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MANNHEIMERSWARTLING.SE

Vi bevarar vår starka position genom att rekrytera, utveckla och behålla de mest passionerade 
jurist talangerna. Vi är stolta över att landets juriststudenter 18 år i rad har utnämnt Mannheimer 
Swartling till den mest attraktiva advokatbyrån. Varje sommar erbjuder vi juriststudenter 
möjligheten att prova på rollen som affärsjurist på något av våra kontor i Sverige. Ansökan öppnar 
den första november. För mer information, besök mannheimerswartling.se/karriar.

BESÖK OSS ÄVEN PÅ FACEBOOK OCH LINKEDIN.

Är du vår nya 
sommar trainee?
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Brant utvecklingskurva på 
advokatfirman Cederquist 

Cederquist lägger stor vikt vid utveckling och förändring. 
Även innan pandemin arbetade man med artificiell 
intelligens och digitala arbetsmetoder, en satsning där 
utvecklingen gått extra snabbt under våren då medarbetarna 
arbetat hemifrån istället för på kontoret i Stockholm. Sofie 
Bachmann klev in i rollen som Talent and People Partner på 
Cederquist i början av året. Hon har fått vara med om en 
annorlunda vår på byrån då hon började precis innan 
coronakrisen.

 – Som ny på jobbet hade jag så klart aldrig 
kunnat tänka mig att jag skulle arbeta hemifrån under 
större delen av våren. Men det har gått förvånansvärt 
bra tack vare att organisationen är så modern, dynamisk, 
flexibel och snabbrörlig, säger hon. 

Sofie Bachmann sökte sig till Cederquist efter att ha 
arbetat med research och rekrytering hos en 
samarbetspartner under flera år. Hon fick ett bra 
intryck och tyckte om kontakten med byrån. 
 
 – Cederquist är en högpresterande arbets - 
plats med skickliga och drivna personer och många 
spännande kunder och uppdrag. Samtidigt har man 
lyckats skapa en byrå med en familjär och personlig 
kultur, säger hon. 

På Cederquist är individen i fokus och den viktigaste 
tillgången är byråns 160 medarbetare. För de som har 
höga ambitioner är utvecklingskurvan brant. Cederquist 
erbjuder, bland mycket annat, sina medarbetare ett av 
marknadens bästa utbildningsprogram – CQ Academy. 

 – Vi tycker att det är viktigt att man som 
medarbetare har de bästa förutsättningarna att dels 
utvecklas på ett professionellt och juridiskt plan, 
dels hitta ett förhållningssätt till hållbar prestation och 
hälsa i en tidvis intensiv och krävande bransch, avslutar 
Sofie Bachmann.

Cederquist är en modern, topprankad advokatbyrå som erbjuder specialistkompetens 
inom de flesta affärsjuridiska områdena. Det som bland annat gör att de sticker ut på 

marknaden är deras fokus på att vara en värderingsstyrd – och jämställd byrå.

Är du student och intresserad 
av att veta hur det är att 
arbeta på Cederquist?  
Cederquist erbjuder rekryteringsdagar, sommarnotarie-
program samt möjlighet att arbeta extra hos dem under 
dina studier. Beroende på hur långt du har kommit på 
juristprogrammet kan du antingen arbeta som kvälls-
receptionist eller ute i deras verksamhetsgrupper som 
en del av deras talangpool.

På karriar.cederquist.se hittar du kontaktuppgifter och 
mer information om lediga tjänster.

DEN MODERNA BYRÅN
CEDERQUIST.SE

Snön har fallit över Umeå, de sista löven har fallit och de varmare 
årstiderna har nått sitt slut för den här terminen. Detsamma gäller 
för det här verksamhetsåret och för min tid som chefredaktör för 
de Facto.

Att det här året inte varit något annat likt kan nog de flesta instämma 
med. Allting har suttits i ett perspektiv vilket har öppnat mina ögon. 
Det som har öppnat mina ögon mest av allt är allting som vi tidigare 
har tagit för givet. Det har verkligen fått mig att inse hur lyckligt lot-
tad jag är i förhållande till så många andra i världen. Detta har i stor 
utsträckning fått mig att reflektera kring hur rättvisa ser ut i världen.

Det finns ingen universell definition av vad begreppet egentligen in-
nebär, utan vad man själv väljer att se som rättvisa är individuellt. 
Det är svårt att greppa vad ett helt rättvist samhälle skulle innebära, 
men enligt mig sker det saker i världen som jag inte tycker går par-
allellt med rättvisa. Jag anser inte ett samhälle vara rättvist där inte 
alla ställs inför samma (eller iallafall liknande) förutsättningar och där 
människor tvingas lida för andras handlingar. Eftersom detta inte eft-
erlevs i samhället vi lever i leds jag till slutsatsen att jag inte anser 
världen vara rättvis.

ETT RÄTTVIST SAMHÄLLE
Sakerna som måste göras för att åtgärda detta är många och kom-
mer att kräva lång tid för att förbättra, då orättvisan har lagts som 
grund för att andra ska ha det bättre. En fullständig rättvisa kanske 
aldrigt kommer gå att uppnå, men jag är trots detta under den fasta 
övertygelsen om att världen kan bli mer rättvis, bara vi anstränger 
oss mer och väljer att prioritera ett rättvist samhälle.

Med det så avslutar jag verksamhetsårets sista chefredaktören har or-
det. Jag önskar er ett stort lycka till på tentor och uppsatser!

Ha det bra!

