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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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CHEFREDAKTÖR
HAR ORDET

Då var det äntligen dags. För drygt tre månader
sen började jag och mina styrelsekollegor resan
mot där vi nu är idag. På vägen har vi
genomfört intervjuer, hållit tal för er
medlemmar, lagt upp en budget tillsammans
med föregående styrelse och den 28:e februari
blev vi äntligen formellt sett invalda. Jag
skulle vilja börja med att tacka för förtroendet
ni medlemmar givit mig. Även fast jag inte
tillträdde förrän 28:e februari började arbetet
med detta nummer långt innan dess.

”Jag utmanas genom
att ha kompetenta och
inkännande kollegor
– de pushar gränserna för
min comfort zone och
vill att jag ska utvecklas
i min konsultroll.”

När jag skrev mina första tecken på detta
nummer var det en hel del restriktioner och det
kändes lite som att vi aldrig skulle komma ur
den här, ursäkta språket, skiten.

”Jahapp” tänkte jag och frågade mig själv om
jag då ska lägga om planeringen och låta mitt
första nummer handla om att vi nu äntligen
kanske kan börja leva som vanligt igen. Nej vi
var ju i liknande läge i höstas och då var
restriktionerna tillbaka snabbare än vad jag
klickar på mute på zoom när jag joinar ett nytt
rum tänkte jag.

Johanna Wigfeldt
Associate

Make Love Not War
Tack för mig!

Det får bli ett mer allmänt nummer där ni
läsare bland annat kan läsa Olivia Daléns
intressanta text om fenomenet influencerbarn,
blicka tillbaka till fullträffen Juristens dag 2021
och lära känna oss i styrelsen lite mer.

Inkännande & utvecklande

När nästintill alla texter var klara och vår
eminente layoutansvariga Florencia Skogsborg
börjat färdigställa tidningen kände tydligen en
viss Vladimir för att tåga in i Ukraina. Det vore
ju nästintill tjänstefel (för er som läst termin
4, nej vi är ingen myndighet jag vet) av mig att
inte i alla fall skriva något kort om det hela.

På Cederquist vet vi att jämvikt är avgörande för en långsiktigt hållbar karriär.
Det handlar om balans mellan juridisk analys och relationsbyggande, mellan fokus
och återhämtning, men också om jämvikt i hur vi utmanar oss själva. Vi är nämligen
övertygade om att en bra, trygg och inkännande arbetsmiljö innebär att du kan ta
snabbare steg i din utveckling – och i karriären. Därför är det så vi har det.
Bli min kollega – ansök nu på: karriar.cederquist.se

EDE0252_Annonser_rekrytering__220x280_211119.indd 1

Så mitt avslut på min första ”Chefredaktör
har ordet” får helt enkelt handla om det. När
väl det här numret dimper ner i era brevlådor
kanske vi vet hur det gått i konflikten och då
hoppas jag att vi i väst verkligen har stått upp
för Ukraina som land och dess befolkning. Att
vi har tagit hand om landets krigsflyktingar och
att Putin får stå till svars för sina aktioner. Eller
så har det utbrutit ett tredje världskrig, låt oss
hoppas att så inte blir fallet.

Några veckor senare kom beskedet från
regeringen att nu skulle minsann
restriktionerna tas bort.

Albin Berg, T4, Chefredaktör
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ORDFÖR ANDE HAR ORDET
Hej!

Jag tror inte att jag är ensam om att dra en lättnadens suck över att restriktionerna är borta. Äntligen kan vi göra allt det där vi längtat efter! I min
vardag så är jag tacksam över att åter kunna lyssna
på föreläsningar på plats och att kunna gå ut på
stan med ett gäng vänner utan att bli uppdelade
och tillsagda att sitta ned är ju inte heller helt fel.
Men mest av allt ser jag fram emot att kunna resa
igen i sommar!

Årets första de Facto är här, vilket också betyder
att jag gör premiär som skribent i tidningen. Jag
vill gärna inleda med att rikta ett stort tack till er
medlemmar för det förtroende jag och styrelsen
har fått! Sedan vill jag också skicka ett varmt tack
till den förra styrelsen för deras fina välkomnande
och det tålamod de visat under vår inskolningstid.
Den förra styrelsen har gjort ett jättebra arbete i
föreningen under det år som gått, trots en hel del
utmaningar på grund av pandemin. Så det är med
stor glädje och ära, men också med en viss pirrighet vi tar över, för det är stora skor att fylla!

