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Vill du utvecklas
med oss?
Med några av världens mest innovativa och nytänkande företag som klienter
krävs det att vi ständigt utvecklas och kan erbjuda nya lösningar. Vi bevarar vår
ledande position genom att rekrytera, utveckla och behålla de mest passionerade
juristtalangerna. Vill du vara med och bidra till utvecklingen av företag,
organisationer och samhället i stort?
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Chefredaktören har ordet
“Jag letade länge efter en byrå som kunde ge
mig det just jag söker - en prestigelös arbetsplats
med möjlighet för mig att utvecklas och ta plats.”
JESSICA MALHOTRA

/

A S S O C I AT E

Jessica Malhotra tog examen från juristprogrammet
2016 och arbetar sedan tre år tillbaka som associate i
Cederquists privata M&A-grupp. Hon har tidigare
arbetat både på bolag och andra advokatbyråer med
transaktioner och obeståndsrätt.

Något sorts pepptalk

Kl. 15:00 för ungefär en månad sedan satt jag och mina kursare i vanlig ordning och fikade i tornet. Vi diskuterade saker som nästkommande seminarium, nya serier, Zlatans comeback med mera, när någon plötsligt
berättade att vi nu hade studerat merparten av juristprogrammet på distans.
Det fick mig att tänka till och ifrågasätta det långsiktiga tänkandet kring en sådan planering, men jag gav
ganska snart upp. Jag har försökt finna mig i situationen och istället inbilla mig att distansstudier kanske
istället är nyttigt för min självdisciplin? Jag försöker använda mig av gamla feel-good-sägningar, så som att
ensamhet och social isolering är olika saker. Med dessa självhjälpsstrategier i ryggen tänkte jag att jag skulle
kunna försöka ta upp en positiv aspekt av det senaste årets distansstudier.

KREATIVITETEN I VARDAGEN

Idag arbetar hon både med industriella och private
equity kunder och med en spridning bland olika sektorer.
Men vägen från studier till Cederquist har inte varit
självklar, utan det tog ett tag att hitta rätt.
– Min resa till Cederquist har inte varit rak. Det var svårt
att hitta rätt från början. Alla byråer är bra på sitt sätt, men
jag letade länge efter en byrå som kunde ge mig det just jag
söker - en prestigelös arbetsplats med möjlighet för mig att
utvecklas och ta plats, säger Jessica Malhotra.

Jag ska inte ljuga, jag är en bekväm människa som inte hatar att skrolla flöden när jag har tråkigt, men ibland
når även jag en sorts bristningsgräns. När restauranger och biografer inte längre är ett alternativ har man
tvingats tänka till. Jag har likt resten av befolkningen provat på det här med vandring (och älskat det), jag
och mina vänner slopade Way Out West och spenderade istället tre dygn i Dalslands vildmark. Jag har provat
massa nya sporter (se sid 20) och utvecklat ett genuint intresse för matlagning. Det verkar som att de allra
flesta har tvingats bekantat sig med liknande sysselsättningar, så man skulle kunna säga att vi har utvecklats.
Jag tror att begränsningarna på så sätt har fått oss att bli mer kreativa, när vi inte haft något annat val.

Vardagen som jurist innebär stor variation. Hon har det
senaste året bland annat avslutat ett säljprojekt som hon
har projektlett i ett och ett halvt år. Projektet rörde den
privata sjukvårdssektorn som hon själv är mycket
intresserad av och tyckte var väldigt spännande att
arbeta med.
– Eftersom det rörde sig om ett intensivt projekt över en
längre tid fick jag verkligen möjlighet att lära känna kunden
och dess verksamhet. Baserat på den kunskapen kunde jag
erbjuda ett unikt mervärde i min rådgivning vilket är kul.

När författaren Ernest Vincent Wright skulle skriva novellen Gadsby fick han för sig att inte använda några
ord som innehåller bokstaven E. Han såg begränsningen som en utmaning och en chans att utvecklas. Novellen blev en succé och har sålts i otaliga exemplar.
När Kanye West hade spelat in sitt femte studioalbum Yeezus kände han att något saknades. Han kontaktade
då den världsberömde producenten Rick Rubin och spelade upp albumet som då var över tre timmar långt,
sedan framförde han sin önskan om ”stripped-down minimal direction”. Det slutade med ett kritikerkrossande album, bara 40 minuter långt. Albumet frodades i sin avskalade komplexitet och är till denna dag, om du
frågar mig, ett av världens bästa album.

Just variationen i arbetet är också det som gör att hon
ständigt känner att hon utvecklas i sin roll.
– Jag utmanas av att varje ärende är unikt på sitt sätt.
Det dyker alltid upp frågeställningar som utmanar och leder
till personlig utveckling, säger Jessica.

Är du student och intresserad
av att veta hur det är att
arbeta på Cederquist?

För att vara en bra jurist tror hon att det är viktigt att
vara nyfiken, arbetsvillig och att tänka utanför ramarna.
Det är viktigt att hela tiden vara på tårna och ge
kunderna lösningar de själva inte har kommit på.
Hon tycker att Cederquist utmärker sig som
arbetsplats på grund av den höga kompetensen hos
alla som arbetar på byrån, men även kollegorna och
företagskulturen som finns.
– I min vardag uppskattar jag att jag ständigt utvecklas
och har kul medan jag gör det. De flesta advokatbyråer
anger att de har högt i tak och en platt organisation.
Cederquist är så nära detta du kommer i verkligheten.

Cederquist erbjuder rekryteringsdagar, sommarnotarieprogram samt möjlighet att arbeta extra hos
dem under dina studier. Beroende på hur långt du har
kommit på juristprogrammet kan du antingen arbeta
som kvällsreceptionist eller ute i deras verksamhetsgrupper som en del av deras talangpool.

Vi kanske borde försöka tänka lite mer som Wright och Kanye. Vi kanske borde försöka se begränsningarna
som en möjlighet att upptäcka nya saker istället för att vara en bromskloss. Vi borde byta ut ordet uthärda
mot utvecklas.
Elmer Mårtensson Wallhult, T4, Chefredaktör

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

DEN MODERNA BYRÅN
CEDERQUIST.SE
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Ordföranden har ordet

Redaktionschef har ordet

Hej på er alla! Årets första De Facto är här, och det innebär även att det är dags för min första text här. Jag vill
inleda med att rikta ett stort tack till er medlemmar för det förtroende jag och resterande styrelsen har fått
och jag ser fram emot det kommande verksamhetsåret. Min förhoppning framöver är att hitta nya sätt för att
skapa en känsla av gemenskap trots att vi till stor del är utspridda över Sverige. Sen hoppas jag med hela mitt
hjärta att till hösten få träffa er alla över en kaffe i JF-rummet.