         ALMA OTTENGREN, T3          
     Chefredatör de Facto

CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET

SKRIBENTER
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Fanny Wikström Olsson
Mia Karlsson
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Minna Åström
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Kära juriststudenter, senast jag skrev min text i de Facto hängde 
höstens löv tunga och kylan hade börjat kännas av så smått. Sen 
dess har vädret övergått till snöblandat regn och mörkret har smu-
git sig in över Umeå. I takt med att dagarna blir kortare så närmar 
sig också jul och nyår med stormsteg, men i år känns det som att 
dessa högtider inte kommer att kunna firas som vanligt. Med en 
ökad smittspridning och nya restriktioner är det mycket som inte 
är som det brukar och det uns av en normal vardag vi fick känna 
på i början av terminen lyser åter med sin frånvaro. Mycket i den-
na situation kan kännas orättvist vilket inte är särskilt konstigt om 
rättvisa skulle beskrivas utifrån en föreställning om hur samhället 
borde vara

Om jag hade fått bestämma hade såklart vårt verksamhetsår sett 
väldigt annorlunda ut, med evenemang, aktiviteter och mängder av 
kaffe åt er medlemmar bland mycket annat. Men saker och ting blir 
inte nödvändigtvis som man har tänkt sig och världen är inte alltid 
rättvis. I styrelsen har vi försökt göra det bästa av situationen och har 
därför jobbat mycket med JF inifrån och istället försökt nå ut till er 
medlemmar digitalt. Att göra det via olika typer av sociala medier är 
en ny utmaning, framförallt för JF som till mångt och mycket bygger 
på tradition och utveckling över tid.

NÅG R A  AVS LU TA N D E 
O R D  FÖ R  2 0 2 0

Faktum till trots har, som många säkert redan vet, både Juristens dag 
och JF:s medlemsmöte nyligen ägt rum via digitala plattformar för 
första gången någonsin. Juristens dag blev succé med föreläsningar, 
företagspresentationer och utdelning av “merch” i en helt ny anda 
och medlemsmötet gav oss en ny styrelse inför verksamhetsåret 
2021. Förhoppningsvis blir nästa år en nystart och därmed en mer 
händelserik historia från JF:s sida. Jag talar nog både för mig och 
övriga i styrelsen när jag säger att vi har stor tilltro till att den nya 
styrelsen kommer göra ett kanonjobb. De har säkerligen ett spän-
nande år framför sig där möjlighet till nytänkande och vidareutveck-
ling av verksamheten ges. För nya tider tenderar att ge oss nya pers-
pektiv på saker och ting och 2020 har definitivt lärt oss en del om det. 

När jag nu skriver mitt sista bidrag till de Facto som ordförande för JF 
vill jag passa på att tacka er alla för att ni har deltagit vid de aktiviteter 
vi haft möjlighet att genomföra och att ni fortsätter engagera er. JF är 
av och för medlemmarna och era idéer behövs särskilt i denna tid, så 
som vanligt tar vi mer än gärna emot alla de förslag vi kan få för att vi 
ska kunna göra vår studietid ännu lite bättre. 

Det var några avslutande ord från mig för det här året och med det 
vill jag önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. 

Ta hand om varandra!

FANNY WIKSTRÖM OLSSON, T5 
                 Ordförande JF UMEÅ

ORDFÖRANDE HAR ORDET

V E M  Ä R  R ÄT T V I S ?
REDAKTIONSCHEFEN HAR ORDET
När temat på denna tidning skulle sättas startades en diskussion 
om vad eller vem som är en rättvis människa. Ställde frågan om 
jag själv var en rättvis människa men skulle nog tyvärr komma till 
slutsatsen att jag inte är det. Är rättvis något man vill vara? Om jag 
tänker på en rättvis människa så tänker jag på en människa som är 
väldigt god. Jag tror att det är svårt att vara en rättvis människa, i 
alla fall om man ska vara rättvis i alla lägen.

En rättvis människa borde vara en människa som ska upprätthålla en 
rättvisa. För att då komma fram till vad en rättvis människa är måste 
det först konstateras vad rättvisa egentligen är. Redan där blir det 
svårt. Efter en snabb googling om rättvisa fick jag flera förslag ur ett 
samhällsmässigt perspektiv, frågan ställde sig. Vad är mest rättvist, 
ett samhälle där alla har det likadant och ingen människa lever bättre 
liv än den andra eller ett samhälle där människor lever olika liv efter 
prestationer. 

För att fortsätta med min undersökning om vad rättvisa är så pratade 
med en vän till mig som arbetar på förskola om vad rättvisa är där. 
När det kommer till barn är det väldigt viktigt att det ska vara rättvist. 
Barn är också väldigt medvetna om vad som är rättvist och inte. För 
barn så handlar det om lika antal i många fall. En godis till vardera 
barn, en leksak till vardera barn etc. Att något inte är rättvist är även 
en väldigt central fråga hos barn.

Jag tror att barns syn på rättvisa är en den simpla synen på det, ju 
äldre man blir och ju mer komplicerad världen blir, ju mer komplic-
erad blir även rättvisan. Att världen inte är en rättvis plats har jag fått 
höra hela livet, det säger jag inte emot. Det händer så otroligt dåliga 
saker runt om oss hela tiden, oskyldiga människor som skadas på 
olika sätt. Krig, svält och alla dessa missöden som finns runt i världen. 
Det är inte rättvist. Men samtidigt så kommer jag inte genom denna 
text komma fram till vad som är rättvist eller hur ett rättvist samhälle 
skulle fungera. Det är lättare att kunna konstatera vad som inte är 
rättvist, att hitta vad rättvisa är eller hur man är en rättvis människa 
är något som jag tror människor mår bra av att fundera på.

Jag tror att man vill vara en rättvis människa, så ställ dig själv frågan, 
är du en rättvis människa? 

Vad är en rättvis människa?

                 MIA KARLSSON, T3 
 Redaktionschef de Facto

de Facto   nr.3 2020
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RÄTTVISA
Jag har studerat juridik på universitetsnivå i drygt ett år. Jag kan 
fortfarande tydligt minnas hur jag såg på juridik och rättsväsendet 
innan jag inledde mina studier. Ganska kortfattat skulle jag då ha 
beskrivit juridik som ’’läran om att skipa rättvisa’’ eller dylikt. Jag 
förstod då inte hur avsevärt moralisk rättvisa skiljer sig från juridisk 
rättvisa. Juridik blev för mig som vilken akademisk lära som helst, 
det känns oseriöst att argumentera för att de juridiska normerna 
på något sätt samspelar med de moraliska. En föreläsare i termin 
1 definierade en gång juridik som ’’frusen politik’’, sedan dess har 
min syn på juridiken förändrats. Efter att jag fick höra det tog det 
inte lång tid för mig att förstå att min idealism var naiv. 