Men innan vi når sommaren och ledighet så har
vi några härliga månader framför oss. För er som
spenderar ert första år norrut kan jag säga att vi går
mot en fantastisk tid, nämligen vårvintern, även
känd som den femte årstiden. Enligt mig är vårvintern bland det härligaste som finns, minusgrader, strålande sol och klarblå himmel. Om ni har
möjlighet så rekommenderar jag en skidtur till fjälls
på skaren, det finns få saker som är så roligt! Men
det är heller inte helt fel att sitta utanför Lindell och
sola på en bänk under lunchen eller att samla ett
kompisgäng vid Nydala för korvgrillning. Oavsett
vilket, så gäller det att passa på att njuta under de
soliga dagar det bjuds på! För det finns en risk att
det inte är alltför många dagar och de brukar ha en
tendens att gå väldigt fort.

Med det sagt så ser jag verkligen fram emot det
kommande verksamhetsåret. Min förhoppning är
att alla medlemmar ska känna att de är en del av
en trevlig gemenskap och att alla är välkomna till
JF-rummet för en kopp kaffe under lunchen. Jag
kan dessutom inte vara nog tydlig med att vi finns
till för alla medlemmar och att det ska bli roligt att
höra era förslag på vad JF kan anordna och förbättra. Kom gärna med förslag på saker som roliga
EPP:er, gästföreläsare och åsikter kring vår utbildning. Det går utmärkt att komma med tankar och
idéer till oss i JF-rummet. Annars nås vi enkelt via
mail eller JF åsikt.

Jag ser fram emot att träffa er alla, kanske ses vi just
i solen utanför samhällshuset!

Jenny Bergström, T4, Ordförande
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Den första videon som lades upp på YouTube handlade om en vistelse på San Diego Zoo. Videon
publicerades år 2005 och var 19 sekunder kort. På senare tid får YouTubes genomslag anses vara enormt och
det finns numera klipp om i princip vad som helst. YouTube, tillsammans med andra
sociala medier ger inte bara allmänheten underhållning utan har skapat ett helt nytt yrke;
influencers.
Med nya fenomen kommer nya problem och under de senaste åren har en debatt väckts om
huruvida det är moraliskt och juridiskt godtagbart att visa sina barn på bl.a. YouTube, där de mest
populära influencerna har miljontals följare. Debatten väcktes inte minst efter att Frankrike införde en ny lag
som behandlar ämnet.
I artikeln kommer jag lyfta några resonemang om varför och varför inte barn bör exploateras i i
nfluencers kanaler utifrån den nuvarande samhällsdebatten.

Vad handlar debatten om?
Debatten om huruvida influencerbarnen tar
skada eller inte är en vattendelare. Att publicera sina
barn skapar ett band och personlig relation till
följarna vilket inte bara genererar fler följare utan
skapar ett förtroende. Jacob Liebermann, exmake till
influencern Margaux Dietz (med ca 300 000
prenumeranter på YouTube) publicerade år 2020 ett
Instagram-inlägg om att hans son exponerats närmre
hundra miljoner gånger på YouTube och att sådan
exponering kan få negativa följder för ett barn. Han
menar att barnets liv offentliggörs och att situationen
därmed blir knepig. Liebermann lyfter även att en
stor del av de barn som visas upp i medierna inte tar
del av inkomsten deras deltagande genererar.1