Att plugga på distans har varit tufft för de flesta av oss. I ett år har vi nu levt med zoom-seminarier med dålig
täckning, föreläsningar på skärm och hemtentor. Och det är inte bara utbildning på plats som vi går miste
om. Vi rekommenderas dessutom att endast träffa våra allra närmsta vänner, på avstånd, inga kramar och
än mindre utekvällar och spontana hemmafester. Corona är inte bara en underskattad sommaröl längre. De
ideella föreningarna fortsätter visserligen att kämpa vidare för att hålla engagemang och aktiviteter vid liv (JF,
FemJur och ELSA, cred till er!), men det går inte att komma ifrån att studentlivet är annorlunda nu än vad
det var förut. Det kan kännas riktigt trist.

I skrivande stund har det gått ganska exakt ett år sedan vi gick över till distansstudier. Det har varit ett år fyllt
av zoom-seminarier, föreläsningar från sängen, och en ny vardag. Senaste året har minst sagt varit ett speciellt år fyllt med diverse utmaningar. Jag tror starkt på att försöka fokusera på det positiva i situationer som är
utmanande, och det här är absolut något som jag fått kämpa med sedan corona gjorde entré för ett år sedan.
Jag har samlat ihop fyra insikter som jag kommit till tack vare covid.

ATT TA EN DAG I TAGET

Som en person som i vanliga fall gärna planerar långt in i framtiden så har jag fått öva på att ta en dag i taget
(nåväl, en vecka i taget iallafall). Med restriktioner som konstant ändrats och en värld i gungning har man
verkligen fått lära sig att ta saker som de kommer.

ATT UPPSKATTA DET LILLA

Mina stora energikickar har alltid varit resor, en stor uppstyrd middag eller en födelsedagsfest. När allt sådant
har plockats bort så har jag fått hitta energikickar i annat. Det gäller att uppskatta den där första kaffekoppen
på morgonen, en promenad i vårsolen eller en härlig middag med de absolut närmsta vännerna.

ATT DISTANSSTUDIERNA HAR SINA FÖRDELAR

Men, för att dra en riktig klyscha – också detta kommer att passera. Vaccinet har kommit och slussas just i
detta nu ut till medborgare runtom i landet. Förhoppningsvis blir vaccinet vår biljett till ett mer levande, socialt och kvalitetsfyllt studentliv. Tills dess vill jag bjuda på lite tips för vad du kan göra för att på bästa möjliga
sätt berika ditt studentliv, trots distansen. Hoppas att de funkar!

TIPS FÖR BÄTTRE FOKUS PÅ STUDIERNA
Gå upp samma tid varje morgon och gör dig i ordning som om du skulle till campus. Borsta tänderna,
ät en ordentlig frukost, ta på dig något annat än en pyjamas och gå ut på en morgonpromenad - som om
du vore på väg till universitetet. Det kommer att få igång dig!
Pauser, pauser, pauser. Alla tjatar om pauser, och det är för att de faktiskt ger dig bättre fokus. Lägg in en
tio minuters paus efter varje timme du suttit, sträck på dig och fyll på kaffekoppen. Det hjälper faktiskt!
Plugga med dina vänner. Om du är en person som lär dig bäst av att läsa och diskutera med andra så låt
inte distansundervisningen hindra dig. Kör igång ett zoommöte och sitt och plugga tillsammans under
dagen.

TA HAND OM DIG-TIPS

Jag har det senaste året gått från att känna ren och skär panik över tanken på att behöva plugga hemifrån, till
att idag faktiskt kunna se charmen i det! Jag älskar att planera min dag med en kopp kaffe framför nyhetsmorgon, jag älskar att ta en spontan promenad mitt på dagen och jag älskar att kunna laga en härlig lunch,
istället för att micra samma mat för fjärde dagen i rad. Med det här sagt saknar jag dock att sitta i UB, och jag
kommer garanterat återvända dit så fort som möjligt, men kommer nog i fortsättningen plugga delvis hemifrån!

Se till att komma ut lite i dagsljus varje dag. Ljuset bidrar nämligen till att hormonämnet melatonin, som
styr vakenheten i kroppen, fungerar optimalt.

ATT VARA SNÄLL MOT SIG SJÄLV

...OCH HA KUL!

Om ni känner att distansstudierna går trögt just nu så får ni i det här numret av De Facto tips från både redaktionschefen och resten av styrelsen!

Försök att leva på som vanligt och göra allt det där som du tycker är roligt – om än på ett coronaanpassat
sätt. Bjud hem en kompis och shoppa online tillsammans, ha en mini-fest hemma och gör vardagsrumsgolvet till ett dansgolv, ta en kall öl på balkongen med någon eller kolla igenom gamla bilder från en resa
och ha musik som du lyssnade på då i bakgrunden. Vägra gå omkring i ett standby-läge – gör allt du kan
för att leva vidare så kommer detta vara över innan du hinner säga ordet ”paragraf ”.

Det är okej att ha dagar där allt man gör är att kolla sin favoritserie i sängen, det är okej att tycka att allt är
trist, och det är okej att längta tillbaka till den normala vardagen. Vi lever i en kris, och det måste vara okej
att känna sig nedslagen!

Rör på dig. Det är lätt att fastna framför datorn i dessa tider. Men oavsett om du går ut på en promenad,
bokar in ett padel-pass eller gör några armhävningar så kommer det få dig att må bättre.
Och så till det mest klassiska och kanske det allra viktigaste tipset av de alla – kompromissa inte med
sömnen. Se till att få 7–9 timmars sömn per natt, så ökar både din förmåga att minnas, lära dig nya saker, din kreativa förmåga och du blir dessutom på bättre humör!

PS. Jag är riktigt stolt över att få ta över posten som redaktionschef för DeFacto. Jag, Elmer och Flo kommer
jobba hårt för att få tidningen så intressant, innehållsrik och levande som möjligt. Om du är sugen på att
skriva en artikel eller har några synpunkter så är det bara att höra av dig till oss på Facebook. Vi tar tacksamt
emot all input.

Stina Brander, T4, Ordförande

Juli Johansson, T4, Redaktionschef
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Eventkalender
Juridik i sport

Illustration: Florencia Skogsborg

Avtalsrätt är sannerligen inte min största passion i livet och det är inte ofta det framkallar ett skratt. Det finns
dock en hel del guldkorn som även jag verkligen kan uppskatta, om man vänder sig till idrottens värld. Det
kommer inte få er att lägga er ned och vrida er i skratt, men får det er att i alla fall dra lite på smilbanden är
jag nöjd.
Det första exemplet på ett sådant guldkorn hittar vi i den brasilianske fotbollsstjärnan Ronaldinhos tidigare
kontrakt med Flamengo.
Ronaldinho blev utsedd till världens bäste fotbollsspelare både år 2004 och 2005. Efter utmärkelserna blev
han en mer och mer frekvent del av Barcelonas nattliv. Detta var något ledningen uppmärksammade och var
en av anledningarna till att han fick lämna klubben 2008. Därefter gick flyttlasset till Milano och laget Milan,
även där sågs han i stadens hetaste nattklubbsområden. När väl Milan tröttnat på brassens festande skrev
han på för Flamengo och förde då in en klausul som rimmade med hans sug för fest. Klausulen gick ut på att
stjärnan hade rätt till två festkvällar i veckan.