Ambitionen med att söka mig till juristlinjen var att i rättvisans tjänst 
försvara mänskliga rättigheter och att stärka rättsväsendet. I början 
av utbildningen lyftes ibland begreppet rättvisa till ytan på seminar-
ier, i hopp om att det skulle vara av relevans för frågeställningarnas 
utgång, men vi lärde oss tillslut att låtsas som att det inte fanns. Med 
andra ord så lärde man sig att det var mer komplicerat än så. 

Rättvisa i sin mest grundläggande form måste vara en sorts system-
atisk utdelning av straff och belöning.  Det är enkelt att finna bris-
ter mellan juridisk och moralisk rättvisa. A har redan betalt sin skuld 
till B men tvingas göra det igen för att hen inte kan uppvisa kvitto. 
Någon sitter inlåst i flera år men frias sedan efter resning. En skyldig 
brottsling blir frikänd.

Det finns först en juridisk rättvisa, sedan finns det en verklig sanning. 
Även om den verkligt skyldiga mördaren döms till fängelse så lindrar 
det givetvis inte de anhörigas smärta och sorg. Men den juridiska rät-
tvisan är skipad. Domstolen är förpliktad att förhålla sig till de lagar 
och regler som våra politiker har stiftat, inget annat.

Det kanske låter som att jag erhåller en kritisk hållning till juridisk rät-
tvisa, om så är fallet kommer tvisten alldeles strax. Jag har nämligen 
förstått att alla juridiska teknikaliteter och ibland orättvisa utgångar 
har ett syfte, en förklaring, alla beslut bottnar i en djupare överlägg-
ning än vad jag någonsin kunnat tro. Juridikens totala förankring i 
rättvisan är omöjlig och en rättsstat med förankring i något annat än 
juridisk rättvisa vore att steg i fel riktning. Vi måste luta oss tillbaks 
på den juridiska rättvisan, efter som att det är omöjligt att definiera 
vad verklig moralisk sanning innebär. Trots att begreppet rättvisa i 
juridisk mening inte är vad jag först trott, känner jag starkare för ju-
ridisk rättvisa idag än någonsin tidigare. I brist på fantasi åt avrund-
ning hänvisar jag istället till Aristoteles som för 2000 år sedan sa att 
det som enligt lag betraktas vara rätt väger tyngre än vad som kan 
betraktas ha ett högt moraliskt värde.

     ANONYM

INSÄNDARE de Facto   nr.3 2020
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de Facto   nr.3 2020BAKGRUNDSKONTROLLER UNDER 
R E K RY T E R I NGS P RO C ESS E N

Tidigare var bakgrundskontroller inte en vanligt förekommande 
företeelse, men på senare tid har det växt ett intresse hos arbets-
givare att göra en grundlig genomgång av kandidaterna innan ett 
beslut om anställning fattas. Anledningen till detta är för att sam-
hället digitaliseras i större utsträckning, vilket innebär att det blir 
lättare att fuska med papper och den information som en sökande 
väljer att utge till arbetsgivaren. Bakgrundskontroller är något 
som förekommer för ett flertal tjänster inom juristyrket. Men vad 
innebär egentligen en sådan kontroll? Varför genomförs dem och 
vad för information är det arbetsgivaren vill ha fram?

Vanligtvis är det endast de sista kandidaterna i rekryteringsprocessen 
som genomgår en bakgrundskontroll, men det förekommer även att 
kontrollen sker i början av processen. Arbetsgivaren gör kontrollerna 
för att de vill kunna känna sig trygg med sina medarbetare samt att 
det inte ska råda tvivel om att det är den mest lämpade personen 
som också får tjänsten. Man vill kunna säkerställa att kandidaten fak-
tiskt är den som personen utger sig för att vara och att det inte finns 
relevant information som den sökande valt att inte dela med sig av.

Anledningen till att den här typen av kontroll har blivit vanligare är för 
att arbetsgivaren vill skydda sin verksamhet. Mer än hälften av alla 
lagbrott på ett företag begås av anställda. Bland annat gäller detta 
spridning av sekretessbelagd information, vilket kan skada företag-
et eller privatpersoner om sekretessen bryts. Arbetsgivaren vill alltså 
kunna försäkra sig i så stor utsträckning som möjligt att de anställda 
på företaget inte skulle kunna göra sig skyldig till ett sådant typ av 
brott. En bakgrundskontroll är dock inte nödvändig för alla tjänster. 
Innan rekryteringsprocessen påbörjas görs en riskbedömning för hur 
känslig tjänsten är för felrekrytering. Detta gäller främst ledande tjän-
ster inom verksamheten, vilket innebär att det är främst förekom-
mande för chefstjänster. Det finns dock även andra tjänster där ar-
betsgivaren väljer att göra en kontroll. Detta kan röra sig om tjänster 
där man som anställd får ta del av information som företaget inte vill 
ska spridas.

Vad för typ av uppgifter som inhämtas under en bakgrundskontroll 
kan skilja sig åt beroende på vilken tjänst som är aktuell. En del tror 
att en bakgrundskontroll och kontroll av belastningsregistret och en 
kreditprövning är samma sak, men det stämmer inte riktigt utan ar-
betsgivaren hämtar även in mer information. Det vanligaste sättet att 
fuska är att lämna in ett förfalskat CV eller examensbevis. En bakgr-
undskontroll kan då visa på detta, vilket innebär att arbetsgivaren be-
höver tänka om vid sitt val av vem som ska rekryteras. Det genomförs 
även en identitetskontroll, adresskontroll och kontroll arbetstillstånd, 
för att kontrollera att de uppgifter som den sökande har uppgivit 
stämmer.

