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Ta chansen
att få en
riktigt stel
kollega.
Vill du arbeta på en modern advokatbyrå? På Cederquist
arbetar vi värderingsstyrt för att skapa en jämlik och
inspirerande arbetsplats.
Det senaste steget i vår utveckling är ett antal digitala
verktyg som gör vårt arbete både effektivare och mer
inspirerande. Ett exempel är B.E.N.G.T. – vår AI-satsning
som hjälper till att hantera och analysera de stora datamängder som behöver hanteras vid exempelvis en due
diligence. Det som tidigare var ett långdraget och ett
ganska omständigt arbete blir plötsligt gjort på ett helt
nytt sätt. Så att du kan lägga mer tid på mer utmanande
och intressanta delar av advokatyrket. Är du driven, smart
och nyfiken på Cederquist och våra karriärmöjligheter?
Läs mer på cederquist.com/career

BLICKEN
FRAMÅT
CHEFREDAKTÖR HAR ORDET

Många gånger i livet har jag fått höra att man ska leva i nuet.

svamlet av allt annat. Dagligen lider folk i indirekt följd av hur vi väljer att
agera och hur detta kan tas in och ignoreras är någonting som är svårt att
ta in. Den lilla människan kan inte göra allt, utan krav måste ställas på den
som står över, men det krävs ändå att alla drar sitt strå till stacken. Vi alla
bär ansvaret för hur klimatförändringar påverkar människor redan idag.

Jag har aldrig tyckt att detta är särskilt lätt då jag ofta ser
till vad som ska hända längre fram. Som jurister vet vi att
framtiden kan vara svår att förutse. Det finns inte alltid löften
som kan göras som kommer att gå att tillämpa på allt det
som framtiden har att bjuda. Det kanske är just det som är så

I dessa mörka tider är det viktigt att tänka på vad som är positivt.
Även fast den rådande situationen är hemsk och ansträngande på många
sätt finns det vissa fördelar. Med nedstängda samhällen följer minskade
utsläpp. Vi vet inte hur länge situationen kommer att vara, men den har under den korta tiden den har varat bidragit med något. Kanske är det finns
det saker som vi kan dra lärdom av till framtiden.

spännande med den, man vet inte riktigt vad som kommer
härnäst.

Att det vi gör i nuet har en stor inverkan på framtiden är iallafall något
som står oss klart. Kanske är det därför det är så svårt att hålla sig till nuet,
eftersom tankarna hela tiden går till hur det ska påverka det som ska
komma. Just nu är det väldigt svårt att föreställa sig vad framtiden kommer att bära men oavsett vad så har de handlingar vi gör idag en inverkan
på den. Allt det vi gör nu lägger grunden till hur morgondagen kommer
att se ut. Idag står det klart att detta är någonting som inte är ett faktum
för alla. Många agerar vårdslöst utan att ha en tanke vad deras handlingar kan få för följd. Det handlar om att inte följa restriktioner myndigheter har bett oss att följa, som en direkt åtgärd för vår egen säkerhet, men
även att inte värna om vår planet, som bär vår historia, nutid och framtid.

Med denna något bittra ton låter det som att jag ser på framtiden med
dyster blick och saknar hopp, men så är inte fallet. Även fast läget ser mörkt
ut tror jag att det i slutändan kommer att lösa sig. Trots att det känns som
världen står i brand är det viktigt att komma ihåg att bara vi bryr oss om
varandra och agerar därefter kommer allting bli bra.
Jag vill tro på en ljus framtid där våra handlingar är mer noga uttänkta
och där klimatet inte längre är ett problem som konstant ligger i bakhuvudet. Att leva i nuet är kanske inte en lyx vi har råd med alla gånger, utan vi
måste vända blicken framåt och tänka på hur vi vill att den ska se ut. Vad
det gäller rådande situation tror jag att heldagarna på UB och den onödiga
summan pengar som läggs på kaffe i föreläsningspausen kommer, inom en
inte alltför lång framtid, åter vara del av vardagen.

Att agera på sådant sätt som missgynnar inbromsningen av den globala uppvärmningen är vårdslöst ur det hänseendet att det kommer att få extrema effekter på vår framtid. Baserat på den attityden många har till problematiken tyder på att det klara målet att hålla oss under tvågradersmålet
och hålla ekosystemet i schack inte är någonting som är av intresse för alla.
Anledningen till detta kan vara att det inte är ett problem för nu, det är för
framtiden, menar man. Att anse att klimathotet är någonting som är till
för morgondagens värld är dock en opåläst ståndpunkt. Något som nog går
det flesta förbi är det vårdslösa handlingarna som utfördes igår har redan
börjat få konsekvenser idag. Att människor påverkas av det ändrade klimatet i nuläget är ett faktum, men ändå verkar det försvinna någonstans i

Håll ut och ta hand om varandra!

ALMA OTTERGREN, T2
Chefredaktör de Facto

SKRIBENTER

DEN MODERNA BYRÅN
CEDERQUIST.SE

Alma Ottengren
Fanny Wikström Olsson
Mia Karlsson
Lisa Norenius
Robin Andersson
Jan Leidö
Julia Jonsson

Johanna Häggbom Holmlund
Ida Sundqvist
Markus Naarttijärvi
Jenny Perers
Johanna Olsson
Viola Olsson

5

FOTOGRAFER OCH
ILLUSTRATÖRER
Emilia Sjödin
Anton Ekengren
REPRO OCH TRYCK
Tryckeri City
www.tryckericity.se

de Facto | nr. 2 2020

HAR JAG NÅN CHANS
PÅ DISTANS?

ETT SYNSÄTT PÅ
FRAMTIDEN

ORDFÖRANDE HAR ORDET

REDAKTIONSCHEF HAR ORDET

Hej på er kära juriststudenter! Våren
är här och inom en snar framtid står
sommaren för dörren. Nu befinner jag
mig visserligen i härliga Skåne, men
den kommer nog dit ni befinner er så
småningom också, om den inte redan
gjort det.

Anledningen till att jag befinner mig på hemmaplan och inte i Umeå, är givetvis på grund
av den rådande situationen. Distansundervisningen har för många säkerligen inneburit ett

eller två hembesök och om inte det så lär åtminstone mycket tid ha spenderats på rummet,
lägenheten eller huset om det nu är så. Utöver
en påverkan på den eventuella vistelseorten så
har antagligen studieron fått lida för ett flertal.
“Jag gör det sen” är ett typiskt fenomen
som kan göra sig gällande när motivationen inte är på topp. Prokrastinering händer
lätt när det inte finns någon daglig rutin.
Att gå upp för att bara slå sig ner i samma
rum, eller det intill varje dag i flera veckor

kan få en att känna sig otroligt oinspirerad.
Nu må sommaren vara nära och studierna
snart över för den här terminen. Faktum till
trots så vill jag gärna dela med mig av några
tips som ni förhoppningsvis kan få användning av i framtiden. Om det så är från och med
imorgon, till hösten i händelse av att distansstudierna fortsätter eller i en helt annan situation så är jag glad om jag kunnat hjälpa till.

“The future starts today, not tomorrow”
är ett citat som kom att bli ihågkomMina 8, förhoppningsvis användbara, steg till lyckade distans-

•

studier (m.m.)