JURIDISKA
FÖRENINGEN, JF

FEMINISTISKA
STUDENTER,
FEMJUR

7 april kl 12-13:
Lunchföreläsning
med Mannheimer
Swartling

28 april kl 15:
Zoom-föreläsning
med Advokatbyrån
Kaiding

19 maj kl 10-11:
Tentaplugg-stuga för
T2:or
med Mannheimer
Swartling

EUROPEAN LAW
STUDENT´S
ASSOCIATION,
ELSA

Ett annat guldkorn hittar vi i problembarnet till fotbollsspelare Mario Balotellis kontrakt med Milan. Efter att
ha gjort flertalet uppmärksammade aktioner utanför planen som att till exempel skjuta fyrverkerier i ett badrum på spelarhotellet, ville Milan se till att det blev fokus på fotbollen för den gode Mario. Ett bevis på detta
var att klubben såg till att det fanns en klausul där det stadgades att spelaren inte fick ha några “extravaganta
frisyrer”.
Till sist vill jag passa på att uppmärksamma en klausul som fanns i en svensks kontrakt. En av de kanske mest
absurda klausulerna finner vi i den svenska fotbollsspelaren Stefan Schwarz förra kontrakt med den klassiska engelska klubben Sunderland. Det hade börjat snackats om att det inom en ganska snar framtid skulle
finnas möjlighet för icke utbildade astronauter att åka ut i rymden. Detta var något som intresserade framförallt Schwarz kompis men också Schwarz själv. Duon uppgavs finnas med på en väntelista för att få åka ut i
rymden. Detta var något Sunderland inte kunde riskera skulle inträffa under svenskens tid i klubben, därför
kom parterna överens om en klausul där det stadgades att Schwarz under inga som helst omständigheter fick
lämna planeten jorden.
Albin Berg, T2

4 april: Deadline för
ansökan till den nya
styrelsen

@jfumea

För mer information,
se föreningarnas Facebookoch Instagramkonton!

@femjur.umea
@elsaumea
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Inspektor
har ordet

Distans i och utanför huvudet

Olika sidor av begrepp kan förstärkas och försvagas av omgivande händelser. På förekommen
anledning tycks begreppet distans under det
senaste året fått en särskilt spatial prägel eftersom
vi alla behövt tänka på det fysiska avståndet till
våra medmänniskor och våra nära och kära. Distans är emellertid ett mer mångbottnat begrepp
än så; förutom dess spatiala del, där avståndet
mellan/från/till A och B förhåller sig relativa till
varandra, kan ordets rötter i latin (distancia) och
fornfranska (distance) avse även skillnad eller
osämja. Dessutom kan begreppet förstås som
rörelse eller mer eller mindre temporär förlust
(se Rebecca Saunders, Keeping a Distance: Heidegger and Derrida on Foreignness and Friends,
2011). Begreppet i sig antyder därmed att distans
kan ha en spatial och mental komponent som
kan samverka.

Illustration: Florencia Skogsborg

I Heideggers filosofi, hos de franska existentialiserna, samt hos postmoderna tänkare som Derrida finns både
dessa komponenter närvarande, men den mentala delen ges ett särskilt utrymme. Att vara i exil kan innebära
en upplevelse av främlingskap, men den moderna erfarenheten är att även den som inte är i exil kan uppleva främlingskap. I Heideggers filosofi utgörs (metafysisk) närhet av flera delar som Bewandtnis (hur saker
hänger samman), Ausrichtung (då i betydelsen rätt riktning) och Gehörigkeit (då i betydelsen förtrogenhet
med var saker hör hemma). I en modern värld, där dessa delar inte (längre) är självklara och ständigt måste
läras om, är det då inte särdeles konstigt att inte endast de som är i exil kan känna distans och främlingskap.
I 1900-talets litteratur, drama och film kan vi därför se många försök att utforska främlingskapet. Förutom
Albert Camus med fr.a. L’Étranger, kan t.ex. Bertolt Brechts tankar om en Verfremdungseffekt – där publiken
skulle förvägras att identifiera sig med dramats rollfigurer – och vissa verk av Ingmar Bergman nämnas. I
den senares Tystnaden från 1963 skapar bristen på kommunikation ett främlingskap även mellan människor
som borde förstå varandra (Arbetsboken 1955–1974, 31.3.1962: ”Det måste alltså bli en uppgörelse där två
människor talar fullkomligt förbi varandra utan att kunna mötas, utan att förstå medan mannen sitter tyst
lyssnande. Denna kropp som bara är ett skal omkring blåslampan.”); endast i barnets nyfikna, ordlösa kommunikation och närmande till gemenskapen med det främmande blir det något hanterbart och spännande
(Arbetsboken 1955–1974, 11.3.1962: Pojken Johan/Johannes beskrivs i samma daganteckning som följande:
”Bachs musik lyfter oss förbi ritualernas och dogmernas råa påtaglighet, för oss till gemenskap med det värnlöst heliga.”).

10

Möjligtvis kommer vi kunna tala om särskild form av pandemifrämlingskap. Om detta kommer vara temporärt eller mer permanent återstår emellertid att se. Den spatiala distansens relativa natur, där vad som är ett
normalt eller tryggt avstånd har, åtminstone tillfälligt, förändrats och två personer kan uppenbarligen ha olika uppfattningar om sitt relativa avstånd till varandra. Arbete på distans utan spontana möten och småprat,
där allt måste schemaläggas och förmedlas genom teknik som inte kan fånga alla delar i mänsklig kommunikation får oss att inse att de som ifrågasatte diskursen om att tekniken bryter ner spatial och mental distans i
viss mån hade rätt (se Sherry Turkle, Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from
Each Other; Evgeny Morozov, The Net Delusion: How Not to Liberate the World). På ett djupare plan är
frågan hur människors känsla av närhet till varandra och sin omgivning påverkas av pandemin, exempelvis
vår känsla av Gehörigkeit i heideggeriansk mening. Trots att erfarenheterna från spanska sjukan är att de allra
flesta kommer vilja glömma kan vi ändå räkna med utforskande av ett flertal frågor efter pandemin: Hur hjälper vi särskilt äldre att finna sig i en tid som just nu påminner om en extremversion av vad Zygmunt Bauman
beskrev som ”flytande modernitet”? Kommer fysiska avstånd mellan människor bestå i någon form och kommer fysiska avstånd allt mer synliggöra skillnader mellan människor och leda till osämja? Kommer vi istället
för/som komplement till mänsklig samvaro vända oss allt mer utåt mot naturen, eller – hemska tanke – inåt
mot oss själva, och finna närhet och det bekanta där istället? Vad kommer utmärka konstnärsskapet om ett
särskilt pandemifrämlingskap?