Förutom debatten om skadligt arbete sker
parallellt en debatt om huruvida barn bör
offentliggöras eller inte, när de själva inte väljer
Riksdagsledamot och juristen Lawen Redar framförde kändisskapet. Fenomenet kallas ibland
liknande argument i en debattartikel i Aftonbladet.
sharenting, vilket är ett hopkok mellan parenting
Hon menar att Sverige är i behov av att reglera det
och share.3 Lovisa Wallin med ca 200 000 följare på
barnarbete som barnen utsätts för när influencers
Instagram uttalade sig i podcasten Tom och
tjänar pengar på sina barn. Redar lyfter art. 32 i
Petter – Över bordet, att hon förstår
barnkonventionen vilket skyddar barnen mot
problematiken med att visa upp sin son eftersom
utnyttjande och skadligt arbete.2 Kort beskrivet
många kan känna igen honom, men att det är svårt
skyddar art. 32 i barnkonventionen barn från
att arbeta och leva som henne utan att visa upp sitt
ekonomiskt utnyttjande och arbete som är skadligt
barn. Hon menar också att det spelar mindre roll att
eller hindrar barnets skolgång.
människor ser barnet när han är mycket ung
eftersom han ändå kommer ändra sitt utseende
drastiskt i takt med att han blir äldre.4 Wallins r
esonemang tycker jag avspelar det tankesätt som
1
Se @jacobliebermann på Instagram.
finns på ena sidan myntet av debatten.
2
Redar, Aftonbladet, 2021
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Vad innebär den franska lagstiftningen och bör
Sverige ta efter?
Under år 2021 införde Frankrike en lag som kan ge
föräldrar som använder sina barn för ekonomiska
syften i sociala medier upp till fem års fängelse. Det
innebär att influencers måste söka tillstånd för att få
visa sina barn i kommersiella syften och barnet ska
få betalt i de fall användandet av barnet genererar
pengar. Lagens utgör ett komplement till den redan
befintliga arbetsrättsliga lagstiftningen i Frankrike
och är än så länge ensam i sitt slag. Värt att belysa är
att lagen inte omfattas all exponering av barn, såsom
bilder på privata konton utan det ska handla om
kommersiell verksamhet. Juristen Ängla Marklund
förklarar att all typ av utveckling behöver lagstiftas
och influencerbarn är inget undantag. Det står inte
klart om Sveriges befintliga lagstiftning är
tillräcklig eller om ytterligare lagar behöver stadgas,
men det är uppenbart att en juridisk sten har satts i
rullning.5

3
4
2021.
5
6

Juristen Adina Schildt Gillion menar att
huvudregeln enligt Arbetsmiljöverkets
föreskriver är att barn under 13 år inte får arbeta.
Det finns dock två undantag till bestämmelsen; (i)
barn får arbete om det är lättare arbete inom ett
familjeföretag, och (ii) om det utgör deltagande i
kulturell eller konstnärlig verksamhet och vid sportoch reklamevenemang. Däremot saknas vägledande
praxis och uttalanden på vart gränsen går för
influencerbarn och huruvida barn omfattas i
undantagen eller inte står ännu oklart. I de fall
deltagande kulturell eller konstnärlig verksamhet
och vid sport- och reklamevenemang omfattar
influencerbarnen behövs ett samtycke från
vårdnadshavarna och ett godkännande från
Arbetsmiljöverket. Regleringen är således mycket lik
den som infördes i Frankrike. Schildt Gillion belyser
vad som utmärker sig i den franska lagstiftningen;
förvaltande av barnets inkomst regleras särskilt.
Pengarna ska sparas på ett konto som barnet får
tillgång till i vuxen ålder. Lagstiftningen reglerar
också den exponering som sker i kanalerna som inte
i sig innebär arbete men som ändå skapar
ekonomisk vinning. 6

Vad är skillnaden från tidigare
barnkändisar?
Det kan vara värt att fundera kring skillnaden
mellan influencerbarn och tidigare barnkändisar.
Är inte influencerbarnen nutidens barnkändisar?
Macaulay Culkin, Michael Jackson, Britney Spears,
Lindsay Lohan, Justin Bieber, Daniel Radcliffe,
Emma Watson och Rupert Grint – listan kan göras
lång på alla tidigare barnkändisar. Exponerades inte
dessa på motsvarande sätt? I jämförelse med Dietz
och Liebermanns barn kan lyftas att skådespelare
och artister, trots att de är barn, på något sätt väljer
offentligheten. När det gäller influencerbarn har de
sannolikt inte ansökt och genomgått någon audition
med följande avtal för att synas i föräldrarnas
kanaler. Inte heller spelar influencerbarnen en roll,
utan offentliggörs som privatpersoner. Däremot får
man anta att de flesta influencerna klipper bort eller
censurerar opassande delar och publicerar inte
sådant som i sig kan skada barnet. Även i de fall barn
själva ansökt om roller i filmer, eller omedvetandes
syns i en YouTube-video kan barnen inte anses fullt
medveten om konsekvenserna.