•

•

•

Ställ klockan tidigare än vad du brukar. Sätt flera larm om det är det
som krävs och gå upp. Det kan vara allt från en kvart, till en timme, du
bestämmer.

•

Skapa en ny morgonrutin. Kanske kan du ägna den tid du sparar på att
gå upp tidigare åt en ny morgonrutin? Det kan vara allt från yoga (yoga
with Adriene är ett hett tips) och några sit-ups till en löptur eller bara en
lite längre lyxmorgon med en god frukost. Valmöjligheterna är många!

•

Ta pauser. När du väl satt dig ner för att uträtta dagens arbete, sätt en
timer på 45 minuter och ta därefter en paus på 15 min o.s.v. Jag tror
hjärnan kan behöva regelbundna pauser för att studierna ska förbli
effektiva.

Dokumentera. Efter varje dag, skriv ner de saker som du gjort bra under
dagen och på samma sätt de saker du lärt dig under dagen. På så sätt
inser du att du faktiskt inte bara trampar vatten, saker händer allt som
oftast bara du ger det en chans.
Innan du avslutar. Skriv ner de saker som du ska göra under morgondagen, det är mycket enklare att komma igång om du redan vet vad du
ska göra.
Var ledig. Sist men inte minst! Det viktigaste av allt tycker jag nästan är
att låta sig själv vara ledig. Ta dagar då du inte gör något annat än sånt du
mår bra av, särskilt efter terminsslut!

•

tankesätt jag tror kan vara bra att ha.
Jag har alltid tänkt att det är viktigt
att ha mål, att ha något att sträva mot.
Jag tror också att det är lätt att skjuta
på sina mål, att tänka på saker man
skulle vilja göra eller ändra i livet men
som man inte tar sig an att göra. Om
man inte startar sina mål idag kan det
vara lätt att fastna. Jag säger inte att
det nödvändigtvis behöver vara dåligt
att vara nöjd i situationen som den är
just nu. Tvärtom kan det vara lika så
bra ibland. Men vill du befinna dig i en

Följer du dessa vattentäta steg torde du ha en chans på distans.

annan situation i framtiden så måste du
ha ett mål. Något att sträva mot, något

Lycka till och ta hand om er!

•

met från Johannes Paulus II. Det är ett

Gör en prioriteringslista. Skriv ner allt du måste göra, på så sätt undviker jag stress. Markera sedan de 3 viktigaste sakerna för dagen, då blir
det lättare att prioritera.
Ta lite längre pauser. Släpp plugget helt när du ska äta lunch eller liknande. Att plugga och äta samtidigt upplever jag lätt blir lite halvdant.

FANNY WIKSTRÖM OLSSON, T4
Ordförande JF UMEÅ
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som driver dig till fortsätta att försöka.

Efter studenten åkte jag iväg på en resa som varade
i några månader. Det hade länge varit ett mål och
resan hade bokats redan innan jag tagit studenten. När resandet var över återvände jag hem till
en arbetsplats där jag trivdes bra för stunden. Om
någon hade frågat mig så vad jag skulle göra om 5
år så hade jag nog vetat att jag inte skulle vilja ar-

beta kvar på samma plats men utöver det så skulle
jag inte haft något klart svar. Jag hade inte längre
något mål, det var redan uppfyllt. Jag insåg ganska
fort att det levnadssättet inte var något för mig,
jag ville göra något. Jag ville ha något att sikta mot.
När man tänker så är det inte värt att vänta med att
bestämma sig. Jag bestämde mig för att mitt kommande mål skulle bli att sikta på framtiden. Jag
ville utbilda mig, jag ville läsa juristprogrammet.
Det gör jag idag och mitt nuvarande mål är att
klara juristprogrammet, så bra som jag bara kan.
Till skillnad från långsiktiga mål som att åka på
en resa eller klara en utbildning brukar jag ofta
sätta upp små mål. Dessa är konstigt nog svårare att klara. Jag brukar tänka på hur jag vill att
mitt liv ska se ut i framtiden. Jag vill vara hälsosam med en regelbunden träning och detta är
återkommande mål som ofta dyker upp i mitt
liv. Att hålla mina träningsmål har inte alls varit det lättaste. Två veckors intensivt tränande
kan lätt övergå till några veckors seriemaraton.
För ett tag sedan skulle jag försöka att inte
äta socker, det gick inte heller speciellt bra.
Detta kan nog bero på att det kan vara bra att
ha någon typ av motivation och den har jag svårare att finna i dessa mål. I sådana mål kan det
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vara lätt att tänka att man gör det senare men
som citatet säger så startar framtiden idag.
Mål kan självklart misslyckas och det är
något man alltid ska föra med sig. Det är okej
att misslyckas, det gör alla. Det är viktigt att
vara snäll mot sig själv och att sätta rimliga mål
som är möjliga att klara. Det är också viktigt
att målen inte ska leda till något annat mående än välmående och sedan ska man bära med
sig att man inte ska ge upp trots motgångar.
Framtiden startar idag, inte imorgon, det
är ingen idé att skjuta upp det du vill göra i livet.
Bestäm dina mål och klara dom!

MIA KARLSSON, T2
Redaktionschef de Facto
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INSÄNDARE

VEGETARISK
LASAGNE

I dessa tider, när miljöförespråkare vittnar om alltför stora ut-

vegetarisk kost. Lösningen på att få köttälskare att äta mer vegetariskt framstår då som relativt enkel – att laga mat som smakar bättre när den är vegetarisk än när den är köttbaserad. Här kommer den vegetariska lasagnen in.

släpp, talas ofta om att vi bör eller t.o.m. måste sluta äta kött i
den mängd som vi gör idag. Ett bättre alternativ sägs vara att
välja bort köttet för vegetarisk kost, om inte helt så åtmins-

Vegetarisk lasagne är godare än traditionell lasagne. En blandning av
det bästa som världen har att erbjuda – ost, mjölk, svamp, lök, rotsaker och
pasta. Till skillnad från den köttbaserade varianten, är vegetarisk lasagne
relativt billigt att laga, men tar något längre tid att förbereda. Att ha många
kryddor är också att föredra. Man kan säga att nyckeln till en god lasagne
är att behandla kryddorna på samma sätt som en nybliven 20-åring behandlar kassapersonalen på Systemet – med vördnad och många återbesök.

tone delvis. Detta känns som ett aber för många som aldrig
förstått sig på salladsbuffén eller varför grönsaksavdelningen
behöver ha något annat än potatis. Men frågan blir då, varför
tycks den vegetariska kosten symbolisera det tråkiga i livet,
för dessa människor?