GDPR begränsar vad för typ av information som får inhämtas för en 
bakgrundskontroll. All information som vid rekrytering inhämtas är 
offentliga uppgifter som finns tillgänglig för allmänheten. Det finns 
alltså inga hemliga register som olika bakgrundskontroll tjänster har 
tillgång till, där det lagras känsliga uppgifter om privatpersoner. Alla 
uppgifter som inhämtas måste även vara relevant för tjänsten. All in-
hämtning av information måste alltid vara motiverad och det måste 
finnas ett samband med den tjänst som kandidaterna söker. Ar-
betsgivaren får exempelvis inte begära information om kandidatens 
ekonomi om tjänsten inte innebär ett stort ansvar för pengar och det 
därmed föreligger en säkerhetsrisk. Det är heller inte lämpligt enligt 
GDPR att kontrollera kandidatens sociala medier, som facebookprofil 
eller instagram konto, då detta inte har en koppling till tjänsten och 
kan färga bilden av personen. Detta skulle kunna bidra till diskrimin-
ering eller att någon blir tillsatt tjänsten för egenskaper som inte är 
relevanta för arbetet. Det kan däremot vara motiverat att kontrollera 
kandidatens Linkedin-konto, då den typen av social media har kop-
pling till arbetslivet.

Vidare ställs det även krav på att kandidaten skriftligt samtycker till 
en bakgrundskontroll. Det är ofta en förutsättning för att information 
från universitet, skola, tidigare arbetsgivare och främst offentliga ak-
törer och register ska få inhämtas. Den sökande kan även välja att dra 
tillbaka till godkännande och därmed avbryta processen.

Avslutningvis har arbetsgivaren endast rätt att lagra informationen 
så länge det finns ett berättigat syfte med det. Det anses motiver-
at att inneha informationen under rekryteringsprocessen, men när 
personen i fråga antingen är anställd eller inte längre är aktuell för 
tjänsten upphör det berättigade syftet. Personuppgifter måste därför 
raderas så snart som möjligt. Vill arbetsgivaren lagra information för 
framtida rekrytering krävs samtycke från kandidaten.

Vad en bakgrundskontroll innebär:
• Faktiskt genomförd utbildning
• Ekonomi
• Hälsa
• Belastningsregistret
• Identitetskontroll
• Adresskontroll
• Kungörelser
• Kontroll av affärsintressen
• Sökningar i öppna källor
• Säkerhetsrelaterad referenskontroll
• Verifiering av anställningar angivna i CV
• Kontroll av arbetstillstånd
• Säkerhetsintervju med kandidaten

    ALMA OTTENGREN, T3          
      Chefredatör de Facto
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RÄTTVISANS LOKALA OCH 
KONFLIKTBASERADE NATUR

Västerlandets mest inflytelserika juridiska verk, Digestan ur Cor-
pus Iuris Civilis inleds med att Ulpinianus hänvisar till Publius Ju-
ventius Celsus eleganta formulering ”ius est ars boni et aequi” (D. 
1, 1, 1 pr.), d.v.s. att rätten (juridiken) är konsten att finna det goda 
och rättvisa. I modern tid torde fler lekmän än jurister ställa upp 
på den beskrivningen, kanske delvis för att rättvisebegreppet kan 
leda oss i olika riktningar och fungera som en grund för tve- snara-
re än endräkt.

Redan de filosofer som verkade mer än tusen år före Digestan sam-
manställdes och många århundraden före Celsus skrev orden hade 
insett att rättvisa är komplicerat. Ett fragment som tillskrivs den 
presokratiske filosofen Herakleitos tyder på ett nära förhållande 
mellan rättvisa (eller balans) och osämja. Fragmentet kan ge upphov 
till flera intressanta tolkningar: Konflikter är en del av sociala miljöer 
och att vara en levande varelse, samt att (a) rättvisa eller rättvisebe-
greppet kommer vara förenat med osämja, (b) genom osämja eller 
debatt uppstår förståelse för rättvisa/uppstår balans, eller (c) konf-
likt, osämja och dikē (här tolkat som ”rättvisa”) är det som förenar 
levande varelser.[1] Fragmentet tydliggör dels att det kommer finnas 
olika och oförenliga idéer om rättvisa (vilket låter bekant för samtida 
människor), men kanske också att efter diskussion och osämja kan 
det finnas möjlighet till balans och samsyn (vilket låter osannolikt för 
samtida människor). Till skillnad från John Rawls, som skapade det 
sena 1900-talets mest kända rättviseteori med tankeexperimentet 
”okunnighetens slöja”,[2] ett grepp som skulle omöjliggöra osämja 
om rättvisa p.g.a. okunnigheten om sin egen ställning, men som de 
senaste 10–20 åren nog visat sig vara en återvändsgränd, accepterar 
Herakleitos att osämja kommer finnas, men att den kan användas till 
något konstruktivt.

En nyckel till en fruktbar diskussion kan vara Alasdair MacIntyre. Han 
har visat hur beroende rättvisebegreppet är av tid och plats, men 
han har också visat att sättet för hur vi rationellt kan motivera oss är 
beroende av vår tradition. Därför behöver vi en förståelse för rättvisa 
i vår tradition och forum för att rationellt diskutera rättvisa enligt vår 
rationalitet.[3]

Ett par exempel kan illustrera några av dessa poänger. I de homer-
iska sångerna Illiaden och Odysséen tycks dispyter uppstå ur oklara 
normer eller normer i konflikt, men tvistelösningen upplöser inte 
konflikten eller oklarheten och ger ingen ledning för framtiden. Ex-
empelvis löser Akilles inte själva normkonflikten mellan Menelaos 
och Antilokos om andraplatsen i kämpaspelet med häst och vagn i 
sång/bok 23 i Illiaden utan skapar en förlikning som båda parter kan 
vara nöjda med. Synen på rättvisa tycks, liksom i de flesta arkaiska 
samhällen, vara ytterst kontextuell och beroende av de inblandade 
parterna (t.ex. fysisk styrka, status, retorisk förmåga och känslomäs-
siga faktorer).[4] Under medeltiden kan vi se hur andra rättviseideal 
formar rätten. 