Dåtidens barnkändisar fick utstå kritik i
tidningsartiklar i en utsträckning som jag inte anser
sker idag. Visserligen skriver tidningar och andra
medier om de barn som växer upp i
influencerfamiljerna, men de flesta artiklarna
handlar om sådant som influencerna publicerat
själva i sina kanaler. Influencerna har på så sätt tagit
över kontrollen. Att föredra är såklart att inget barn
offentliggjordes innan den är mogen nog att förstå
konsekvenserna.

Lundberg, SVT, 2019.
Se Tom och Petter – Över bordet avsnitt 25,
Efter fem, TV4, 2021
Schildt Gillion, Dagens juridik, 2021.
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En av den skönlitterära bokens fördelar är att
den kräver att läsaren utnyttjar sin fantasi för att
skapa inre bilder av innehållet. Liknande behov
av fantasin återfinns även i andra medie- och
kulturformer. Radiomediet kan beskrivas som
en förmedlare av fantasins bilder – lyssnaren är
blind och tillåts ”se” utvalda saker genom
beskrivningar och ljud – och stumfilmen som
en förmedlare av fantasins ljud,[1] där lyssnaren
respektive betraktaren måste använda sin fantasi
för att tolka innehållet. Ett mer modernt
exempel är rollspel (TTRPG) och dess krav på
berättande och fantasi.[2] Ovanstående kan
beskrivas som uttryck för talesättet ”mindre är
mer”. Mer kompletta medie- och kulturformer
som TV, film, TV-serier och TV-/datorspel, som
kräver mindre av fantasin, kan i jämförelse
upplevas lite torftiga.
Under 2020-talet kommer flera europeiska
mediebolag fira hundra år av radio i
allmänhetens tjänst. Dessa mediebolag har varit
centrala i utvecklingen av en särskild europeisk
radiokultur och därför finns anledning att
fokusera extra på denna.
Radiomediets utmärkande kulturbidrag får
anses vara ljuddramat. I Sverige har vi särskilt
förknippat ljuddrama med radioteater och dess
guldålder under 1950- och 1960-talen. Utifrån
detta kan vi förstå den kulturjournalistiska
uppfattningen om hur (amerikanska)
poddutsändningar har utvecklat ljuddramat från
den klassiska radioteatern till att ta
inspiration från film och TV-serier.[3]
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Denna förståelse bortser dock från den bredare
europeiska radiokulturen. Ljuddramat har i
konkurrens med andra kulturformer under hela
radiomediets historia varit synnerligt starkt i
Tyskland (och även i Japan) och där har sådana
Hörspiele utvecklats i sådana riktningar långt
före poddutsändningarna. Engelska BBC har
också en stolt tradition av ljuddrama långt
bortom ”The Archers” med humor som
exempelvis ”The Hitchhiker’s Guide to the
Galaxy”, ”Cabin Pressure”, ”Flight of the
Conchords”, ”Blue Jam” och ”Absolute Power”.
Här och annorstädes på kontinenten har
ljuddramat utvecklats och utnyttjat mediets
fördelar och egenheter för att skapa en särskild
form – där det gärna också finns naturliga
förklaringar till att lyssnaren endast kan ta del
av ljud – bortom den blinda teatern, filmen och
TV-serien. Det symbiotiska förhållandet mellan
mediaformaten är inte heller något nytt utan kan
spåras tillbaka spåras tillbaka till
Weimartiden. Erfarenheterna från radions
ljudkollage och det särskilda sättet att arbeta
med ljud för att förmedla fantasins bilder fördes
in i tidiga ljudfilmer som Fritz Langs storverk
”M – Eine Stadt such einen Mörder”.[4]
Oavsett om vi tar del av ljuddrama som
radio- eller poddutsändningar finns det därför
en rik europeisk skatt av ljuddramer som funnit
nya uttrycksformer.