Min teori är att många aldrig ätit vegetarisk mat som varit godare än den
köttrika varianten. Och om man utgår från att detta är sant, skulle det inte
vara konstigt att köttälskaren helt och hållet vägrar att experimentera med

VEGETARISK LASANGE:
OBS: Du behöver en stor ugnsform, stekpanna, kastrull +
ytterligare en kastrull/stekpanna

Till ”fyllningen”

Till såsen

300-500 g morötter/sötpotatis (grovt rivna)
200-300 g rotselleri/palsternacka (grovt rivna)
100-200 g champinjoner (medelfint skivade)
1 paket sån där halloumi (grovt riven)
2 gula lökar (medelfint hackade)
500 g krossade tomater (krossade)
2-3 grönsaksbuljongtärningar (söndersmulade)
3-5 vitlöksklyftor (eller efter smak) (fint hackade)
3-4 msk tomatpuré
1 paket lasagneplattor
Kryddor: Basilika, timjan, rosmarin, persilja, oregano, körvel, salt, peppar,
honung och chili efter smak.
Rapsolja för stekning

1 L mjölk
Ca 3-6 msk matfett
1 dl vetemjöl
Ca 2 dl riven ost
(hushålls-, parmesan- eller västerbottensost)
1 grönsaksbuljongtärning (valfritt)
Samma kryddor som ovan (valfritt)
Eftersom rätten är vegetarisk är det inte viktigt hur länge saker tillagas innan
de går in i ugnen. Stek därför efter erfarenhet eller magkänsla, så länge inget
blir bränt.

Jag hoppas att du blir inspirerad, och vill laga vegetarisk
lasagne i framtiden. Därför bifogar jag mitt recept på lasagne:

OBS: Steg 2a-2b görs samtidigt.

1. Sätt ugnen på 175 o C
2a. Börja med att steka dina rotsaker (morötter och rotselleri) i rapsolja i en stekpanna i relativt hög värme. Använd tillräckligt med olja för att rotsakerna
inte ska brännas och stek dessa tills de förlorat en del av sin vätska och tar mindre plats. När rotsakerna är tillräckligt färdiga, häll över de krossade tomaterna,
tomatpurén, buljongtärningarna och rör om. Lägg i de hackade vitlöksklyftorna direkt eller i samband med kryddorna beroende på hur starkt du vill ha det (ju
tidigare man lägger i vitlök desto mindre starkt blir det). Låt fyllningen puttra ihop och rör om då och då.
Börja krydda efter smak när övriga delar av lasagnen börjar bli färdiga.
2b. I en annan kastrull/stekpanna, stek lök till den nästan blir genomskinlig. Häll sedan ner de skivade champinjonerna och rör om tills hela blandningen
minskat i storlek. Se till att inte bränna löken. När blandningen minskat i storlek, häll i halloumin och rör om tills den smält. Krydda efter smak.
2c. I en kastrull, häll i alla ingredienser till såsen och koka den i ca 5 minuter eller tills den tjocknat något. Krydda sedan efter smak.
3. Blanda ihop rotsaksröran med svampen, löken och halloumin och krydda efter smak.
4. Ta fram din ugnsform och börja med ett lager sås i botten, följt av lasagneplattor. Varva sedan fyllning, sås och plattor tills allting tar slut. Avsluta med ett
lager plattor och täck dessa med sås, så att de inte bränns i ugnen. Om du så vill, riv lite ost på lasagnen.
5. Grädda i ugnen i ca 40 minuter.

ROBIN ANDERSSON, T2
8
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HEJ ALLA
MEDLEMMAR!

de Facto.

JURIDISKA FÖRENINGEN UMEÅ UNIVERSITET NR X 2020

Nu är terminens sista tidning ute, men till hösten drar vi igång igen och vill gärna att just du ska skriva till oss! Det här är Juridiska
föreningens tidning, men tanken bakom den är inte att det är vi i styrelsen som ska skriva den. Tanken är att den ska vara av och för
er medlemmar och vi på redaktionen tycker det skulle vara kul om fler medlemmar kände sig manad att
höra av sig och vilja skriva till oss.
Har du en spännande idé till nästa tidning kan du höra av dig redan nu. Vad du skriver om är upp till dig själv. Känner du att du på
något sätt vill engagera dig i föreningen är det här en bra möjlighet att få din röst hörd utan att lägga ner alltför mycket arbete.
Tveka inte att höra av dig om du känner att skriva något för de Facto är något du känner är för dig. Vi tar gärna emot ditt bidrag och
kan bolla idéer med den som vill. Självklart finns även möjligheten till att vara anonym i tidningen!
Ni når oss lättast på vår mail: defacto@jf-umea.se.

HA EN FIN SOMMAR!
ÖNSKAR REDAKTIONEN
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PROFETIOR OCH
FÖRUTSÄGELSER
- SOM HYPOTESER

Förutsägelser om framtiden tycks vara
en central del av mänskliga kulturer
– om förutsägelserna så baseras på
naturens och kosmos rörelser, fågelinälvor, eller stora mängder data – och i en
orolig tid som denna tycks förutsägelser
om framtiden vara särskilt populära.

När vi överöses med olika förutsägelser bör vi dock
komma ihåg olika förutsägelser som slagit fel, exempelvis 50- och 60-talets rädsla för effekterna
av en befolkningsexplosion (Paul R. Ehrlich, The
Population Bomb, 1968). Tetlock visade i en känd
studie att experter oftast inte är bättre än andra
på att göra förutsägelser (Philip E. Tetlock, Expert
Political Judgment: How Good Is It? How Can We
Know?, 2005). Psykologisk forskning har bl.a. visat att människor är särskilt dåliga på att förutse
framtida scenarion som inte är till deras fördel (Eiser & Eiser, 1975; Granberg & Brent, 1983), att förutsägelser baseras på tidigare erfarenheter (Albarracín & Wyer, 2000) [har någon gång fått höra från
forskare i andra fält att det inte går att göra prognoser om gällande rätt baserat på tidigare prejudikat, vilket säger något om icke-juristers förståelse
av rätten] och att förutsägelser påverkas av bekräftelsefördomar (Nickerson, 1998). Även om Huxley (Brave New World, 1932), Orwell (Nineteen
Eighty-Four, 1949) och Young (The Rise of the
Meritocracy: 1870–2033, 1958) i olika avseenden
hade rätt, bortser vi gärna från det som författarna
misstog. Alternativet till mänskliga förutsägelser
ligger dock inte i algoritmer och stora datamängder då dessa har sin egen form av bias (Friedman
& Nissenbaum, 1996; Cheney-Lippold, 2017).
Två potentiella alternativ kan emellertid noteras.

BILD: Phil Tetlock

I Tetlocks studie visade sig de bästa förutsägelserna komma från nyfikna generalister som såg sina
förutsägelser som hypoteser som behövde testas,
inte som auktoritativa uttalanden. En typisk förutsägelse om framtiden är att vi kommer arbeta
mindre (se Keynes, 1930). Även om den pågående pandemin i mer nedstängda länder än Sverige
förvisso fått människor att fundera över delar av
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sitt arbetsliv är det samtidigt tydligt att människor är dåliga på att bara vara
och vissa försöker skapa någon form av alternativt arbete för att finna ro och
struktur i tillvaron. Människors, företags och staters agerande i dessa tider
kommer antagligen användas som data i förhållande till tidigare hypoteser
om framtiden som vi kan lära från (exempelvis avseende samarbeten mellan stater, universella och nationella intressen, vilja att ändra invanda beteenden, eller politikers och experters roller). Genom att betrakta och utforma
förutsägelser som hypoteser kan vi kanske lära oss något av förutsägelserna.

och skapar en profetia som tydliggör människans dåliga eller goda moraliska trender (Wolpe, 2013, med hänvisningar till Am 8:6 och Jes 1:23 som
exempel). Även om profeten tycks försöka se in i framtiden finns det då
oftast en djupare avsikt att tydliggöra goda eller dåliga moraliska trender
i profetens samtid (som ofta tycks bestå i vår tid), där profetens samtida
ska ta intryck och ändra sitt leverne. Även om det finns fara i att lyssna på
den som kallar sig som profet (Matt 7:15) är denna narrativa användning
av framtiden för samtiden ett intressant alternativ till förutsägelser.