När equity uppstår i det engelska rättssystemet under denna tid som 
ett konkurrerande och kompletterande rättssystem till common law, 
då tillämpningen av det senare kunde leda till orättfärdiga resultat, 
är rättvisa inte längre primärt baserat på status utan på Aristoteles 
etik,[5] särskilt den Nikomachiska etiken,[6] filtrerat genom medelti-
da judiska, arabiska och europeiska filosofer, som Thomas av Aqui-
no, för att utsträcka rättvisa bortom fria män inom samma grekiska 
stadsstat, som Aristoteles förstod rättvisans gränser.[7] Utvecklingen 
visar på hur äldre idéer omtolkas, men också att få idéer försvinner; 
principen om iustitia suum cuique tribuit, d.v.s. att rättvisan ges åt 
var och en vad vederbörande tillkommer, präglade svensk rätt in på 
1700-talet och visar på att rättvisa kopplat till status är en trög me-
kanism. Vägen från arkaisk tid till medeltida filosofi är dock enbart 
ett av de ben som lokala västerländska rättvisekulturer vilar på. Det 
andra benet består av religiösa källor, institutioner och inflytande, i 
västerlandet från kyrkofadern Augustinus till Aquino,[8] följt av lokala 
utvecklingar efter reformation. Ett tredje ben är upplysningsfilosofer, 
där den skotska upplysningen med Hume präglat den anglo-amer-
ikanska världen,[9] medan vi i resten av Europa varit mer präglade 
av tyska och franska upplysningsfilosofer. Den svenska rättvisetra-
ditionen är ett eget resultat av inhemska och inlånade idéer. I den 
samtida diskussionen om rättvisa glöms såväl detta arv som att di-
skussionen åtminstone behöver förhålla sig till detta arv ofta bort. 
Konflikter om rättvisa tycks åtminstone till viss del bero på denna 
oförmåga, ibland manifesterat som en oförmåga att sätta ord på 
de rättviseidéer som ligger till grund för ställningstagandet och som 
ibland vilar under ytan i traditionen.

Om vi slutligen kombinerar Herakleitos och MacIntyre kan vi kon-
statera att: (1) Trots att det kan finnas gemensamma drag, är inte 
synen på rättvisa universell i tid och rum. Varje område har haft en 
egen utveckling och det är inte alls givet att en modern rättviseidé i 
ett visst land har bäring på en rättvisetradition i ett annat land; (2) 
nya idéer om rättvisa ersätter inte gamla idéer fullständigt; och (3) en 
konflikt om vad som är rättvist är väntad, men för att konflikten ska 
vara konstruktiv och leda fram till ny förståelse och balans måste den 
ta sin utgångspunkt i en insikt om ovanstående och en gemensam 
förståelse av den egna rättvisetraditionen och vilka argument som 
kan accepteras där, och ges andra forum än sociala medier. Även om 
vårt samhälle inte är där ännu kan vi som jurister börja med oss själ-
va. Lyckas vi med detta blir kanske också Celsus ord mindre obekvä-
ma för våra öron.

JAN LEIDÖ
     Inspetorn

Noter:
[1]: Her., B80/D63 (”εἰδέναι δἰ χρἰ τἰν πόλεμον ἰόντα ξυνόν, καἰ δίκην ἰριν, καἰ γινόμενα πάντα κατ’ ἰριν καἰ χρεών [alt. χρεώμενα]”, translittererat som ”eidénai dè chrè tòn pólemon eónta 
xunón, kaì díken érin, kaì ginómena pánta kat’ érin kaì chreón [alt. chreómena]”). En vanlig, bokstavlig förståelse är ”[man bör komma ihåg] att krig (alt. kamp) är gemensamt för alla, att rättvisa är 
osämja, och att allt [naturligtvis (om ordet χρεών (chreón) är korrekt)] uppstår och försvinner p.g.a. osämja”. Begreppet δίκη (dikē)/Δίκη (Dikē), här δίκην (díken), kan dock betyda t.ex. sedvana, 
dom, rättvisa, rättvisan personifierad, den naturliga och nödvändiga balansen, eller det korrekta eller förfädernas sätt. Och begreppet πόλεμον (pólemon), skulle, då i formen som Πόλεμος (Póle-
mos), kunna vara den naturliga princip eller energi som påverkar/styr alla och som orsakar manifesterandet av varelser från Varat. En alternativ översättning skulle enligt Myatt därför kunna vara 
”[man bör komma ihåg] att Pólemos genomsyrar; och/med osämja dikē [kanske balans], och att alla varelser [naturligtvis (om ordet χρεών (chreón) är korrekt)] blir till genom osämja”. David Myatt, 
Notes on Heraclitus Fragment 80 (2011). Gadamer valde att läsa fragmentet som ”kaì díken kaì érin”, att dikē (rättvisa) och osämja är gemensamt för alla. Hans-Georg Gadamer, The Beginning of 
Knowledge (Bloomsbury Publishing: New York, NY 2003), s. 66.
 
[2]: John Rawls, A Theory of Justice (New ed., Belknap Press: Cambridge, MN 2005).
 
[3]: Alasdair MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality? (Duckworth: London 1988), s. 4–11.
 
[4]: Michael Gagarin, Early Greek Law (University of California Press: Berkeley, CA 1986), s. 99–106.
 
[5]: Dennis Klimchuk, Aristotle at the Foundations of the Law of Equity, i The Philosophical Foundations of the Law of Equity (Dennis Klimchuk, Irit Samet & Henry E Smith red., Oxford University 
Press: Oxford 2020), s. 32–51.
 
[6]: Aristoteles, Den Nikomachiska etiken (Mårten Ringbom övers. och komm., Daidalos: Göteborg 1988), bok 5.10, 1137b11–28 (Aristoteles kan tänkas avse olika situationer: (1) ”det skäliga är rätt, 
men inte i legal bemärkelse utan i betydelse ’korrigering av den lagliga rättvisan’ ”; och (2) ”det skäliga [är] rätt och bättre än en form av rättvisa, trots att den inte är bättre än det rätta i allmänhet, 
utan bara är bättre än de misstag som kan uppstå på grund av generaliseringar.” Det första tycks öppna upp för att skälighet är principer som är oberoende av och står över den positiva rätten, 
medan det senare innebär att vi kan frångå ordalydelsen för syftet. Se Klimchuk, 2020, s. 34. Ibland är det också nödvändigt att regler ger utrymme för skönsmässiga bedömningar: ”En oprecise-
rad företeelse kräver nämligen en flexibel regel i stil med den måttstock av bly som används inom den lesbiska byggnadskonsten. Denna måttstock anpassar ju sig till stenens form och bibehåller 
inte sin egen riktning. Så är det också med de officiella domsluten i deras förhållande till handlingarna.”).
 