Jan Leidö, Inspektor
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?
de facto
1. Vad tycker du om sveriges rättsliga hantering kring Covid?
2. Hur gör du för att hålla fokus på plugget under distansundervisningen?
3. Vad saknar du mest med med pre-covid?

Fanny Fjällström, T2

Louise Perlström T6

1. Jag tycker att den har varit ganska dålig, eftersom vi
hade kunnat hantera covid på ett mycket bättre sätt i
jämförelse med andra länder för att förhindra så hög
smittspridning

1. Haha, det känns som att detta är en fråga en jurist
kan skriva många många sidor om. Det kanske får
bli mitt examensarbete, vi får vänta och se Men jag
är iallafall glad att Sverige är försiktig med att stifta
lagar som inskränker våra rättigheter för mycket.

2. Jag försöker att lägga undan telefonen under pluggtiden så att jag slipper bli distraherad

4. Munskydd, hiss eller diss?

2.Vara ute mycket på dagtid och promenera eller åka
skidor.

3. Det måste nog vara dansgolvet ute på klubben!

Laura Marsh, T4

1.Jag tycker det är bra med rekommendationerna så länge alla tar sitt ansvar och
följer dem. I efterhand kan man säga att det kanske skulle ha införts vissa rekommendationer tidigare t.ex. munskydd i kollektivtrafiken.

3.Jag saknar mest det sociala livet. Att en jämt träffade kursare i skolan och på helgerna kunna hänga
med massa kompisar, helst på ett dansgolv;)

4. Hiss! Man skyddar både sig själv och andra från att
smittas!

4.Hiss!

2.Jag gjorde om min lägenhet för att jag skulle ha ett område där jag bara pluggar. Det är som ett litet kontor så att jag blir mindre distraherad och det har
faktiskt gjort en viss skillnad. Annars har jag bara gjort mitt bästa och försökt att
inte stressa över att det inte har varit det studentliv som jag hade förväntat mig.
3.Jag saknar mest att åka hem till England. Det har nu varit mer än ett år sedan
jag har träffat min familj och det är såklart lite jobbigt.
4.Hiss.

Fanny Sandberg, T2

Linnea Lindahl, T4

1.Jag tror att det är svårt att säga vad som är rätt eller fel nu, utan jag tror att det
är något framtiden får utvisa och utvärdera.
2.Rekommenderar verkligen pomodoro-metoden när man sitter hemma och
pluggar! Sen försöker jag ta mig ut minst en gång under dagen, lite frisk luft rensar nog hjärnan mer än man tror.
3.Det naturliga sociala livet man får i skolan, när man ses fysiskt på seminarier
osv. Sen kan jag inte förneka att jag saknar dansgolvet på Cinco, även om det
kommer kännas märkligt när det väl öppnar igen!
4.Hiss! Så länge man använder det rätt och inte glömmer att hålla avstånd trots
att man har ett på sig.
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Erik Asp, T4

1. Jag tycker att det har skötts ganska bra, men dock
skulle kanske vissa åtgärder kommit snabbare för att
minska spridningen! T ex hade de ändringar i smittskyddslagen som tillät regeringen att stänga ner verksamheter osv kunnat komma tidigare.

1. Jag tycker överlag att Sverige hanterat pandemin
bra, att följa utvecklingen och att vidta åtgärder
därefter.
2. Försöker planera mina veckor i möjligaste mån.
Det egna ansvaret var redan stort före corona men
nu ställs det ytterligare på sin spets.

2. Har tydliga rutiner kring tider när man ska plugga, ta
paus osv, annars känns de som allt bara flyter ihop.

3. Det är mycket som jag saknar men generellt sett
skulle jag säga friheten, att kunna hitta på saker i
större utsträckning, att kunna resa, men också att
obehindrat kunna träffa sina nära och kära, i synnerhet de äldre.

3. Att kunna gå ut och att gå på konsert!
4. Hiss! Bra sätt att minimera spridningen när man
måste ut bland folk, skyddar både en själv och alla
andra!

4. Hiss
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JF STYRELSE 2021

– Vilka är vi?

Lydia Landin
Vice Ordförande

Jag är inte först med att understryka att detta är en speciell tid, men arbetet i JF tuffar på och likt tidigare år
har en ny styrelse tillsats. För att ge medlemmarna en tydligare bild av vilka vi är kommer här en kort presentation av varje styrelseledamot, med undantag för mig, Elmer, som istället presenterar mig själv utförligare
tillsammans med redaktionen.

1. Jag är 22 år och kommer från Östersund och pluggar termin 4 på
juristprogrammet. Jag mår som bäst när jag får vandra eller åka skidor i
fjällen men trivs också väldigt bra i Umeå!
2. Jag tycker juridiska föreningen fyller en väldigt viktig funktion på
många olika sätt för alla juriststudenter och jag ville vara med att bidra
till att alla ska få en så bra studietid som möjligt!

1. Vem är du?
2. Hur hamnade du JF styrelsen?
Douglas Westring
Sportmästare
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3. Hur tråkigt det än låter så är rutiner mitt bästa tips. Plugga med
någon kompis och se till att ta pauser för att gå ut i vårsolen, träna eller
scrolla på mobilen

3. Har du något knep för att behålla motivationen
under distansstudierna?

4. Det jag saknar mest med pre-covid är att kunna träffa människor
utan att vara bunden av alla restriktioner. Men framför allt att kunna
planera resor!

4. Vad saknar du mest med pre-covid?
5. Inom vilket rättsområde arbetar du om 10 år?

5. Oj svårt att säga, vi har några områden kvar men det jag fastnat för
hittills är familjerätten, så kanske där ni hittar mig om 10 år.

1. Douglas Westring, 19, från Uppsala
2. Jag var med i sportföreningen i gymnasiet och tyckte att det var väldigt roligt och tänkte att JF skulle bli som en fortsättning på det.
3. Egentligen inte, den är rätt låg för tillfället men jag försöker ta en dag
i taget. Fokusera inte på vad andra gör eller ligger till, utgå från dina
egna behov och försök lära känna din egna kapacitet.
4. Att gå på konsert är det solklara svaret! Sen måste jag kanske som
sportmästare också säga att gå på olika träningar och sportevenemang
5. Något rättsområde jag idag inte vet existerar eller kanske det lite basic
straffrätt

Julia Jonsson
Utbildningsansvarig
1. Julia Jonsson, 23 år född och uppvuxen i Eskilstuna.
2. Jag älskar att få vara delaktig, känna att jag bidrar med något och att
ta tag i saker och ting, så därför vill jag engagera mig vid sidan av studierna!
3. Var inte så hård mot dig själv. Plugga när du har energin för det och
tvinga inte fram något, allt löser sig på ett eller annat sätt!
4. Jag saknar att kunna åka till skolan och träffa folk, ett vanligt studentliv helt enkelt!