Ett alternativ till förutsägelser (om hur framtiden kommer vara) är profetior. Profeternas roll har varierat, men en roll som är intressant för oss när
profeten använder framtiden som ett narrativ för att beskriva hur samtiden borde vara. Profeten extrapolerar då moraliska trender i samhället

JAN LEIDÖ
Inspektor
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de Facto.
1

VAD ÄR DIN FRAMTIDA YRKESTITEL?

2 VAR KOMMER DU BO OM 10 ÅR?

HANNA LINDELL T2

PATRICK VUKOVIC T2
1

2

3 TROR DU VÄRLDEN KOMMER VARA

Vi T2:or har hittills bara betat av två terminer, så yrkestitlar känns i nuläget långt bortom räckhåll. Det hade dock varit spännande att arbeta som
advokat inom det humanjuridiska fältet i framtiden.

1

Advokat.

2

Kanske i Göteborg eller Stockholm.

3

Just nu trivs jag väldigt bra i Umeå men jag lär förmodligen ta mitt pick
och pack och flytta tillbaka ner till Skåne igen när utbildningen är avklarad. Jag hade definitivt inte tackat nej till en lägenhet i centrala Helsingborg och ett sommarhus på Österlen, det hade varit en dröm.

EN BÄTTRE PLATS I FRAMTIDEN?

3

ARTHUR BJUHR T2
1

Domare.

2

Om jag inte lyckats hitta ett jobb med utomlands postering kommer jag nog
va kvar här i Sverige och troligen också fortsätta bo i Norrland.

3

Man vill försöka hålla sig optimistisk om framtiden men nu när man är fast i
sitt hem med ett konstant flöde av dåliga nyheter leverade direkt till mobilen
är det svårt att hålla upp den optimismen. Jag har fortfarande hopp om att
saker kommer bli bättre än de är nu. Men vi kommer att ha fler år som liknar
2020 och det kommer krävas mycket mer än hopp för att undvika att framtida år blir värre än 2020.

Jag säger som den typiska juriststudenten - det beror på. Vi lever just nu i
en väldigt oviss tid och vår värld står minst sagt inför stora utmaningar.
Samtidigt har vi ju kommit otroligt långt i fråga av teknik som hjälper
oss att bemöta de problem som stundar. Det återstår helt enkelt att se om
vi lyckas ta saken i egna händer eller om problemen kommer förnekas i
hopp om att allt löser sig av sig själv. Men hoppet är ju det sista som överger människan, så vi får hålla tron uppe.

AMANDA ALWALL T6
KIM HENG MONG T4
1

Efter den här terminen kan jag konstatera att det inte är skattejurist iallafall.

2

Svår fråga! Förhoppningsvis någonstans i ett hem större än 24kvm.

3

Ja, tänk hur många nya marabou smaker som kommer hinna lanseras!

1

Vill nog ändå säga advokat!

2

Stockholm.

3

14

Jag tror inte att världen i framtiden kommer vara en bättre plats.
Bland annat finns risk för extrem höger/vänster politik runt om i
världen efter coronakrisen, då många länder kommer försättas i en
dålig ekonomisk sits, om inte total samhällskollaps. Vidare är även
naturkatastroferna ett växande problem som jag inte tror människan
kommer ha funnit lösningarna på, och om dessa lösningar har hittats
tror ja det kommer göras för sent. Överbefolkning är ytterligare ett
växande problem, i och med den ökande levnadsstandarden i världen
så överlever fler barn som i sin tur skaffar barn längre fram i sina liv.
Kollar man exempelvis utvecklingen av jordens befolkning kan man
se att 1920 fanns cirka 1,860 miljarder människor och 2050 beräknas 9,7 miljarder människor finnas. Men det är bara några problem.
Rasism, sexism, homofobi och krig kommer alltid finnas, oavsett hur
hemskt den än är så kommer dessa dilemman aldrig fullt ut kunnas
lösas.

JENNY PERERS T4
1
2

Ja det tror jag absolut. Människan är lösningsorienterad och kommer på
nya och bättre idéer hela tiden. Just nu är dock miljön och klimatet i fara
och det kommer krävas åtgärder för att det ska kunna bli bättre. Jag vill
dock tro att vi alltid kommer framåt i utvecklingen och det känns som att
vi ständigt blir påminda om att vi måste ta hand om vår jord!

3

15

Bolagsjurist på ett företag som jobbar för klimatsmarta lösningar och
hållbar utveckling.
På en gård på landet med en stor hönsgård.
Jag vill tro det men är inte helt övertygad. Jag tror att vi är så långt ner
i skiten nu så att det är svårt att vända så kvickt. Men det känns ändå
som att många stora problem är ordentligt uppmärksammade nu så
förhoppningsvis har dom diskussionerna resulterat i handling som
gett resultat.
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DE FACTO
TESTAR: GLASSPROVNING!

Äntligen vår!
Solen har äntligen börjat visa sig allt oftare och vinterns grådaskighet är snart ett minne blott. Vi hoppas att alla tar sig välförtjänta pluggpauser mot en solvarm vägg, vart i Sverige du än må befinna dig för
stunden. Vad passar bättre än att avnjuta stunden med en glass? Men vilken ska du välja? Utbudet av glass
kan få den mest glassbevandrades huvud att snurra, särskilt när det dessutom dyker upp nyheter i det
gamla och välbeprövade utbudet. Frukta icke, de Facto gav sig ut och testade GB:s nyheter för säsongen!

PIPPIS TJOLAHOPPGLASS:

SOLERO MANGO:

MAGNUM RUBY:

Vi blev alla förväntansfulla som små barn för
denna Tjolahoppglass med smak av hallon och
vanilj. Först blev vi besvikna, den var ganska liten, förstår inte GB att även vuxna vill ha en Tjolahoppglass och förväntar sig en större portion?
Åsikterna var delade, en av oss tyckte glassen var
tråkig medan de andra två blev övertygade av den
goda smaken samt den krämiga konsistensen.

Den enda isglassen i gänget vi provade! Föga förvånande smakar Solero Mango just mango. Den
marknadsförs som en vegansk glass med hela 65 %
fruktinnehåll. En av våra experter gav fullt betyg
och tyckte den var ”fräsch som fan”. Hon uppmanade alla starkt att ta en tugga av glassen så att mangobitarna skulle framkomma, vi andra tog skeptiskt
en tugga av isglassen, vi har väl alla lärt oss att aldrig tugga isglass? Nej, vi andra blev inte övertygade.

