER ÄNDRAD PÅFÖLJD FÖR RÅN

TRAFIKFÖRHÅLLANDENA VID ELEVENS UPPSAMLINGSPLATS OMFATTAS AV FÖRÄLDRAANSVARET

En 16-årig blev hotad med en pistol under en bilfärd. 16-åringen blev tvingad
att överföra 2000 kr till bilens chaufför. De två männen fälldes för bland annat
rån och olaga frihetsberövande. Chauffören överklagade och menade att han
enbart kört bilen. Hovrätten finner dock åtalet styrkt. Men med hänvisning till
att chauffören endast var 19 år och inte tidigare dömd för brott samt att han lever
under ordnade förhållanden så anser hovrätten att tingsrättens dom på ett års
och en månads fängelse ska ändras till skyddstillsyn och tre månaders fängelse.

En 6-årig elev har under vinterhalvåret beviljats skolskjuts med påstigning
i hemmet. Övrig tid sker påstigningen med buss 500 meter från hemmet.
För att komma till påstigningsplatsen som saknar hållplatsskylt och busskur måste elev korsa en 70-väg som saknar vägren. Eleven yrkar på att hon
ska beviljas skolskjuts året om. Kammarrätten konstaterat att det av förarbetena till skollagen inte framgår något krav på att skolskjuts ska beviljas i
direkt anslutning till hemmet. Vidare anser kammarrätten att barnets tillsynsbehov innan resan till skolan påbörjas ska omfattas av föräldraansvaret.
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En yngre och en äldre man krockade med sin cyklar. Den äldre mannens cykel
skadades och denne krävde att den andre skulle identifiera sig för att kunna
göra en polis. och en skadeanmälan. De yngre mannen hade endast sitt bankkort med sig och lämnade över det. Efter detta ville den äldre mannen inte
lämna tillbaka bankkortet varpå ett mindre knuffande uppstod innan polisen
kom till platsen. Tingsrätten dömde den äldre mannen till dagsböter för egenmäktigt förfarande och ofredande. Hovrätten friade sedan mannen när de
ansåg att de saknas förutsättningar för att döma för egenmäktigt förfarande.
Knuffen kunde inte ses som något annat än en lättare knuff och som inte med
hänsyn till omständigheterna varit ägnad att kränka den yngre mannens frid.

MORDMISSTANKAR UPPSTOD OM MORD FRÅN
1995
Den tilltalade i målet har varit misstänkt för ett mord som begicks 1995 där den
dödes kropp hittades i ett vattenfyllt badkar i en lägenhet. Efter den tilltalade
varit frihetsberövad vid ett antal tillfället så lades förundersökningen ner år
2000. Polisen återupptog sedan fallet 2018 och den tidigare misstänkte anhölls
samt häktades igen. Enligt tingsrätten finns det omständigheter som talar både
för och emot den tilltalade gärningsmannen men sammantaget finner tingsrätten att bevisningen inte är tillräcklig och en enig domstol friar den tilltalade.

JIMMIE ÅKESSON UTVISAD FRÅN TURKIET
Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson tog åt sidan på en flygplats
i Istanbul och förhördes av den turkiska polisen när han skulle flyga hem den
28 februari. Partiledaren hade närvarat vid den grekiska gränsen och delat ut
flygblad till migranter. Enligt de turkiska reglerna krävs det tillstånd för att
dela ut flygblad. Eftersom partiledaren saknade tillstånd var handlingen därmed olovlig, vilket fick till följd att han inte längre är välkommen in i landet.
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FENTANYLFALLEN
- UNIKA DOMAR

Två bröder i Stockholmsområdet sålde
fentanylanaloger till ett antal personer,
vilket fick till följd att åtta personer
avled. Fentanylanaloger är ett preparat
som är gjort på fentanyl. Fentanyl är
en syntetisk opioid, inom sjukvården
använd för kraftfull smärtlindring och
anses som betydligt starkare än morfin.
Sedan 70-talet har det använts som ett
föremål för missbruk. Den stora problematiken med att förpacka den som
nässpray är att det är svårt att reglera
dosen som kommer ut ur förpackningen. Det kan röra sig om olika mängd
vid olika tillfällen, vilket gör det svårt
att uppfatta mängden som kroppen
upptar. Drogen blir därför ofta föremål
för överdosering.