[7]: MacIntyre, 1988, s. 146.
 
[8]: Id., s. 146–208, 326.
 
[9]: Id., s. 209–325, 326.
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de Facto.
1.  VARFÖR ELLER VARFÖR ÄR INTE DU EN RÄTTVIS MÄNNISKA?

2.  VARFÖR BEHÖVS RÄTTVIS, ELLER BEHÖVS DET?

3. ÄR VÄRLDEN RÄTTVIS? UTVECKLA.

NAIMA STRÖMBÄCK T:3 KLAS TÖRMÄ T:3

KAIA LJUNG T:3 DAVID JÖNSSON T:1

FRIDA NYGREN T:1

IDA BYSTRÖM T:5

1. Jag är rättvis eftersom jag ger alla en   
chans och gör de något korkat säger jag det till de-
ras ansikte, inte bakom deras rygg.

2. Det behövs! Annars finns det ingen anledning 
till att vara snäll eftersom elaka människor ändå 
kommer undan med allt. 

3. Nja, finns alldeles för många som inte vågar ta 
avstånd från och säga till folk som beter sig illa och 
då blir det aldrig någon utdelning av rättvisa. Men 
karma kommer ikapp er förr eller senare...

1. Det är egentligen upp till andra att avgöra. Jag 
tycker att jag behandlar alla människor med re-
spekt och säger ifrån när någon gör fel, oavsett 
vem denna person råkar vara. Så ja, jag skulle själv 
kalla mig rättvis! 

2. Jag tror att de flesta av oss går på JP och läser den-
na tidning just nu för att vi har en uppfattning om 
rätt och fel. Eftersom alla människor är lika my-
cket värda är det självklart att rättvisa borde vara 
en självklarhet, och därför behöver vi jobba för att 
den ska finnas i samhället.

3. Världen är inte rättvis idag, men jag tror att vi går 
mot en mer rättvis framtid där fler får samma mö-

jligheter som vi har idag

1. Det är nog lite svårt att avgöra själv, men jag gör 

mitt bästa genom att försöka att inte döma folk 

utan att försöka förstå varför de gör som de gör 

eller liknande. Jag hoppas iallafall att jag är det!

2. Jag tycker absolut att alla typer av rättvisa behövs, 

så att världen varje person kan få leva ett så bra liv 

som möjligt.

3. Nej, jag skulle inte säga att världen är rättvis. Om 

världen vore rättvis skulle till exempel inte män-

niskor dö av svält eller krig bara för att de råkade 

födas på en viss plats. Dessutom tror jag att makt-

strukturen hade sett betydligt annorlunda ut. 

Däremot finns det människor världen över som 

jobbar för att göra världen till en bättre, mer rätt-

vis plats och jag hoppas att det kommer bli så!

1. Jag tror på alla människors lika värde, där jag hjälp-

er andra människor efter min bästa förmåga och 

där jag aldrig haft svårt att stå emot och säga ifrån.

2. Rättvisa behövs för att alla människors värde ska 

få en faktisk genomslagskraft i praktiken. 

3. Nej, världen är inte rättvis. Vi föds alla in i olika 

förutsättningar, som många gånger är avgörande 

för vad som blir av oss.

1. Jag försöker vara rättvis genom att förstå männi-

skor utifrån deras förutsättningar och ha förvänt-

ningar på dem utifrån detta. Något som jag gör 

och som många andra troligtvis gör är att inte vara 

rättvis mot sig själv. Förståelse och vänlighet man 

visar andra visar man inte sig själv och ställer då 

högre krav. På så sätt är jag inte rättvis. 

2. Rättvisa för mig är en strävan eller en idé om att 

uppnå balans på olika nivåer i världen, i samhäl-

let eller i en liten familj tillexempel. För att allt ska 

fungera tror jag strävan efter denna balans be-

hövs på ett sätt eller annat. 

3. På vissa sätt ja och andra nej. Rättvisa finns på så 

sätt att vi alla kan ha tur eller otur. Det är orättvist 

på så sätt att alla inte har samma förutsättningar i 

livet. Trots att man sätter in lagar och regler för att 

balansera upp dessa olikheter är det ingen garanti 

att alla får samma förutsättningar.

1. Försöker alltid behandla folk rättvist, men vad det 

innebär att behandla någon rättvist känns väl lite 

subjektivt och beror på flera variabler. Så är väl lite 

situation till situation, men har ambitionen till det! 

2. Om en person jobbar stenhårt för att bli 

framgångsrik kommer dess barn få det bra. Om 

en annan person inte gör det, kommer deras barn 

få det sämre ekonomiskt. Barnen börjar alltså de-

ras liv på olika ekonomiska nivåer, är det rättvist? 

Nej. Men om man skulle likställa deras arv, är det 

rättvist mot personen som jobbat stenhårt som vill 

väl mot sina barn? Nej. Så jag tror att något som är 

rättvist mot en person, kan vara orättvist mot en 

annan, och vice versa. Så behövs rättvisa? Det tror 

jag, men vad som faktiskt är objektivt rättvist tror 

jag är väldigt komplext däremot.

3. Jag tror det där är väldigt komplext. Jag vill tro att 

den är rättvis i alla fall, men sen om den är det vet 

jag inte. 
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DE FACTO TESTAR:
- GRÖT -

Gröt är en students bästa vän och vi anser att du kan äta gröt till alla måltider under dagen, men 

då kanske det är bäst att variera sig! Till din hjälp vid val av gröt har du följande test. Valet av de 

olika grötarna har gjorts utifrån hur lång tid du kan tänkas ha till ditt förfogande samt hur mycket 

du vill lyxa till det. Vi har utgått ifrån dessa kriterier: tillagningstid, smak, konsistens, aptitlighet 

och paltkoma.

Havregrynsgröt på spis 

• Tillagningstid: 3 min. 

• Smak: En len havresmak. 