Kattis Perez Skogsborg
Informationsansvarig

1. Jag är 22 år och kommer från Stockholm och pluggar termin 4! Jag
började plugga i Umeå efter två sabbatsår då jag var ute och reste. Om
jag inte hade pluggat nu hade ni förmodligen hittat mig på en strand i
sydamerika eller Australien :)
2. Jag tyckte att det skulle vara kul att engagera sig mer i juristprogrammet och samtidigt göra något meriterande inför framtiden! Därför
valde jag att söka till styrelsen.
3. Jag tycker att det hjälper att plugga med någon annan och hitta på
mycket aktiviteter utanför skolan för att hålla motivationen uppe! Det
hjälper att plugga med någon som man kan bolla ideer med och hjälpas
åt om man skulle fastna på en fråga eller liknande!
4. Att inte vara bunden av alla restriktioner och att kunna umgås med
många! Att kunna socialisera sig och träffa nya människor är nog det
jag saknar mest. Och självklart att kunna resa!!
5. Hmm, svår fråga men jag tyckte familjerätten på termin 3 var väldigt
rolig så kanske inom det!

5. Om 10 år jobbar jag förebyggande mot våld mot kvinnor och att stärka kvinnors rätt i samhället!
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Stina Brander
Ordförande

1. Jag är 23 år gammal, född och uppvuxen i Umeå och är nu tillbaka för
studiernas skull!

Patrick Vukovic
Ekonomiansvarig

2. Jag var general under insparken 2020 och fick definitivt mersmak för
att engagera mig. För mig har JF varit en så stor del av min första studietid, och jag har hittat många av mina närmsta vänner genom diverse
JF-event. Det känns därför väldigt viktigt för mig att jobba för att JF får
fortsätta sätta guldkant på studietiden för alla medlemmar.

3. Jag utgår faktiskt från 3 saker för att behålla min motivation:
1)
Rutiner
Jag vaknar varje dag tidigt som att det är en vanlig skoldag och sätter
igång. Så fort jag förlorar mina rutiner går plugget åt helvete.
2)
Träning
Jag gymmar regelbundet, dels för att få se människor och dels för att
orka med plugget.
3)
Kötta
Ibland så suger bara livet helt enkelt. Man sitter hemma mån-fre och så
blir man så jävla less. Då måste man helt enkelt påminna sig om varför
man är här och bara ta och göra plugget.

4. Att få fritt röra mig i världen. Oavsett om det gäller en helg hos mormor, en resa för att hälsa på en vän i en annan del av Sverige, eller en
resa till min värdfamilj i San Francisco.
5. Jag har valt att inte tänka för mycket på det här - jag vill läsa alla områden med ett öppet sinne och sedan välja! Jag har dock en stor förkärlek till familjerätten, och jag ser nog mig själv att på ett eller annat sätt
jobba i rättssalen.

Hanna Törnsen Fredriksson
Marknadsanvarig

2. Jag insåg nog under förra insparken då jag var general att jag verkligen trivs med att dels få representera JF på det sättet, och dels så trivs
jag med den ansvarstagande rollen i sådana sammanhang. Att få lägga
ner så mycket tid och energi på något för att ni medlemmar sedan ska
få ta del av resultatet och förhoppningsvis bli nöjda, är en speciell känsla
som jag verkligen gillar!

1. Jag heter Patrick Vukovic och är en 20 åring från Västerås.
2. Ingen aning helt ärligt. Jag satt i JF och skämtade om att jag skulle
bli ekonomiansvarig. Några från den tidigare styrelsen satt där och sa
att jag borde söka. Jag sökte och plötsligt som det var blev jag en del av
styrelsen...

3. För mig har nyckeln under distansstudierna varit rutiner! När allt
annat i vardagen har varit upp och ner så har rutiner verkligen varit
min fasta punkt. Utöver det har jag försökt göra det till en mysig grej att
plugga hemifrån genom att laga goda luncher, ha mina absolut härligaste myskläder, och jag har faktiskt köpt en ny kaffemaskin, allt för att
göra livet hemma lite härligare!

1. En tidsoptimistisk, glad, skämtsam tjej från Norrbottens metropol,
Luleå
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4. Saknar överlägset att kunna dansa. Att gå på fester är väl trevligt och
så, men det har blivit jävligt uttjatat att bara sitta och köra lekar/snacka.
Vill bara röja på dansgolvet!!

Naima Strömbäck
Klubbmästare

5. Helt ärligt ingen aning. Tror mycket som är mindre intressant i
plugget kan ändå vara roligt att jobba med. Men förövrigt så tror jag
att avlägga advokat är något för mig, och sedan eventuellt straffrätt,
migrationsrätt och arbetsrätt. Är nog mest intresserad av arbete med
människor men vi får helt enkelt se!
1. ”Värsta Micke Bindefeld!” - PH deltagare
”World’s greatest president” - Hannah Yourstone
”Mitt favoritbarnbarn” - Mormor
”Juristernas Khaleesi!!” - Rouge

3. Unna dig en ledig dag, en sovmorgon, ett träningspass mitt på förmiddagen eller en långprommis i det fina vädret. Jag vet verkligen att
mina vänner SKRATTAR när de ser att just jag tipsat om detta, vilket
är helt förståeligt (jag är typ också lite förvånad). Förut var jag väldigt
bunden vid att sitta i tysta 8-16 och hade en bild av att sådana avbrott
”förstörde mitt fokus”, men herregud nu om någon gång måste vi väl
låta oss göra precis det. Det är okej att ha lugnare dagar då man gör annat som man mår bra av, för att samla motivation till de andra dagarna.

2. Det var några som tyckte att jag skulle passa som klubbmästare vilket
taggade mig till att söka, och när nomineringarna till de andra styrelseposterna släpptes så tänkte jag bara att ”wow vilket gäng! Klart jag ska
sitta i styrelsen med dom där!”

4. Att få KRAMAS!!!! Att direkt man träffar någon man inte sett på ett
tag bara få ge personen en kram, hur trevligt? Jag vet typ fortfarande
inte hur man bör hälsa i sådana sammanhang numera. (Sen saknar jag
Rex också ska inte ljuga)

4. Nattklubbar, hemmafester och festivaler <\3 Och såklart att inte behöva oroa sig för att släktingar ska dö av detta vidriga virus...

5. Jag älskar familjerätten men har ändå en stark känsla av att jag kommer arbeta med affärsjuridik av något slag.
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3. Se till att alltid ha något att se fram emot, och tillåt dig själv att vila.
Jag ser till att planera in någonting roligt varje helg så att jag får en belöning efter en veckas slit!