Bröderna köpte in varianter av drogen fentanyl i
pulver och tablettform, vilket de sedan preparerade själva och sålde vidare som nässpray. Nässprayen såldes via en hemsida år 2016, men bröderna
flaggade inte fentanylanaloger som narkotika
eller farligt för hälsan, vilket de gör nu. Sommaren och hösten 2016 såldes preparaten, vilket
fick till följd att åtta personer blev förgiftade och

dog. I februari 2018 åtalades bröderna för vållande till annans död, grovt narkotikabrott, alternativt vårdslöshet med narkotika och brott mot
lag om förbud mot vissa hälsofarliga ämnen. Det
finns också yrkande på tio miljoner i företagsbot.
Rättegången startade i april 2018.
Båda bröderna nekar till brott, då de anser att de inte gjort något olagligt eftersom deras fentanylanaloger vid försäljningstillfället inte var narkotikaklassade.
31 maj 2018 kom domen från Södertörns
tingsrätt. Den äldre av bröderna dömdes till fängelse i fem och halvt år för grovt vållande till annans död i åtta fall, samt bland annat övergrepp
i rättssak och vårdslöshet med narkotika. Den
yngre brodern dömdes till ett kortare fängelsestraff, på fyra år. Bröderna överklagade domen.
Hovrätten fastställde tingsrättens dom men
skärpte straffet för den äldre brodern till sex år.
Att drogförsäljning leder till att de åtalade
döms för vållande till annans död är ovanligt.
Den yngre brodern har valt att överklaga domen och den prövas nu av Högsta domstolen.
Domen kommer att få betydelse för senare fall
av samma slag. I Linköpings tingsrätt prövar
man nu ett liknande fall, där en man från Mot-
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ala står åtalad för dråp på elva personer. Fallet är snarlikt det med bröderna, då även den
här mannen från Motala sålde en variant av
fentanyl i form av nässpray. Mannen har sålt
preparatet via sin hemsida sedan 2017. Försäljningen av drogen fick följde att elva personer avled. Tingsrätten i Linköping prövar
nu fallet. Mannen nekar till brott då även han
hävdar, likt bröderna, att drogen inte var klassad som narkotika vid försäljningstillfället.
Det man har velat testa i båda dessa fallen
är vart gränsen går mellan vållande till annans död och dråp. Åklagaren i det senare fallet menar att pröva fall är viktigt för att visa
allvaret på denna typ av brott. Försäljning av
drogen har för både bröderna och mannen från
Motala genererat i stor vinning, vilket åklagaren ser stor problematik i. Hon menar att det
inte ska vara acceptabelt att leka med människors liv på det här sättet, för egen vinning.
Utgången för målen kommer alltså att ha en stor
inverkan på kommande brott av samma art. Hur
domstolarna väljer att döma i målet kvarstår att se.

ALMA OTTENGREN, T2
Chefredaktör de Facto
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JURISTENS DAG
- DECEMBER 2019

Juristens dag är ett arbetsmarknadsevenemang som anordnas årligen av Juridiska föreningen. Det består av två delar: fördagen och mässdagen. Temat för året var “Framtidens
juridik” så under fördagen gästades vi av fyra jurister som berättade om sina väldigt unika karriärer. Föreläsningarna gav en insyn i arbetet som jurist, något som avvek från vad
många av oss förväntade sig, och dagen avslutades med ett panelsamtal med föreläsarna. Dagen därpå hölls mässan, där studenter fick möjligheten att träffa yrkesverksamma
jurister inom alla områden. Möjlighet gavs också att fortsätta minglet senare med en bankett samt en tillhörande efterfest, något som uppskattades av bland såväl stora som små.

RAMI AL-KHAMISI - RÖRELSEJURIDIKEN
Först ut bland föreläsarna var Rami Al-khamisi, jurist vid Hyresgästföreningen och rektor för Akademin för rörelsejurister. Al-khamisi berättade om rörelsejuridik, en mer samhällsengagerad juridik som ett verktyg för social rättvisa. I hans åsikt är det svenska civilsamhället inte längre lika starkt och att allt
fler saknar möjlighet att påverka sin tillvaro. Det fundamentala problemet är
att alla människor inte har samma tillgång rättvisa, något han förklarar utförligare i sina rapporter. Han anser emellertid att jurister kan spela en stor roll
i att ena människor och att skapa ett mer rättvist och inkluderande samhälle.
Al-khamisi fortsatte med att poängtera vikten av att ha ett kritiskt
förhållningssätt som jurist, något som han tycker inte berörs tillräckligt under utbildningen. Han anser det vara centralt att förstå att juridiken är politisk och att vi inte slutar vara politiska varelser bara för
att vi blir jurister. Avslutningsvis tog Al-khamisi upp Akademin för
rörelsejurister, ett internat för jurister och juridikstuderande som intresserar sig för rättvisefrågor, något han tycker blir allt vanligare.

KARIN GYLLENRING - ASYLRÄTTEN OCH ÅSIKTSBUBBLAN
Nästa föreläsare var Karin Gyllenring, advokat vid Asylbyrån och självutnämnd migratiosnörd. “Vilka vill tjäna mycket pengar?”, “Vilka vill rädda världen?” och för att ställa saker på sin spets, “Vill ni hellre rädda världen än tjäna
mycket pengar?” inledde Gyllenring med att fråga publiken. Hon menar att vi i
publiken, som framtida jurister, är de som kommer prägla hur juridiken ser ut.
Gyllenring imponeras av juriststudenters drivkraft och engagemang. Som exempel tar hon upp Asylrättsstudenterna, en organisation som startades av studenter som kände ett behov av mer kunskap inom migrations- och asyljuridik.