I likhet med filmmediet – som tog stora språng
på 1920- och 1960-talen – tog den europeiska
radiokulturen ett stort steg i slutet av
1960-talet mot en sorts radio d’auteur. Med
ursprung i den franska, tyska och italienska
långformatet ”akustisk film” och användning av
obearbetade orginalupptagningar
(Originalton) började France Culture 1969
sända det 3,5 timme långa
experimentprogrammet Atelier de création
radiophonique (ACR) med Alain Trutat. Som
ett uppror mot radions informationsprägel och
inrutade schema prioriterades det prövande och
uppnystande samtalet utan bestämd riktning.
Resultatet blev radio som improviserad jazz,
där verkets auteur fick en egen röst.[5] France
Culture får fortfarande ses som epicentret för
det prövande uttrycket med flertalet program
i Trutats anda och med en ansenlig variation
mellan program, men liknande uttryck återfinns
även t.ex. i vissa tyska kulturkanaler som SWR2.
I sina bästa stunder kan poddutsändningar
fristående från radio också utnyttja det
prövande samtalet och fungera som
improviserad jazz, men utan tillräckliga
kunskaper och erfarenheter tenderar sådana
prövande samtal att kvalitativt snarare påminna
om punk. Icke-linjäriteten och variationen inom
och mellan program i ”linjär” radio som France
Culture är dessutom svår att återskapa i
poddformatet där prenumerationer och
algoritmer leder till betydligt mindre variation.
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Genomgående för den europeiska radiokulturen
är också tilltron till lyssnarna. Inslagen
tillåts vara anspråksfulla i positiv bemärkelse där
utgångspunkten är att lyssnarna förstår – även
forskare från vitt skilda områden som inte f
örenklar i onödan – är intresserade av långa
inslag och kan delta i diskussionen på ett
sansat sätt (samma sak kan sägas om europeisk
tidningskultur). För att travestera Engdahl kan
europeisk radiokultur beskrivas som svensk
radio för vuxna. Postman menade förvisso att
banal TV är ofarlig och det farliga är i stället TV
som tar sig själv på allvar.[6] Samma invändning
skulle kunna göras mot europeisk radio- och
tidningskultur, men där är den intellektuella
nivån högre och även om det finns utrymme
för allvar och anspråksfullhet när det är befogat
finns det i svensk jämförelse ett ganska
avslappnat förhållande till den egna betydelsen.
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LÄR KÄNNA STYRELSEN
Med tanke på att detta är årets första de Facto och att en ny styrelse tillträtt tänkte jag att det skulle
vara lite kul att ställa mina styrelsekollegor mot väggen med lite roliga frågor. Jag valde att ställa lite
annorlunda frågor som förhoppningsvis är lite mer intressanta än de klassiska, lite mer stela frågorna
som ofta ställs. Givetvis svarade även jag på mina egna frågor eftersom jag sitter på något form av
facit enligt mig själv.

Utmärkande för den europeiska radiokulturen är
avslutningsvis den breda förekomsten av radio
i allmänhetens tjänst. BBC, Radio France, RAI
m.fl. är kända exempel på detta, men på grund
av vissa rättsliga aspekter står tysk radio ut i
sammanhanget. Som en del av segrarmakternas
krav på federalism i Tyskland efter andra
världskriget gavs förbundsländerna
regleringskompetensen över radio och TV för
att undvika den statliga kontroll och
centralisering som ansågs vara en del i
nazisternas propagandamaskineri.[7] Resultatet
av upplägget i fredstid och efter återföreningen
blev nio högkvalitativa Rundfunkveranstalter för
de sexton förbundsländerna med högkvalitativ
radio och radioorkestrar (tysk TV är fortfarande
av tveksam kvalitet). Även om det sker viss
samordning genom ARD finns det en
högkvalitativ mångfald hos BR, SWR, WDR,
NDR, rbb och de andra sändarna med ingen
riktig motsvarighet i andra länder.

Noter
[1]: Michael P. Ryan, Fritz Lang’s Radio Aesthetic: M. Eine Stadt such einen Mörder, 36 German
Studies Review, s. 259–279, 259 (2013).
[2]: Se K Special-dokumentären Mot andra
världar (2020) om hur rollspelandet präglat en
generation berättare.
[3]: Olivia Wikström, I poddvärlden: Det nya
ljuddramat är som en tv-serie – fast utan bilderna, SvD, 10.02.2022.
[4]: Ryan (2013).
[5]: Neil Postman, Amusing Ourselves to Death:
Public Discourse in the age of Show Business
(Methuen: London 1987).
[6]: Virginia Madsen, A radio d’auteur: the documentaire de creation of Kaye Mortley, 6 Scan
Journal (2009) (auteur-trenden märktes även
av inom filmen och viss journalistik under den
här tiden, då med fokus på regissörens eller den
skrivande journalistens röst).
[7]: Se BVerfG, 28.02.1961, Az. 2 BvG 1, 2/60,
BVerfGE 12, 205 (Rundfunkurteil), § A.II (angående den historiska förklaringen varför den
privata ”Adenauer-TV:n” inte kunde tillåtas).