• Konsistens: Tjock men inte lika stabbig som gele. Om du kokar för dåligt blir det något mer tuggmotstånd. 

• Aptitlighet: Även om färgen på gröten påminner om den trendiga färgen greige kommer du inte bort från att den egentligen är 

ganska färglös och tråkig. 

• Paltkoma: Den ger inte en traditionell paltkoma som kräver en halvtimme på kökssoffan. Men av alla grötar står du dig längst på 

den. Kanske ända fram till lunch beroende på tillbehör.

Havregrynsgröt i mikron

• Tillagningstid: 2 min. Vi har förståelse för att det är en av de vanligaste former av gröt då tillagningstiden är så kort. 

• Smak: Mathilda anser att det är den sorgligaste av grötar, livsglädjen är låg när ens näringsintag består av att slänga in en skål 

med havregryn, salt och vatten i mikron och hoppas på ett lyckat resultat. Allt salt i världen kan inte ge denna gröt någon form 

av smak. Olivia anser däremot att den fyller sin funktion och att så länge du inte glömmer salt helt och hållet är det en livräddare 

för den morgontrötte eller fantasilöse, bara du kan leva med en eftersmak av mikro.

• Konsistens: Har du tur kan du få något som påminner om den fantastiska spis-gröten. Men oftare slutar du med klister att spack-

la badrummet med. Sällan är alla havregryn helt kokade. 

• Aptitlighet: Om du lyckas är den ok att äta men det väger inte upp det visuella intrycket av den gråa tragedin. Den är ännu gråare 

än havregrynsgröt på spis.  

• Paltkoma: Av någon anledning står du dig sämre på denna gröt. Mathildas teori är att du vet att du inte lagat den själv utan det 

är metallkubens verk.  

Pärgrynsgröt eller Sagogröt 

• Tillagningstid: 10 min. 

• Smak: Smakar egentligen inget mer än varm mjölk. Det är tillbehören som gör denna gröt. Äts helst med grädde och hjortronsylt. 

• Konsistens: Det är lite som att tugga gelekulor i och med att det är gjort av potatisstärkelse. Lite som risgrynsgröt fast det är ris 

och det här är kulor. De är väldigt lena och glider som i munnen, Olivia kan tänka sig att det är lite obehagligt för vissa men det 

stör inte henne. 

• Aptitlighet: Beroende på hur du känner över att tugga gelekulor kan den bli oaptitlig men den ser väldigt fin och lite lustig ut. 

• Paltkoma:Tar du dig igenom två portioner av denna gröt så kommer du behöva lägga dig ner minst 30 minuter efteråt. Detta är 

ingen gröt för den som ska träna någon timme senare.

Mannagrynsgröt
• Tillagningstid: 7 min. 

• Smak: Välling på ett bra och vuxet sätt. Det finns inte mycket att tillägga då vi båda verkar vara överens om att detta är en väldigt 

god gröt. 

• Konsistens: Som en gryning pudding. Om du kokar för länge kan den bli för tjock och inte lika trevlig att förtära. 

• Aptitlighet: Känns lyxig och lättsam. 

• Paltkoma: Vid anblick kan den verka som en väldigt tung gröt men den lägger sig bra och relativt lätt i magen. 

   Olivia Lundgren T7

Mathilda Elfgren Schwartz T7
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NYHETSNOTISER

Saknade rutiner vid sexbrott på sjukhus
En patient misstänks ha blivit utsatt för sexbrott på Karolinska Universitetssjukhuset i 
Solna. En patient på sjukhuset misstänks ha utsatt en annan patient för sexuellt ofre-
dande när det delade rum på en vårdavdelning. 

ChefsJO konstaterar att de inte hade några riktlinjer vid sådana händelser. ChefsJO fin-
ner att det är viktigt att det finns riktlinjer och att patienter ska kunna känna sig trygga 
på sjukhus. Det är viktigt för vårdinrättningar att ha dessa riktlinjer för att kunna ta 
hand om den utsatta på bästa sätt. Rutinerna är nödvändiga för att incidenter ska 
kunna hanteras på ett rättssäkert sätt. 

Besöksstopp på äldreboenden som strider mot lag
Krisledningsnämnden i Stockholm beslutade med anledning av covid-19 om besökss-
topp på vård- och omsorgsboenden. Beslutet överklagades och de argumenterade att 
det ej var besöksförbud utan endast en stark rekommendation att inte besöka vård- 
och omsorgsboenden. 

Förvaltningsrätten har funnit att beslutet om besökstopp i praktiken har fått effekt av 
ett förbud och att det därför strider mot lag. Samma underlag som skickades ut under 
våren när regeringen hade beslutat om besöksförbud hade skickats ut på nytt nu. 
Utifrån det sätt som beslutet är formulerat och hur det har implementerats går det 
inte dra någon annan slutsats än att det fått verkan att enskilda förhindras att besöka 
vård- och omsorgsboenden.

Frias från barnponografibrott
En 18 åring hade åtalats för barnpornografibrott efter att barnpornografisk innehåll 
hittats i hans telefon. 18 åringen nekar till brott och säger att filmen kan ha laddats ner 
automatisk från en gruppchatt och att han inte visste att han hade den på telefonen. 

Han fälldes i tingsrätten, eftersom han berättat att ha har sett filmen samt att han 
hade vetskap om att vissa appar automatisk sparade ner filmer i telefonen. Hovrätten 
ogillade däremot åtalet. De ansåg att visserligen har 18 åringen varit medveten om att 
filmen kunde ha sparats på han telefon. Det är inte utrett att han varit likgiltig i det och 
det fanns inget annat barnpornografiskt material i telefonen. Hovrätten anser det inte 
bevisat att han hade uppsåt till innehavet av filmen.
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Ersättning för flygförsening
Ett Norwegianplan skulle från Luleå till Arlanda när flygningen blev mer än tre timmar 
försenat. Klagande yrkar på ersättning för förseningen. Norwegian anförde att förs-
eningen berodde på extraordinära omständigheter. En fågelkollision som de inte hade 
varken kunnat undvika eller förutse. Planet undersöktes och ersattes av ett reservplan. 