MIKAELA ROSÉN - EN JURIST SOM KAN MER ÄN
JURIDIK

att hon marknadsförde sitt arbete. Gyllenring avslutade med att berätta om
sitt möte med Hanif Bali och vikten av att våga sig ur sin bubbla. För att kunna lösa världens problem måste vi enas, och första steget dit är att samtala.

Den sista föreläsaren för dagen var Mikaela Rosén, jurist hos iZettle och grundare av Women for Education. Rosén talade om arbetet som
bolagsjurist, hur juristbranschen förändras och att våga. Rosén inledde med att berätta om att hon tidigt kände att hon inte passade in i juristmallen. Hon studerade därför tre terminer utomlands och funderade på att kanske inte ens bli jurist när hon väl tog examen. Till slut
hittade hon iZettle, en arbetsgivare som delar hennes värderingar.

LINN ALFREDSSON - JURIDIK + TEKNOLOGI = SANT
Den tredje föreläsaren var Linn Alfredsson, jurist hos Hannes Snellman och
initiativtagare till Tech Academy. Alfredsson började som bolagsjurist när
hon tog examen. Efter några år flyttade hon till Berkeley i USA för att studera
“Law and Technology”, och insåg då att hon hittat vad hon vill ägna sig åt.
Alfredsson anser att teknologirelaterad juridik, så kallad legal tech,
inte berörs tillräckligt under juristutbildningen. Hon fortsatte med att berätta att vi är inne i den fjärde industriella revolutionen, där digitalisering
och data blir allt viktigare. Detta reflekteras hos flera av de största bolagen
i Sverige som beskriver etik, integritet och regulatoriska frågor som riskerna i framtiden. Alfredsson tror att den tekniska utvecklingen kommer bli
allt mer central för jurister och tycker att juristutbildningen måste anpassas därefter. Vidare föreslår hon att juristutbildningen ska främja kontakt
med olika företag och innehålla fler tvärvetenskapliga kurser. Slutligen berättade hon om Tech Academy, ett utbildningsprogram som hon anser är till
nytta för alla blivande jurister. Programmet syftar till att ge studenter en inblick i den tekniska världen som man annars inte får på juristprogrammet.

Vidare talade Rosén om arbetet med projektet Women for Education, en
organisation hon startade för att erbjuda mentorskap och finansiellt stöd
till kvinnor i Kenya som söker att utbilda sig vid universitet. Rosén anser att
man borde våga prova annat än juridik och att man inte måste följa den traditionella banan. Rosén anser likt Alfredsson att teknologi kommer vara
centralt för framtidens jurister och att branschen kommer förändras avsevärt. Avslutningsvis rekommenderade Rosén att söka sig till bolagen för att
de många gånger låter dig utvecklas mer. Rosén rekommenderade även att
kolla in legal tech, då branschen efter dess intåg inte kommer vara sig lik.

PANELSAMTAL
Samtalet modererades av Jan Leidö, lektor vid Juridiska institutionen.
För att inleda fick deltagarna utveckla vad de anser att man borde kunna som jurist. Panelen öppnades senare upp för mer personliga upplevelser, såsom vilka färdigheter deltagarna hade önskat att de hade
när dem själva tog examen. Vem ska man egentligen vara som jurist?
Sammanfattningsvis lämnade fördagen oss med hoppfulla förväntningar, och möjligen en gnutta oro, om en framtid som kryllar med möjligheter. Hur man än ser på vad framtiden har att erbjuda, är jag nog inte
ensam om att se fram emot vad som bjuds på under Juristens dag 2020.

Gyllenring fortsatte med att berätta om att hon drivs av frågor om migration och människohandel. Dessvärre tycker hon att Sverige brister i flera
av sina internationella åtaganden och att svensk asyl- och migrationslagstiftning närmast kan liknas vid ett lapptäcke av snabba lösningar. Hon tror
detta bero delvis på populism och så kallade åsiktsbubblor, något hon blev
särskilt medveten om en gång då hon möttes av en hatstorm i samband med
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Vingeveckan 2020

A week
to the
tune of
business
law
Är du nyfiken på affärsjuridik? Ansök till
Vingeveckan — fyra fullspäckade dagar med
föredrag, case, klientföreläsningar och middagar.
Allt för att du som student ska få en inblick i hur
vi på Vinge arbetar och om vi är för dig.
Vingeveckan går av stapeln 1–4 september
i Malmö och har plats för 30 juriststudenter.
Du som söker ska vara på termin fyra eller senare.
Boende på hotell ingår för samtliga deltagare
och bor du inte i Malmö eller Lund står vi
självklart för resan.
För oss på Vinge är affärsjuridik en konstform.
Vi skapar samhällsförändring varje dag, och
framtiden ser mer spännande ut än någonsin.
Låt oss berätta varför.
Ansök till Vingeveckan

senast 17 maj på
www.vinge.se/vingeveckan

Ansök!
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