Till skillnad från andra medieformat finns den
europeiska radiokulturen enkelt tillgänglig via
nätet, både som poddutsändningar och som
strömmad radio. För den som ännu inte upptäckt europeisk radio finns det därför en mängd
högkvalitativt material att ta del av och på köpet
får man lite språkövning.
12

1. Vem är du? (Namn, ålder, termin och hemstad)
2. Vilken person (levande/död) hade du velat äta en
middag med?
3. Bästa filmcitatet?
4. Vilken kändis borde myggas av?
5. Godaste smaken på glass?
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Jenny Bergström
Ordförande

Klara Sjödin
Sportmästare

1. Jenny Bergström, 22 år, T4, Östersund

1. Mitt namn är Klara Sjödin, jag är 23 år gammal
och studerar för tillfället termin 4. Jag kommer ursprungligen från Luleå.

2. Kronprinsessan Victoria, för vad vore väl en bal på
slottet om inte alldeles, alldeles underbar! Dessutom
så tycker jag att kronprinsessan verkar vara en smart
och sympatisk person med ett väldigt intressant och
speciellt jobb.

2. Svår fråga! Det hade varit intressant att gå på middagsdejt med Ruth Bader Ginsburg och få höra mer
om hennes livshistoria.

3. ”Det blir roligt sen” -Sune. Min familjs motto som
nästan alltid stämmer. Det mesta går att skratta åt
efter en viss tid, och tur är väl det!

3. ”Nobody puts Baby in a corner” - Dirty dancing.
Bra film, bättre citat.
4. Dick Axelsson. Som Luleå-supporter anser jag att
han får alldeles för mycket utrymme.

5. Choklad, alla dagar i veckan! Vad annars liksom?

5. Pistage är ett säkert kort!

Ingvild Regius Nygaard
Utbildningsansvarig

4. Familjen Wahlgren, är otroligt less på allt utrymme
de får!

Tuva Orre
Klubbmästare

1. Ingvild heter jag, är 21 år och kommer från
Sigtuna. Jag går termin 4

1. Jag heter Tuva Orre och läser termin 4. Jag är 20 år
gammal och är born and raised i Umeå

2. Jane Austen!

2. Tom Holland. Dels för att jag tycker om honom
och han är rolig. Ett plus hade varit om jag hade
kunnat få honom att spoila lite från framtida marvel
filmer

3. ”Bella, where the hell have you been, loca?”
- Twilight New Moon
4. Oj, jag kommer inte på någon tyvärr!

3. “He’s my brother. He killed 80 people in 2 days
He’s adopted.”- The Avengers

5. Hallonlakrits (extra gott tillsammans med salted
caramel)

4. Kanye West, behöver jag ens förklara mig?
5. Chokladglass är absolut min favorit, eller åtminstone glass som innehåller choklad. Ett hett tips är
Sias päron mjölkchoklad, den är GULD
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Alice Lindholm
Marknadsansvarig

Maja Lidgren
Ekonomiansvarig

1. Jag heter Alice Lindholm och är 22 år. Jag pluggar
T4 och kommer härifrån Umeå

1. Jag heter Maja Lidgren och är 22 år. Jag läser just
nu termin 4 och är härifrån Umeå

2. Kim K för att höra allt skvaller om Kanye

2. Helt klart Mona Malm

3. “When life gets you down, you know what you
gotta do? Just keep swimming.” - Hitta Nemo.

3. Ser ju då aldrig på film så måste väl säga ”kärleken
är som himlen och molnen är bara små problem som
blåser förbi, men himlen finns alltid kvar där” från
självaste Sune i Grekland

4. Kanye West. Dubbelmoral? Svar ja
5. Mangosorbet i mängder

4. Hur känd ska den vara.. för säger nog Kevin Haglund
5. Hmm pekan-kola kanske!

Alice Johansson
Vice Ordförande

Filippa Strömbäck
Informationsansvarig

1. Alice Johansson heter jag, kommer ursprungligen
från Nyköping och läser termin 4 på programmet. Är
21 år gammal

1. Jag heter Filippa, är 21 år gammal, kommer från
Piteå uppe i norr och går termin 4

2. Svår fråga, men jag hade gärna delat en middag
med Hans Rosling om han var i livet. Jag tror att ett
samtal med honom, oavsett hur långt det hade varit,
hade varit intressant.