Hovrätten anser inte att bolaget visat att flygplanet skadades vid kollision, det är en-
dast visat att en fågel träffade planet. Hovrätten finner att det kan ifrågasättas om det 
var en rimlig åtgärd att flyga in en behörig tekniker och reservplan. Norwegian har i sin 
tur inte visat att bolaget inte kunnat undvika de extraordinära omständigheter som 
medförde förseningen. Hovrätten fann att klagande hade rätt till kompensation. 

Döms för kränkande fotografering
Parterna har haft kontakt via sociala medier. De har haft ett vänskapligt förhållande 
via telefon, FaceTime och snapchat. Åklagaren väckte åtal för kränkande fotografering 
efter att den tilltalade i hemlighet filmat skärmen till sin egna mobil när målsägande 
visade sig delvis naken via FaceTime

Filmen lades sedan upp på ett s.k “expose-konto” på snapchat. Den tilltalade kan ej 
knytas till kontot men tingsrätten bedömning var att den tilltalade skulle dömas enligt 
åtalet. Hovrätten ändrade sedan på tingsrättens dom och skadeståndet nedsättas från 
10 tkr till 7 tkr.

Misshandel ändras till grov misshandel
En kock fick ta emot slag i ansiktet av en restaurangägare för att sedan ge igen med 
sårskada i pannan som bedöms ha skett med kniv, slå en tallrik i huvudet och utde-
lade flera slag mot ansikte och huvud när restaurangägaren låg ned. Kocken åtalades 
för grov misshandel samt två fall av olaga hot. 

Tingsrätten ansåg inte att det var styrkt att sårskadan orsakats av kniv och inte heller 
att de olaga hoten var styrkta. De dömde därför kocken till två månaders fängelse för 
misshandel. Hovrätten däremot ansåg att det var styrkt och skärper därför rubricerin-
gen till grov misshandel. Påföljden blir därmed två års fängelse och 10 års utvisning. 
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Som utbildningsansvarig ingår det i rollen att även medverka i JURO samt att un-
derrätta föreningens medlemmar vad som händer där. Men vad är JURO och vad 
innebär det att JF Umeå är medlem? Minna Åström, ordförande 2020, förklarar 
vad JURO gör och varför det är bra för er medlemmar att vi är medlem. 

Vad är JURO?
JURO inrättades den 2 oktober 1993 och är en nationell samarbetsor-
ganisation som samlar representanter från Juridiska Föreningen från 
de lärosäten där juristexamina utfärdas. Organisationens verksam-
hetsområde är studentfackliga och utbildningspolitiska frågor som 
berör Sveriges juriststudenter.
   
Styrelsen är organisationens beslutande och verkställande organ 
som inom ramen för dess stadgar skall verka för organisationens ut-
veckling och tillvaratagande av medlemsorternas intressen. Styrelsen 
består av ordförande, vice ordförande och två ledamöter från res-
pektive JF, således består styrelsen av 14 ledamöter och ordförande. 

Vad gör JURO?
JURO:s främsta syfte är att samtliga Juridiska Föreningar ska ha ett 
forum att diskutera aktuella utbildningsfrågor samt att gemensamt 
verka för att juristutbildningen håller god kvalité. JURO:s fokusfråga 
2020 var psykisk ohälsa. Mot bakgrund av fokusfrågan har vi bland 
annat tagit fram en enkät för att kartlägga den psykiska ohälsan 
bland juriststudenter och efterfrågat en utredning av betygsystemet. 
Följaktligen arbetar vi med utbildningspolitiska frågor som berör 
Sveriges juriststudenter, exv. Genom att vara remissinstans vid revi-
deringen av notarieförordningen. 

Vilka är med i JURO?
Juridiska föreningen i: Umeå, Stockholm, Örebro, Karlstad, Göteborg, 
Lund och Uppsala. 

Vad för typ av frågor jobbar ni med?
I nuläget lägger vi stort fokus på juriststudenternas psykiska hälsa. 
Utöver detta arbetar vi för att erhålla ett bidrag som kommer gyn-
na JURO och samtliga medlemsföreningar. Vårt fokus är frågor som 
berör samtliga av Sveriges juriststudenter och under året har det 
varit betygsystemet, psykisk ohälsa, notarieförordningen och fram-
tidens juridik. 

Hur gynnar det våra medlemmar?
JURO:s arbete gynnar samtliga av Sveriges studenter till följd av vi 
arbetar för att förbättra utbildningen på nationell nivå. Genom er-
farenhetsutbyte stöttar vi varandra i utbildningsfrågor på lokal nivå 
och genom projekt arbetar vi för att göra studenternas röst hörd. Vi 
arbetar aktivt med samhällsbevakning för att vara snabba på bollen 
vid uppkomst av frågor som rör Sveriges juriststudenter. I vår roll 
som remissinstans vid revideringen av notarieförordningen agerade 
vi juriststudenternas röst, vårt mål och förhoppning är att i framtiden 
vara en självklar remissinstans vid frågor som påverkar Sveriges ju-
riststudenter. 

Vad jobbar ni med just nu?
I nuläget arbetar vi bland annat med en enkät i syfte att kartlägga 
den psykiska ohälsan bland juriststundenter. Enkäten kommer pub-
liceras på samtliga lärosäten och är framtagen i samarbete med Jens 
Näsström, leg. Psykolog och forskare. Dessutom arbetar vi med att 
uppfylla kriterierna för att erhålla MUCF-bidrag, arbetet innebär 
bland annat revidering av stadgar, se över lärosätenas medlemssys-
tem m.m. 

Hur ser era framtidsplaner ut?
De senaste åren har JURO gjort stora framsteg. Vi har tagit klivet från 
att nästan uteslutande arbeta med erfarenhetsutbyte till att faktiskt 
påverka på nationell nivå. Målet är att fortsätta utvecklas och att vi 
i framtiden ska vara juriststudenternas självklara röst vid nationella 
frågor som rör Sveriges juriststudenter.

                    ALMA OTTENGREN, T3           
            Chefredatör de Facto

  Minna Åström 
Ordförande för Juro 2020
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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

Hur låter 
affärsjuridik?