Nästa Magnumglass beskrivs som Magnums
stora nyhet! Glassen består av vit chokladglass
med hallonsås, insvept i äkta Rubychoklad
som alltså är en fjärde variant av choklad efter mjölk-, vit-, och mörk choklad. Där ser en!
Den var tyvärr ingen favorit hos de tappra
provsmakarna då den beskrevs som för söt och
smaklös samt var ett riktigt bottennapp hos en
av provsmakarna som gav endast 1/5 poäng…

TOTALBETYG BLEV: 9/15

TOTALPOÄNG PÅ 9/15

TOTALPOÄNG BLEV: 7/15

MAGNUM SALTED CARAMEL &
GLAZED ALMONDS:

CORNETTO MERMAID:

Det vattnade sig i munnen för alla Magnum-älskare. Denna variant med kolaglass, kolasås och
mandelbitar stod sig minst sagt bra i konkurrensen. Glassen kan beskrivas som ”Magnum när den
är som bäst” och ”salted caramel är pricken över i”.

Förväntningarna var höga på den nya och färgglada tappningen av Cornetto. Glassen bestod
av hallon och matchaglass (tänk päronsmak)
och hade en magnifik rosa strut. Provsmakarnas utlåtande blev dock att det fräsiga utseendet inte övervägde de olika smakerna som tyvärr inte gifte sig särskilt bra med varandra.

TOTALPOÄNG BLEV: 13/15

TOTALPOÄNG BLEV: 8/15

En sammanställning ger att Magnum tog hem
både jumboplatsen i form av Magnum Ruby samt
den eftertraktansvärda förstaplatsen i form av
Magnum Salted Caramel & Glazed Almonds!
Grattis till Magnum. Fast, de riktiga vinnarna
var nog provsmakarna som i solskenet samt i
goda vänners lag fick trycka i sig fem glassar…

IDA SUNDQVIST T2
JULIA JONSSON T2
JOHANNA HÄGGBOM HOLMLUND T4
16

17
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EN REFORMERAD
NOTARIETJÄNST

INTERVJU MED SOFIA ANDERSSON
- ORDFÖRANDE FÖR JUSTITIAPRISET

-NYA ANTAGNINGSREGLER FÖR NOTARIETJÄNST
Hösten 2018 startades Domstolsverket Notarieprojektet. Syftet var att se över
ett antal punkter inom ramen för notarietjänstgöring, varav antagningsprocessen var en av dem. Cirka 100 remissinstanser har haft chansen att lämna synpunkter på rapporten “En reformerad Notarietjänst”. Efter två års arbete har
domstolsverket nu fastställt hur det nya antagningssystemet kommer att se ut.
Till att börja med har man valt att räkna examensarbetet efter högskolepoäng istället för kurspoäng, som det är idag. En juristexamen ger 270 högskolepoäng, varav 30 av de som utgör de lägsta poängen får räknas av vid sökande
av notarietjänst. För att få fram meritvärdet, som är det man ser till vid antagning, multiplicerar man de återstående 240 poängen med betygen i de olika
kurserna. En sökande kan därmed ha ett reslutat mellan 240 och 480 poäng.
Till meritpoängen räknas även upp till två års kvalificerat, praktiskt arbete med juridisk inriktning. Detta kan ge ett antal på maximalt 55 meritpoäng. Det är upp till den sökande själv att vid sökande av anställningen stryka att arbetet uppfyller juridiskt kvalificering.
Arbetet ska vara marknadsmässigt avlönat. Man har även valt att avskaffa möjligheten att tillgodoräkna studier utan koppling till juridik.
Man har även tagit fram ett tillsättningsförslag som skulle innebära att de sökande rangordnas efter sina meritpoäng. Den sökande
med högst antal poäng kommer att få sitt förstahandsval, den som har
näst högst får sitt förstahandsval såvida det inte är valt och så vidare.
I rapporten framgår det att man även lagt fram förslag om ett rekryteringstest. Testernas syfte skulle vara att tingsrätterna och förvaltningsrätterna ska
kunna ta personliga drag och kapacitet vid rekrytering. Dessa tester skulle
ge ett maximalt värde på 100 meritpoäng, vilket skulle utgöra 26 procent av
urvalet. Man anser att detta hade kunnat bidra till minskad betygshets. Av
beslutet framgår det att testet inte kommer att utgöra ett urvalskriterium.
Avslutningsvis skickade domstolsverket skickat en begäran till Justitiedepartementet angående att avskaffa möjligheten att tillgodoräkna tidigare
notarietjänstgöring. Ändringarna i notarieförordningen angående de nya antagningskriterierna väntas träda i kraft januari 2021.

Sofia Andersson kommer ursprungligen från Uppsala
kom på sent att det var juridik hon ville plugga. Efter två
års studieuppehåll läser hon nu termin 6 här i Umeå. Sedan två år tillbaka har hon även suttit som ordförande för
Justitiapriset. Justitiapriset riktar in sig på affärsjuridiken
där det delas ut till den man anser mest jämställd. Syftet
är att lyfta jämställdhetsfrågan och uppmuntra byråerna
till att främja en mer jämställd bransch.

VAD VAR DET SOM TILL BÖRJAN FICK DIG
ATT UPPMÄRKSAMMA ORÄTTVISOR INOM
BRANSCHEN?
Jag pluggar till jurist och har alltid tyckt att politik och jämställdhetsfrågan har både varit intressant och väldigt viktigt. När jag först
hörde talas om Justitiapriset så kände jag att det är ett problem som
jag inte kunde så mycket om. Det såg ut som det gjorde i juristvärlden
helt enkelt. Jag hade inte hört någonting om det på juristprogrammet och det kändes inte som att det var så många som hade hört om
det när jag började plugga. Jag kände att jag ville hjälpa till helt enkelt
och sprida ordet inom ramen för Justitiapriset. Sen så är det ju såklart
den bransch som jag och mina klasskompisar ska ut i och då blev det
lite extra relevant. För mig i alla fall så känns jämställdhet som en
grundsten för att jag ska vilja jobba någonstans i framtiden. Jag vill
inte jobba på en ojämställd arbetsplats och det är också viktigt för
hela samhället såklart att så många delar som möjligt är jämställda.

ALMA OTTERGREN, T2
Chefredaktör de Facto
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HAR DU STÖTT PÅ DEN HÄR TYPEN AV ORÄTTVISA PERSONLIGEN?
Jag är student och har inte jobbat sådär heltid i någon del av juridiken,
men det är väl någonting går att se även i skolan tänker jag och inte bara
på juristprogrammet. Tjejer tar inte lika stor plats och oftare tenderar
på att ta på sig lite mer administrativa uppgifter, som att vara sekreterare i basgruppen. Jag kan känna att man ibland behöver jobba lite hårdare för att bli tagen på allvar. Det känns viktigare att man är seriös, att
man har seriösa kläder på sig och att man har tänkt igenom det man
ska säga på förhand. Det kan jag uppleva känns jobbigt och står i vägen.