2. Gordon Ramsay - inte för att snacka utan för att
äta
3. “Ja, vad fan, man var ju nykter i morse men nu
börjar det ordna upp sig!” - Sällskapsresan

3. När man är en sucker för Disney så måste det vara
något disneycitat av något slag, och självklart även
något cheesy: “Some people are worth melting for.”
— Olaf i Frost

4. Putin! Då menar jag inte att allt som händer ska
tystas ner utan att han borde avgå illa kvickt!
5. Magnum Strawberry white, kanske inte räknas
som en smak men det är min favoritglass

4. Ben Mitkus tror jag, om han räknas som kändis.
5. Beror på. Godast i frysdisken på pressbyrån är
Sandwich, annars alla sorters av sorbet!
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Fanny Sandberg
Vice Utbildningsansvarig
1. Jag heter Fanny Sandberg, är 21 år gammal och
kommer från Trollhättan! Läser även jag fjärde
terminen, precis som alla andra i styrelsen.
2. Min mormor men det kanske är ett jättetråkigt svar?
Annars typ Jonathan Unge!

OM SOMMARPR AKTIK
UR ETT KLASSPERSPEKTIV
Insändare

3. ”Varför måste vi bo i fucking jävla kuk-åmål” - Fucking Åmål. Ikonisk citat från ikonisk film. Trollhättan
kanske inte är jättemycket men det är iallafall inte Åmål.
4. Finns väl flera som man är bra trött på vid detta laget
men mest less är jag nog på Emil Henrohn, om han ens
kan anses som en kändis? Men en tiktok till från honom
och jag kommer bryta ihop tyvärr.
5. Hallonsorbet, om sorbet ens är glass

Albin Berg
Chefredaktör de Facto
1. Jag heter Albin Berg och är 21 år gammal. Jag är
ursprungligen värmlands huvudstad nämligen
Karlstad. Jag går likt alla andra i styrelsen termin 4
här på programmet.
2. Hmm… det står mellan Ricky Gervais som är
upphovsmannen till min absoluta favoritserie The
Office och Arsène Wenger som tränade mitt lag
Arsenal under 22 säsonger. Valet får bli den
sistnämnda.

Arbetsförmedlingen har sedan länge en praxis om
generellt stopp för praktik under sommaren. Det
beror främst på att behovet av vikarier och
extrapersonal är stort under sommaren, och
obetalda praktikanter ska inte användas istället för
detta. Det här är en hållning som även backas av
flera fackförbund - vilket dock inte verkar hindra
stora aktörer i juristbranschen att skamlöst
annonsera ut obetalda praktikplatser till
juriststudenter under sommaren. Förlorarna blir de
som inte har råd att att jobba gratis.

3. Är ett stort Beck-fan så hade gärna tagit något av
Gunvalds ikoniska citat men väljer ett lite lökigt citat
från en av mina favoritfilmer: “That’s when you know
you’ve found somebody really special. When you can
just shut the f**k up for a minute and comfortably
share silence.” - Pulp Fiction
4. Det är dags att vi myggar av Alexander Pärleros en
gång för alla. Han har fått på tok för mycket
utrymme i många år.
5. Mitt mest självklara svar och det är givetvis
mintchoklad. Så satans gott!
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Visst kan det verka lockande att skriva in
erfarenhet från sommarpraktik CV:t, och
studenter med ekonomisk uppbackning av
föräldrar har säkerligen råd att ägna
sommarmånaderna åt gratisarbete på ett flashigt
bolag. Problemet blir att tillgången till sådana
erfarenheter blir avhängig ekonomiska f
örutsättningar, eftersom möjligheten att ansöka om
studiemedel för sommarpraktikplatser är mycket
begränsad. Det här är ett symtom på hur kapitalet
inte låter sig luras och på hur medfödda privilegier
bara fortsätter att premieras.
19

Can we talk about sex?
Motargumenten till kontentan av min text - att
sommarpraktikplatser är ett koncept av fördolt
klasshat - är väl att det är gratisarbete eller inget
som gäller. Att företagen gör en god gärning som
låter studenter få värdefull erfarenhet på
sommaren och att företagen inte skulle ha råd med
denna goda gärning om de behövde ge
praktikanterna en duglig lön. Enligt mig finns det
två primära problem med en sådan argumentation.
Det första är att det ofta inte stämmer. I flera fall är
det stora företag med goda ekonomiska
resurser som erbjuder de här platserna, och som
alltså mycket väl skulle ha råd att ge sina
sommaranställda en rimlig lön för utfört arbete.
Det andra är att sådana argument tenderar att
stryka ett orättvist system medhårs - ett system
som utgår från företagens villkor.