5. Har absolut ingen aning men jag vill hjälpa människor och göra
världen lite bättre så någonstans inom humanjuridiken kommer ni hitta
mig. Eller kanske på ex on the beach? Följ mig på ig @naimastrmbck så
får ni se hur det slutar!
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I SAW THE DEVIL

MED JOSEF KHAYTAN
När Bong Joon-ho kammade hem guldstatyetten för bästa film med ”Parasit” i förra årets Oscarsgala skrevs
filmhistoria. Det var nämligen första gången en utländsk film tillgavs det prestigefyllda priset och en ytterst
välförtjänt vinst i mina ögon. Jag hade dock hoppats på att vinsten skulle lyfta fler blickar från Hollywood till
mindre biografiskt utforskade delar av världen. Framförallt till Sydkorea där filmen har sitt ursprung från,
ett land som producerat så pass många mästerverk de senaste 20 åren att ovan nämnda filmhistoria borde ha
skrivits långt mycket tidigare.
Då det senaste året har varit ytterst fattigt på nya filmreleaser känns det som ett guldläge att ta tillfället i akt
att rekommendera några av de bästa filmerna från Sydkorea.

MEMORIES OF MURDER

Före han blev Oscarbelönad med ”Parasit” blev Joon-ho internationellt berömd med
2003 års ”Memories of murder”, en verklighetsbaserad thriller om 2 detektiver som
försöker stoppa en seriemördare. Jag vet, det låter inte så jätteoriginellt på pappret, men
filmen lyckas finna en hel del särprägel i en uttjatad genre inte minst genom att till en
början innehålla en stor del humor, trots sitt mörka tema. En scen där den ene detektiven, fast övertygad om att gärningsmannen (tillika en våldtäktsman) saknar könshår,
utför en ”inspektion” på ett badhus gav mig nästan krampattacker i magen. Men i takt
med att antalet offer dyker upp och desperationen efter att hitta mördaren ökar, avtar
humorn sakta men säkert tills dess att filmen kulminerar i den kanske bästa icke-komiska användningen av en 4th wall-break genom historien.

OLDBOY

Filmen fångar tittarens intresse direkt när huvudkaraktären oförklarligt kidnappas
och hålls instängd i ett rum i 15 år. När han sedan friges ger han sig ut för att ta reda
på vem som har oförrättat honom och varför, någonting han endast får 5 dygn på sig
att göra innan kidnapparen slår till igen. Det är en kort synopsis på en utmärkt thriller
som därefter tar flera oväntade vändningar innan eftertexterna rullar över skärmen.
Alla delar av filmen är i toppklass, från musiken till skådespeleriet och fotot, men där
filmen kanske sticker ut som mest är de mångfacetterade karaktärerna som känns både
mänskliga och sympatiska varvet runt, inte minst i filmens djupt störda antagonist.

18

Denna hämndfilm har ibland kategoriserats som en ”skräckfilm”. Det är mycket oriktigt
då det främst är en dramathriller om en agent som efter att ha hittat sin gravida hustrus
styckade kropp avger ett löfte om att hämnas henne död. Agentens invecklade hämndplan; en sadistisk katt-och råtta lek, föranleder dock oväntade konsekvenser samt stora
mängder brutalt våld som ofta överstiger vad som i västvärlden är normalt inom ens
den förstnämnda filmkategorin. Det som följer är en ruggigt välgjord nagelbitare som
håller spänningen i topp under hela speltiden och erbjuder en av de mest skräckinjagande antagonister jag skådat på film.

THE HANDMAIDEN

Denna visuellt slående romantiska thriller tar sin början när en ung kvinna, tillika tjuv,
slår sig samman med en bedragare för att lura en arvtagerska på hennes förmögenhet.
Situationen kompliceras dock när de två kvinnorna fattar tycke för varandra och det
som följer är en orgie av svek och förräderier. Mer än så tänker jag inte avslöja då det
största nöjet med filmen är att se alla twister och vem som i slutändan sviker vem. Ett
annat nöje är att filmen från början till slut är rent ögongodis. Vare sig det är de vackra
kvinnorna, de stiliga kläderna, de tidsenliga miljöerna (filmen utspelar sig på 1930 –
talet) eller de makalösa inredningarna som rör sig framför kameralinsen känns filmen
ofta som en levande målning. Efter den visuella tortyr som passerat som ursäkt för
de sömninducerande sexscenerna från Hollywoods ”Fifty Shades of Grey” känns det
dessutom bra att veta om att åtminstone sydkoreanerna besitter förståelse för sensuell
erotik.

TRAIN TO BUSAN

Att göra en bra zombiefilm är ungefär som att laga en simpel maträtt till perfektion. Då
genren medför en stor del begränsningar i storymässig kreativitet krävs istället att de
delar som redan finns där görs efter bästa förmåga, nämligen karaktärsutveckling och
action. I Train to Busan är handlingen simpel: en far försöker tillsammans med sin dotter att ta sig till staden Busan i samband med att en zombieepedemi bryter ut runtom
dem. Man börjar känna starkt för flertalet karaktärer i takt med att de tvingas jobba
ihop och åsidosätta personliga osämjor för att överleva, vilket gör flertalet dödsscener
mycket mer tragiska än vad som är normalfallet för genren. Vidare är här inte heller tal
om några ”vandrande döda” och det faktum att zombierna inte förlorat förmågan att
sprinta leder omedelbart till att varje sammandrabbning med de odöda blir så mycket
mera pulshöjande än deras lama motsvarighet i mindre begåvade filmer.
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Distanssporter i Umeå
BEACHVOLLEYBOLL
Beachvolleyboll skiljer sig från vanligt volleyboll på så sätt att man bara
är 4 spelare på planen, man är barfota, underlaget är mjuk sand och
man använder en lättare boll som rör sig långsammare i luften. Förutsättningarna är alltså goda, det enda man behöver är en boll som enkelt
går att hyra. Det är en speciell känsla när sällskapet träffas i omklädningsrummet och tar av sig barfota, vi har precis varit ute i minusgrader
som knappt kan räknas på både fingrar och tår. Det var en befriande
känsla.

Under rådande distansstudier och diverse restriktioner har jag och min kursare Erik Asp bestämt oss för att testa och recensera sporter. Sporterna vi har valt förutsätter distans och kräver
aldrig mer än 4 deltagare. Vår individuella erfarenhet har varierat, då Erik är van vid racketsport har jag fått göra mitt yttersta för att inte bli överkörd, samtidigt som jag fått agera personlig
instruktör när vi ställts inför klätterväggen. Under vår tid på volleybollplanen har ytterligare
kursare ställt upp för att förgylla upplevelsen.
KLÄTTRING
Inom klättring använder man sele när man skall ge sig på de högre
väggarna, för att få säkra varandra krävs då grönt kort, vilket verken
jag eller Erik har. Vi har därför ägnat oss åt en form av fri klättring,
även kallad bouldering. För detta krävs enbart klätterskor, som går att
hyra och krita för att få bra grepp, sen var det bara att tuta och köra.

8/10

7,5/10

Det var en prestigelös och avslappnad stämning i klätterhallen, vi
kände direkt att vi kunde ta det i vår egen takt. Svårighetsgraden på
varje vägg bestäms dels genom färg på greppen men också genom
nivåerna 3-7. Vi började i lugn och ro vänja oss och efter varje ny
besegrad nivå fick man en förvånansvärt belönande känsla i kroppen.
Efter kanske 90 minuter känner man hur underarmarna har gett upp
och händerna krampar. Vi avlutade passet med en iskall kolsyrad
dryck på centrets restaurang och kollade schemat, vi ville boka en ny
tid.