SKILJER SIG KÖNSFÖRDELNINGEN MARKANT ÅT I
DE OLIKA JURIDISKA BRANSCHERNA, ELLER SER
DEN LIKADAN UT ÖVERALLT?
Juristbranschen är så stor, man kan göra så många olika saker och det skiljer
sig åt hur det ser ut i de olika delarna. Framförallt ser det olika ut beroende på
vilken position man befinner sig på. I de flesta delar av branschen ser det lika ut
i ny-rekrytering av branschen och det är ju för att det är fler tjejer än killar som
läser på juristprogrammet och det har sett ut så ganska länge. Men däremot så
när man tittar på toppskiktet på en arbetsplats, framförallt på advokatbyråerna där det är som mest ojämställt. Tjejerna trillar av någonstans på vägen. Om
man tittar domstolsväsendet så ser det lite bättre ut. Det är fler tjejer som sitter
i notarietjänstgöring och det är fler tjejer som fortsätter domarbanan än det är
som blir delägare på en advokatbyrå. Så Justitiapriset har valt att rikta in sig på
de affärsjuridiska byråerna för det är där det är som mest ojämställt i toppen.
Det är stor skillnad på olika arbetsplatser men framförallt på olika positioner.

VAD TROR DU DET BEROR PÅ ATT JUST AFFÄRSJURIDIKEN PRÄGLAS AV DEN OJÄMNA
FÖRDELNINGEN?
Jag tror att det är dels för att det har sett ut så länge. Jättetråkigt svar men tyvärr
så gäller det för mycket av jämställdhets problematiken att det har så länge
varit män i toppen. Men sen så tror jag att det beror på att man jobbar så pass
mycket, att det är dålig balans mellan andra delar av livet som hemmet och fritidsaktiviteter. Man måste jobba så himla hårt. Då säger fler kvinnor än män i
undersökningar att jag tycker det är viktigt att kunna vara hemma med mina
barn och ha tid över till annat. Det är Jusek som vi samarbetar med Justitiapriset som har tagit fram en enkät och siffror på att kvinnor känner sig mer stressade på jobbet än vad män gör till exempel och kanske i mindre utsträckning
vill klättra eftersom man känner sig stressad. De har också känt sig missgynnade på grund av föräldraledighet och att man överhuvudtaget väljer att prioritera att vara förälder. Sen tror jag att det också beror på dålig internt kultur.
Det visade sig under me-too. Det var ganska många reportage om advokatbyråer som hade stora fester och inte ens bara utanför kontoret utan att det även på
kontoret försiggår sexuella trakasserier. Det som sitter i väggarna, det som är
så svårt att sätta fingret på men som ändå finns där. Där tror jag att många har
gjort ett jättejobb efter det men det tror jag kan vara en bidragande orsak också.

VARFÖR KÄNNER SIG KVINNOR I STÖRRE UTSTRÄCKNING STRESSADE?
Det är dels familjelivet men också att hinna med arbetsuppgifterna
på utsatt tid. Jag tror att det kan bero på prestationsångest men också att kvinnor har svårare att sova på nätterna för att de inte kan släppa jobbet. Det är mycket att göra på jobbet och det är inte alla som hinner inte göra klart allting vilket gör dem väldigt stressade. Många
har i undersökningar pekat på sömn, att man har svårt att släppa det.

HUR SER DET UT MED LÖNERNA, ÄR DE OLIKA
KÖNEN EMELLAN?
Jag har lite svårt att svara på hur det ser ut när man utför samma typ av arbete. Men det blir en bidragande följd av att fler män har höga positioner och
därmed tjänar mer än kvinnor. Kvinnor känner sig i större utsträckning missgynnade när det ska diskuteras lön och man kanske har varit föräldraledig en
längre tid. Föräldraskap har gjort att de missgynnas i fråga om lön.

HUR SKA VI JOBBA FÖR ATT ÄNDRING SKA SKE?
Jag tror att det är ganska svårt och ingenting som man gör i en handvändning,
då det har sett ut så här ganska länge. Det finns de som hävdar att det här kommer att ske en förändring av sig självt eftersom det är fler kvinnor som läser på
juristprogrammet. Men så har det också sett ut länge och det händer ingenting
ändå. Där tror jag att det är viktigt att som jurist och som nyexaminerad jurist
faktiskt våga markera att jag vill inte arbeta på en arbetsplats där det inte är
jämställd. Där tror jag ändå att det kanske går framåt, att det är många som
känner att det är viktigt att må bra på jobbet och vill kunna kombinera jobbet
med livet utanför jobbet. Sen så tror jag att det är viktigt att våga ställa krav
också. Det vi försöker jobba med är att visa upp oss tidigare på juristprogrammen just för att uppmuntra att våga ställa krav och visa framfötterna. Justitiapriset vill lyfta goda exempel och uppmana andra till att sprida goda idéer.
Man kanske vill bli mer jämställd men kanske inte vet hur man ska göra. Det
finns inte riktigt någon handbok att slå i eller en tydlig lösning för hur man
ska göra som funkar för alla arbetsplatser. Där försöker vi hitta lite olika exempel som har funkat för olika byråer och sprida det. Det kan vara både stort
och smått. Ibland är det väldigt konkret och ibland är det väldigt abstrakt.

TROR DU ATT DET ÄR VIKTIGT ATT BÖRJA INFORMERA OM DET HÄR REDAN UNDER STUDIETIDEN?
Det tror jag. Det är en sån pass viktig del för en jämställd bransch, vad de nyexaminerade tycker och vad de vill jobba. Alla stora advokatbyråer kommer att
vilja locka de bästa studenterna och då är det viktigt att de bästa studenterna vet
att jag kan ställa lite krav på den här arbetsplatsen eller att jag vill inte jobba här
för jag vet hur det ser ut i branschen. Att våga vara med och våga förändra. Jag
tror att det är väldigt viktigt att både veta sitt värde men också vet hur det ser ut.

hända av sig självt. Sen så har jämställdhetsdebatten aldrig varit så mycket på agendan som den är idag. Både i arbetslivet men också politiskt och
på andra nivåer också. Det är positivt. Förhoppningsvis vågar andra ta
ställning och vara lite obekväma men jag tror att det är ett hårt jobb kvar.

VAD TROR DU OM FRAMTIDEN? HUR BRANSCHEN
ATT SE UT?

HUR VILL DU ATT BRANSCHEN SKA SE UT I
FRAMTIDEN?

Det är många som hävdar att eftersom det är många tjejer som läser på
högskola så kommer vi att se en trend, men det går ju otroligt långsamt.
Vad det gäller juristprogrammet har tjejer varit majoritet länge. Jag tror
inte att det kommer att hända så mycket av sig självt. Jag såg nu att det var
en bransch i Sverige som hade uppnått jämställdhet med lika många kvinnor och män i bolagsstyrelsen och det var fastighetsbranschen, vilket är ett
tecken på att det går väldigt långsamt. Jag tror inte så mycket kommer att

Det är klart att det är viktigt med 50/50 i delägarskap på advokatbyråer men jag tycker att de här siffrorna om att fler kvinnor än män känner sig stressade eller att man är missgynnad för att man är hemma
med sina barn nästan är viktigare frågor. Det är sådana frågor som leder till huruvida man vill eller kan klättra på karriärstegen eller inte. Det
skulle vara drömmen, att både kvinnor och män känner att man faktiskt har möjligheten att göra det man vill och jobba med det man vill.