Nackdel: Sanden är värt det, men det blir en extra dammsugning väl
hemma.

Nackdel: Kravet på utrustning, trots att skor går att hyra måste man
lik väl köpa krita m.m.

SQUASH
Det är september 2019, jag och Erik har precis bestämt oss för att
bryta nollningens inte helt hälsofrämjande mönster. Vi bokade en tid
i centrets app, hyrde racket och boll, sen var det dags. Squash har en
inlärningskurva om man är ovan vid racketsport, serven måste landa
rätt och man behöver få en känsla för sin positionering på banan,
men vi började i lugn och ro. Spelet går kort sagt ut på att använda
väggen istället för nät. Efter några rundor är vi igång och det är förvånansvärt roligt. Det är inte fören efter varje runda som man märker
hur andfådd man blivit, det är ett bra tecken, man fokuserar på spelet.

9/10

Att spela beachvolleyboll är svårt och kräver några tillfällen innan spelet
blir riktigt tillfredställande. När man väl lärt sig att spela någorlunda bra
blir det plötsligt fantastiskt roligt. Man kombinerar samarbete och kreativitet med koordination och kondition. När man är klar har en hinna
av sand omfamnat kroppen, men det har varit värt det.

PADEL
Den till synes okända racketsporten utövades för första gången i Mexiko och har sedan dess nästan uteslutande utövats i Sydamerika och
Spanien, men under de senaste åren även i Sverige. Det går inte att nog
understryka hur padel tagit Sverige med häpnad. Padel är nog den mest
testade sporten under de senaste åren, men likväl kommer här en kort
recension för den promille som ännu inte besökt padelbanan.

8,5/10

Efter 45 minuter har vi fortfarande 15 minuter kvar av vår bokade tid,
men vi är helt slut. Vi börjar då istället kika på att köpa egna racketar
och att potentiellt göra detta till en tradition. Fast forward till termin
4 och trots rådande restriktioner spelar vi fortfarande squash ungefär en gång i veckan. Målet är fortfarande att vinna mot Leo Pizarro
Vargas.

När jag kommer till padelbanan har jag 6 månader erfarenhet av squash, vi hyr racket och efter en snabb regelgenomgång sätter vi igång. I
tennis är kraven på precision höga men i padel ser det annorlunda ut,
en boll som efter studs i marken träffar väggarna runt banan är fortfarande i spel. Det är en förlåtande förutsättning som gynnar nybörjare.
Det blir ett bra spel redan från första början och vi har väldigt kul. Padel
har något för alla, det känns som en kombination av alla racketsporter
samtidigt. Jag tror att padel är här för att stanna.
Nackdel: Svårt att få tid och ofta ganska olägligt lokaliserade center, om
man inte har bil.

Nackdel: Det är en svår sport och inlärningskurvan kan upplevas som
lång.
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https://viewstockholm.com/sv/padel-stockholm/
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Dan Eliasson och
elefantkyrkogårdens
frukter
För de flesta innebär beskedet “att förlora jobbet” inte bara en tuff period ekonomiskt utan även i
takt med sökandet efter nästkommande arbetsplats uppkommer också en växande känsla av oro
och osäkerhet. Detta kan självklart variera från individ till individ, dels beroende av vilka meriter, betyg och erfarenheter personen i fråga har, men likväl anledningen till avgången kan vara
avgörande. Detta är däremot inte fallet för de statliga chefer och anställda vid regeringskansliet,
varav Dan Eliasson är ett praktexempel på fenomenet
“elefantkyrkogården”.
Dan Eliasson har nu i januari valt att säga upp sig efter den omfattande kritik han fick när media uppdagade
hans besök på kanarieöarna under juldagarna. Detta trots att restriktionerna som regeringen utfärdat fastslår
att man ska undvika att åka på resor under den pågående Corona-pandemin. Det naturliga i denna situation
hade varit att den person som säger upp sig även får lämna den offentliga förvaltningen. Inte bara hade detta
varit rimligt i proportion till vad han gjort utan folket hade även fått viss upprättelse då de minsann måste
sitta hemma och lyda alla restriktioner.
Så var ju dock inte fallet. Istället förhandlade Dan Eliasson fram ett nytt jobb med regeringen och jobbar nu
med en utredning av Sveriges krisberedskap - men fortfarande med samma lön (á 162 500 kr/mån).
Det är dessutom inte första gången Dan Eliasson fått avgå sin post som statlig chef för en myndighet utan
faktum är att han även varit chef för Migrationsverket, Försäkringskassan, Polismyndigheten och nu slutligen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I samtliga listade fall ovan fick han avgå på grund av kritik
eller märkbart sämre resultat än tidigare. Detta utmynnade i en omplacering med lika bra lön och möjligtvis
några år på den beryktade elefantkyrkogården.
Men vad är då elefantkyrkogården? Det är egentligen ett begrepp som traditionellt sett beskriver ett ställe
dit elefanter går för att dö när de inte orkar vandra med resten av flocken längre. Detta är inte vetenskapligt
fastställt, men det används trots allt som en metafor för en plats i regeringskansliet där chefer som begått fel
och där allmänheten krävt att de lämnar posten, placeras på ett annat uppdrag i skymundan. Där kan de sitta
i timeout tills det känns “okej” att de ska få bli chefer igen. Dan Eliasson ska därmed inte pekas ut som den
enda utan detta är ett fenomen som pågått under en längre tid. Det som kanske pekar ut Eliasson lite mer än
andra är att han verkligen visar på hur mycket man kan tänja på elefantkyrkogårdens gränser genom att gång
på gång begå misstag inom de chefspositioner han haft och därigenom även alltid komma tillbaka till en ny
chefsposition.
Det man därmed kan fråga sig är: var drar regeringen gränsen? Hur många gånger kan man göra fel innan
man faktiskt måste lämna den offentliga förvaltningen eller existerar det ens någon gräns? Det är nästan så
man börjar tro att det är svårare att ta sig ur regeringskansliet än det är att ta sig in.

Illustration: Florencia Skogsborg

Problematiken med detta blir inte bara att man som individ kan känna en orättvisa och en besvikelse för de
anställda vid regeringskansliets sanktionslösa ageranden utan jag tror även att det kan få eldarna i etablissemang-föraktet att blossa upp, vilket kan leda till att gemene man inte längre litar på staten. Detta kan i sin tur
leda till en rad konsekvenser när förtroendet för myndigheter och lagstiftare inte längre tas på allvar av folket.
Med andra ord tror jag att det undergräver relationen mellan människa och stat när en person med så pass
stort inflytande helt saknar konsekvenser för sitt agerande.
För att summera anser jag att situationen kräver en förändring. Inte bara i kontexten att chefer på regeringskansliet blir flyttade till mindre viktiga poster med lägre lön om uppenbara fel har begåtts, utan även att
allvarliga händelser kan leda till uppsägning och ett förhindrande av att individen återanställs i den offentliga
förvaltningen. Dettatror jag i sin tur hade skapat ett större förtroende samt göra det mer relaterbart för personer som har ett arbete där repressalier kan leda till liknande åtgärder.
- Solon
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Med vilken rätt

Juristbranschens egna metoo-rörelse
Hösten 2017 skakades världen om av uppropet metoo. Kvinnor började höja sina röster och berätta om
sexuella övergrepp, trakasserier, diskriminering och våldtäkter. I flera av de mest uppmärksammade fallen så
rörde det sig om att de utpekade gärningsmännen var män i maktposition i förhållande till kvinnorna. Metoo-hösten var på många sätt ett startskott för att börja skapa förändring när det kommer till vårt samtalsklimat kring sexuella övergrepp och tystnadskulturen.
Strax efter metoo-rörelsens start så klev Sveriges kvinnliga skådespelare fram och berättade sina historier
under namnet Tystnad tagning. Efter upproret konstaterades att 65 % av kvinnorna inom filmbranschen hade
utsatts för sexuella trakasserier i samband med sitt arbete (Sifo, 2018).
Dessa två upprop beredde vägen för att juristerna skulle våga göra det samma. Vår framtida yrkesgrupp samlade ihop 5 965 vittnesmål under det första dygnet. Med vilken rätt startades när Annika Huett publicerade
en artikel i Svenska Dagbladet i november 2017, innehållandes alla dessa vittnesmål. Domstolsväsendet är
menat att skipa rättvisa för dessa kvinnor. Trots detta kryllar det av berättelser där såväl framstående advokater, domare och åklagare målas ut som förövare. Kvinnorna som vittnar har i sin tur varit allt från tingsnotarier, biträdande jurister, kronofogdar, juriststudenter, åklagare till att ha jobbat på myndighet. Ålder och
livssituationerna som kvinnorna i upproret befinner sig i varierar, men det går tyvärr att dra slutsatsen att
unga och relativt oerfarna kvinnor är överrepresenterade. Dessvärre nämns bara en gemensam faktor bland
förövarna, de har varit män i maktpositioner.
Berättelserna som publiceras i samband med artikeln varierar såväl i längd som i innehåll. Från meningslånga uttalanden till långa, väl beskrivna sekvenser. Från diskriminerande kommentarer gällande en graviditet till våldtäkter. Alla vittnesmål griper tag i läsaren, för det handlar om en verklighet för många kvinnor i
den bransch vi snart träder in i. Det är skrämmande.
I slutet av Huetts artikel nämner hundratals kvinnor sig vid namn. Det blir påtagligt och ofrånkomligt att
Med vilken rätt är ett resultat av många års tystnad, rädsla och desperation. I artikeln ställer kvinnorna i
juristbranschen krav som i en utomstående betraktares ögon måste se nästintill ironiska ut. Det som ställs är
nämligen krav på ansvar från människor i maktpositioner, att bryta tystnadskulturen samt att sätta ett omedelbart slut på sexualiserandet och nervärderandet av kvinnor i branschen. Krav som redan för decennier sen
borde setts som självklarheter.
Två år efter publiceringen av de första vittnesmålen menar Agnes Hammarstrand, advokat och en av grundarna till med vilken rätt, att klimatet i branschen har förändrats (Svenska Dagbladet, 2019). Bland annat är
användandet av härskartekniker, som tidigare var ett utbrett fenomen, idag inte socialt acceptabelt bland de
flesta juristerna. Hammarstrand fortsätter senare och påpekar att det fortfarande finns mycket att göra, och
vi kan bara hålla med. Kvinnorna som i med vilken rätt fann modet att berätta om de hemskheter som deras
yrkesliv utsatt dem för förtjänar att alla möjliga åtgärder vidtas. Juristbranschen ska vara en bransch för alla.
Inte bara för män i kostym.

Styrelsen Femjur Umeå
Elsa, Hanna, Malin, Lina och Anna-Sara
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LAYOUT-ANSVARIG

Frågor till
redaktionen

Jag heter Florencia men kallas för Flo, är 21 år och
kommer från Stockholm.

Vem är du?
Vad har vi för ambitioner med tidningen?
Vad är det bästa med juristprogrammet på
Umeå Universitet?
Vad är det första vi kommer göra pre-covid?
Juli Johansson
REDAKTIONSCHEF

Mina ambitioner med tidningen är att utveckla
mina kunskaper inom form och design. Jag vill
prova på hur det är att jobba med en tidning från
ett första utkast till en slutgiltig version.
Jag läser inte juridik i Umeå utan går på Nyckelviksskolan i Stockholm där jag läser trä, form och
design. Det bästa med min skola är att vi inte har
några tentor eller betyg och att vi får jobba väldigt
fritt i många olika verkstäder.
Jag längtar verkligen till att få spela handboll, få
klistriga händer och få träffa laget men inte till
alla backintervaller. Annars är det att ta en öl med
vänner.

Elmer Mårtensson Wallhult
CHEFSREDAKTÖR

Juli(a) heter jag, är 21 år gammal och kommer
från Stockholm!

Jag heter Elmer, är 23 år och kommer från Göteborg!

Våra ambitioner ser ut som så att vi vill väcka
liv i tidningen och nå ut till er som faktiskt läser
den. Vår plan är att fylla tidningen med spännande intervjuer, tips, debattartiklar och även
lite lättsammare texter, för att alla som går på
programmet ska känna att det är värt att läsa den
och att den berikar er på något sätt!

Vi tycker det är så fantastiskt roligt att skriva och
skapa, med den drivkraften och med hjälp från
diverse medlemmar försöker vi skapa en tidning
som svävar i gränslandet mellan juridisk tidskrift,
medlemsbrev och rum för uttryck och debatt.

Det bästa med juristprogrammet på Umeå universitet måste ändå vara PBL, det problembaserade lärandet. Alla har ju olika inlärningsmetoder
och det är väldigt individuellt vad som funkar
för en själv, men personligen lär jag mig bäst av
att få diskutera med andra och tillämpa kunskap
genom problemlösning.

Det bästa med juristprogrammet här i Umeå är vi
bara tar in en klass per år. Jag tycker att det skapar
en stark samhörighet och gemenskap, man umgås
klassöverskridande och det känns alltid okej att be
om hjälp från såväl andra kursare som lärare.
Konserter är något jag brinner för, men med lite
eftertanke känner jag att längtan efter att slippa
distansen mellan mina medmänniskor är starkare.
I dagsläget har man automatiskt hållit sig från att
krama om släktingar, vänner och bekanta. Något
som för mig tidigare har varit en självklarhet.

Gå ut och festa! Jag har precis öppnat ett sparkonto där jag avsätter pengar för att kunna gå
ut och klubba när covid är över :D Att resa vore
också fantastiskt, och att kunna krama mina vänner obehindrat igen.
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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