ALMA OTTERGREN, T2
Chefredaktör de Facto
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OM TEKNOLOGISK DETERMINISM,
SJÄLVKÖRANDE BILAR OCH
VARULVSKANINER
Författaren William Gibson lär ha sagt att framtiden redan är här – den är bara
inte jämnt distribuerad. Gibson själv, som bland annat är känd för att ha myntat begreppet cyberspace, beskrev i sina romaner och noveller från 80-talet ett
antal teknologier som vi sedan dess kommit att omges av. Vi lever alltså i själva
verket redan i gårdagens sci-fi framtid, och givet vår nuvarande pandemiska
omgivning tycks genren vara någon form av halvsmält, post-apokalyptisk satir.

teknikens vindruta när den susar mot framtiden på historiens motorväg.

Det faktum att vi lever i gårdagens framtid innebär också att vi omges av frukterna av beslut och val som gjordes – eller inte gjordes – tidigare. Den frustrerande efterklokhet som denna tanke kan förknippas
med är samtidigt en uppmaning om att se på framtiden med insikten
om att den i lika stor utsträckning formas av de beslut vi fattar – eller
inte fattar – idag. Detta gäller inte bara våra egna liv (och hälsa) men
också – och här återvänder vi till William Gibson – i fråga om tekniken.

Det är också helt riktigt att det är svårt att stoppa anden tillbaka i flaskan när den väl sluppit ut. Efter att gen-saxen CRISPR väl
uppfunnits (där vårt eget universitet spelat en viss roll) är det svårt
att undvika att personer och företag kommer att använda den för
ändamål som sträcker sig från det önskvärda (bota sjukdomar) till
det kanske något mindre önskvärda (framodlade varulvskaniner).

En sådan syn på tekniken utgör i grunden en form av teknologisk
determinism – en föreställning om att tekniken är det som avgör samhällets utveckling och i förlängningen styr hur våra livsbetingelser
kommer se ut. Implicit blir människan, och våra sociala, politiska och
rättsliga strukturer, underordnade dessa tekniska utvecklingsprocesser.

Att en teknik är svår att hindra, är dock inte detsamma som att vi måste tillåta den. Det är också långt ifrån samma sak som att vi aktivt måste
uppmuntra den, eller implementera den i våra samhällen och offentliga institutioner. På ett AI-seminarium nyligen framhölls att vi måste
börja fatta viktiga beslut om vilken typ av etik som ska vara ledande för
våra självkörande bilar. När en olycka är ofrånkomlig, ska då bilen köra
över två äldre tanter (som inte har länge kvar att leva ändå), eller en liten
flicka (med förhoppningsvis ett långt liv framför sig), eller ska den kanske
köra in i en stolpe och riskera förarens liv? Vi måste fundera på dessa val
nu framhölls det, eftersom tekniken snart är på plats i vilket fall. Det är
riktigt att vi måste diskutera frågan, men ett alternativ var påtagligt frånvarande i det scenario som framställdes, nämligen att helt förbjuda själv-

Det framstår dock ibland som att när det gäller just ny teknik så är
framtiden i mångt och mycket redan given. Vi kommer, sägs det, snart
inte köra våra egna bilar och flertalet av våra jobb kommer ersättas av
artificiell intelligens. Varför? För att tekniken som möjliggör autonoma fordon och AI-mjukvara som kan göra allt från att komponera musik
till att besluta om socialbidrag redan existerar. Om vi har ett val i detta,
framställs det inte sällan som ett val mellan att omfamna möjligheterna
som erbjuds och vara innovativa, eller bli lämnade i historiens kölvatten,
omsprungna av länder som har vett att se var tekniken är på väg. Tekniken kommer – ofrånkomligen – att forma våra samhällen och vi hänger
mest med likt metaforiska flugor som desperat försöker hålla sig kvar på
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körande bilar. Poängen med att påpeka denna frånvaro är inte så mycket
att vi borde förbjuda dem, som att det är ett lika rimligt alternativ som
att låta dem meja ner gamla tanter, men ett som inte tycktes realistiskt.

den politiska, mediala, och även den rättsliga debatten. Den kan gömma sig i argument om att tillgängliga tekniska verktyg måste användas för att uppnå effektivitet, eller att juridikens roll är att skapa förutsättningar för tekniken snarare än att reglera gränserna för den.
Det kan tyckas harmlöst, men en av den teknologiska determinismens
värsta drag är att den riskerar att bli självförverkligande. Tanken på
att den tekniska utvecklingen är en ostoppbar kraft som ofrånkomligen kommer avgöra samhällsutvecklingen kan i förlängningen leda till
en uppgivenhet, eller till den falska slutsatsen att det enda rimliga alternativet är att omfamna tekniken oberoende av dess implikationer.

Vi omges i själva verket varje dag av valmöjligheter som rätten säger
åt oss att utesluta. Allt från att stjäla tuggummi till att meja ner gamla
tanter. Rättsfilosofen Joseph Raz har beskrivit rätten som att den tillhandahåller exklusionära skäl. När vi i vår vardag försöker bestämma
oss för om vi ska göra A, B eller C ger rätten oss goda skäl att utesluta
vissa alternativ. Vi kan utifrån denna logik inte nödvändigtvis undvika
att tekniken som möjliggör självkörande bilar finns, och utvecklas, eller till och med blir vardag i vissa länder, men vi kan alltså fatta demokratiska beslut om huruvida vi vill ha dem på våra vägar. Vi kan inte
längre undvika att gensaxar används för att odla fram varulvskaniner
i ett mindre nogräknat labb, men vi kan beivra det när vi upptäcker det.

En sådan hållning kan få följden att vi inte för levande demokratiska samtal om vilken teknik vi vill omges av, och under vilka förutsättningar. Tekniken är inte neutral och den uppstår inte i ett vakuum. Den formas i detta nu och om inte vi som
jurister är delaktiga i dessa processer och diskussioner finns det en
risk att viktiga sociala, demokratiska och mänskliga värden åsidosätts.

Teknologisk determinism har som teori följaktligen kritiserats och få är idag de forskare som betraktar det som en helt rättvisande bild av hur teknik och samhälle interagerar. Tekniken har
betydelse, men teknisk utveckling, liksom dess effekter, avgörs i samspel med sociala, politiska, ekonomiska och rättsliga dimensioner.

MARKUS NAARTTIJÄRVI

Samtidigt syns fortfarande tecken på teknologisk determinism i
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NYHETSNOT 1 SER

EN FÖRVIRRAD MAN SKÖT MOT NATIONELLA INSTATSSTYRKAN
Polisens insatsstyrka kallades den 7 oktober 2019 till en villa där en
man enligt vittnen uppträtt förvirrat. Mannen började skjuta inifrån huset och ut genom dörrar, väggar och fönster. Innan mannen
kunde gripas hade han avlossat över 20 skott. Mannen åtalades för
försök till mord alternativt framkallande av fara för annan. Det
har begåtts under en “kortvarig psykos med påtaglig stressfaktor”

MAN FRIAD EFTER TVÅ NÄMNDEMÄN INTE ANSÅG HONOM SKYLDIG

Mannen har varit frihetsberövad i ca 6 månaders tid och detta
väger tingsrätten sedan in i sin bedömning. De ser också till frågan
om det finns något meningsfullt syfte med att ålägga en tidigare ostraffad person med en straffrättslig påföljd när situationen
med stor sannolikhet har utlösts av en allvarlig psykisk störning.
Tingsrätten bedömer att mannen inte bör åläggas någon påföljd.

Efter en fest i somras följde en man med en kvinna in i hennes hem. Kvinnan uppger att anledningen till detta var för att han skulle låna en mobilladdare. Mannen ska sedan försökt att våldta kvinnan.
Mannen åtalades för våldtäktsförsök, vilket han nekar till. Mannen friades efter domen av den oeninga domstolen. Två av nämndemännen ansåg inte att kvinnan var trovärdig då hon under förhandlingarna ska ha “skrattat och gråtit om vartannat”. Hon ska under huvudförhandlingen inte heller mött den åtalades blick. Det framgår även av skälen att hon under
förhören inte varit avslappnad “vilket hon borde varit om den berättelse som hon lämnat varit riktig”.
Både rättegångens domare och den tredje nämndemannen ansåg att kvinnans berättelse var trovärdig
medan mannens inte var det. Men eftersom att röstningen blev oavgjord friades mannen.

BARNETS UMGÄNGE FÅR INTE BETYDELSE I VÅRDNADSFRÅGA
I ett fall från hovrätten har barnets moder bestritt faderns yrkande om ensam vårdnad. Modern yrkar att barnet
ska ha rätt till umgänge med henne i Norge. Barnet är 12 år och har uttryckt att hennes vilja är att fadern ska ha
ensam vårdnad, hon inte inte haft något intresse i att prata med modern sedan hösten 2019. Hovrätten gör bedömningen att bägge föräldrar är lämpliga vårdnadshavare, samt att eftersom de har kunnat samarbeta med de
administrativa åtgärderna så finner hovrätten att deras samarbetssvårigheter inte utesluter gemensam vårdnad.

NY LAG OM DATAAVLÄSNING
I april trädde en ny lag ikraft i Sverige, lagen är en del av regeringens
34 - punktsprogram med åtgärder mot gängkriminalitet. Denna
lag ger större möjlighet till brottsbekämpande myndigheter att i
hemlighet få tillgång till dator eller annan kommunikationsutrustning för att se information i den. Det kan vara information
som rör kommunikationsavlyssningar men även platsuppgifter,
kameraövervakning uppgifter, rumsavlyssningsuppgifter etc.
Hemlig dataavläsning får inte användas i verksamheter där
tystnadsplikten gäller enligt 3kap. 3§ tryckfrihetsförordningen
eller 2 kap. 3§ yttrandefrihetsgrundlagen. Inte heller i verksamhet som bedrivs av advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor,
sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter eller familjerådgivare enligt socialtjänstlagen (2001:453). Ej heller av präst inom
trossamfund eller av de med motsvarande ställning inom sådana
trossamfund, i verksamhet för bikt eller enskild själavård.

MAN MISSHANDLADE KVINNA TILL DÖDS
EFTERSOM “HON INTE UPPFÖRDE SIG”
En man misshandlade sin fru till döds efter att hon betett sig illa.
Parets gemensamma barn fanns i lägenheten under tiden. Mannen hävdar att hans fru varit otrogen samt att barnet inte tillhör
honom. Efter domen kommit så visade faderskapstestet dock att
så inte var fallet och att barnet var hans. Mannen uttrycker tydligt att hans fru hade ett oförskämt beteende. Paret hade tidigare
varit på ett bröllop då kvinnan dansat med en väninna och medan låtit väninnans man hålla barnet. Detta gjorde att det “svartnade för ögonen på mannen”. Kvinnan hade även på det bröllopet använt en klänning som mannen tyckte var för urringad.

Eftersom vårdnadsfrågan inte påverkar barnets boende eller umgänget bedömer hovrätten att barnets
vilja inte bör ges någon självständig betydelse i frågan om vårdnad. Vad gäller umgänget hovrätten att barnets vilja bör få stor betydelse. Då umgänget tidigare varit begränsat bedömer hovrätten att det inte vore till
barnets bästa att fastställa umgänge genom dom.

Kort efter paret kom hem från bröllopet avled kvinnan. Enligt rättsläkaren var dödsorsaken “syrebrist till följd av trubbigt
och komprimerande våld mot skalle/halsområdet” Mannen
dömdes till 17 år och utvisning.
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PROJEKTANSVARIGA
FÖR JURISTENS DAG 2020
HEJ!
Vi har precis tagit över stafettpinnen f rån förra årets
projektansvariga för Juristens dag och är så laddade
inför det uppdrag som vi har fått .

VILKA ÄR VI?

OM JURISTENS DAG 2020:

Jenny Perers, kommer från Vika i Falun och har tidigare varit general för insparken. Jag går termin 4 och älskar
att träffa nya människor. Jag ser fram emot att lära känna
det härliga gäng som kommer tillsättas i arbetsgrupperna i
höst som tillsammans med oss ska ro i mål det här projektet.

Juristens dag är en arbetsmässa för studenter där ni får
möjligheten att knyta kontakter med framtida arbetsgivare. Den 2:a december hålls en fördag med gästföreläsare. 3:e december, följande dag hålls mässan under dagen, följt av en blankett som äger rum på kvällen.

Viola Olsson, kommer från Örnsköldsvik och går också termin 4. Jag var mässansvarig för Juristens dag 2019
och det ska bli väldigt roligt att se hur årets arbetsgrupper
sätter sin egen prägel på utförandet av Juristens dag 2020.

Och den 3:e december är mässan under dagen, följd av
en bankett som äger rum på kvällen. År 2020 så är tanken
att temat på fördagen kommer vara något som är mycket
aktuellt just för detta året. Visionen för mässan i år är att
studenterna på ett lättsamt sätt ska kunna knyta kontakt
med utställarna. Vi kommer arbeta för att det ska kännas
så naturligt som möjligt att mingla vid montrarna och arbeta för att alla ska få ut så mycket som de kan från mässan.

Johanna Olsson, kommer från Karlshamn i Blekinge.
Även jag läser termin 4 tillsammans med Jenny och Viola. Jag har tidigare varit ansvarig för mindre projekt innan jag började studera och ser mycket fram emot att få arbeta med Juristens dag tillsammans med dessa stjärnor.
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ÄR DU INTRESSERAD AV ATT VARA EN
DEL AV JURISTENS DAG 2020?
Till hösten kommer vi att söka arbetsgrupper som kan vara med
och dra projektet i hamn. Vi kommer att behöva företagsvärdansvariga, bankettansvariga, mässansvariga och måltid- och
logistikansvariga. Om du är intresserad av att vara en del av ett
energifyllt och taggat gäng så ser vi framemot din ansökan i höst!

HA EN SKÖN SOMMAR!
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Hur låter
affärsjuridik?
Affärsjuridik är vårt verktyg som skapar
samhällsförändring varje dag. Vi vet att
juridiken är viktig. Och ibland gravallvarlig.
Vi vet också att riktigt bra affärsjuridik är
en konst. En konst som bygger på verklig
passion. För att manifestera detta har
vi byggt ett AI-drivet instrument som
omvandlar juridiska texter till unika
musikstycken.
Lyssna på The Piano på vinge.se/career
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