2022 revolutioneras sexundervisning i grundskolan
till “sexualitet, samtycke och relationer”. Ungdomar
kommer få en bättre förståelse för frivillighet och
säkerhet och även ett kritiskt förhållningssätt till
pornografi. Men som vuxna, är det redan kört för
oss?

I safe sex ingår även att du testar dig för STIs och
att du avstår från sexuellt umgänge om du
misstänker att du kan bära på en könssjukdom.
Om du är sexuellt aktiv rekommenderas testning
varje tre till sex månader vilket du kan göra via
nätet på klamydia.se eller på STD-mottagningen
i Umeå, båda alternativen är gratis. Testa dig även
om du misstänker att du har en könssjukdom. Just
nu erbjuder inte Studenthälsan på campus någon
testning för könssjukdomar, men de öppnar den 15
mars för rådgivning och hjälp med inte bara frågor
om sex utan även annat i ditt liv.

Det finns en tabu som alla har känt någon gång i
livet där man upplever att det man vill diskutera
inte går att säga. Man har en fråga, en fundering,
en oro eller ett intresse men skäms för att ta upp
det med sina närstående. Men varför ska det vara
så svårt att ta upp något som många tänker på,
upplever och har ett intresse för? Vi i FemJur
tycker det ska vara lättare att ta upp s
exdiskussionen, särskilt safe-sex och sexualitet. Vi
tycker det är viktigt att främja hälsosamt sexuellt
beteende och därför håller nu på att organisera en
kampanj med temat safe-sex.

Självklart är det primärt företagens ansvar att höja
sin moral, men så länge de kan profitera på vår
obetalda arbetskraft kommer de att göra det. Vill vi
studenter visa solidaritet med varandra och andra
arbetssökande så kan vi skippa att söka dessa
sommarpraktikplatser. Kanske kan vi maila
företagen och förklara att det här är ett system vi
inte står bakom, kanske kan vi i framtiden
ifrågasätta våra arbetsgivares inställning till frågan.
Och om solidaritet inte räcker som anledning vill
jag iallafall att vi studenter ska fundera över vårt
eget värde. Vi är en tillgång för företagen, och
borde få betalt därefter.

Att ha god kommunikation är en del av att ha
säkert sex. Det är viktigt att prata och vara öppen
med den partner/de partners du har om vad du
vill. Lyssna, tyck till, säg ifrån och våga stå upp för
dig själv. Utöver den partner du har är det även
viktigt att du har någon i ditt liv som du känner dig
bekväm att prata sex med. Det kan vara en vän, en
familjemedlem, en psykolog och så vidare. Några
av oss i FemJurs styrelse vill dela med oss våra
personliga upplevelser om hur det är att prata om
sex.

Kampanjen ska uppmuntra diskussionen kring
sexuella relationer i studentlivet. Och med sex
anser vi att det inte bara handlar om det
heteronormativa perspektivet om penis i vagina
utan allt som kan tänkas ha sexuell känsla. Alltså
förspel, kyssar, after care, beröring, bondage,
sexuellt mys och så mycket mycket mer. Och allt
detta ska utföras säkert.

Laura: Jag har nog tur eftersom jag och mina
vänner pratar väldigt öppet om våra sexuellhälsa,
funderingar vi har, preventativmedel och även
onani och vad vi gillar i sexuellt sammanhang.
Genom det får jag och förhoppningsvis mina
vänner stöd och, bekräftelse att alla tänker lite
olika, tycker om olika saker och har olika
perspektiv på våra sexuella relationer. Men det har
inte alltid varit så bekvämt för mig, jag hade väldigt
svårt att prata med båda mina föräldrar och mina
kompisar när jag var yngre och jag tror det hade en
negativ påverkan för hur jag hanterade mina
sexuella relationer. Jag hade inte riktigt en f
örståelse för hur jag kunde be om vad jag ville ha
och vad som var “normalt”. Det tog många år för
att förstå att allt som är säkert och känns bra är
normal.

Men vad ingår då i “Safe Sex”? Många tar enbart
upp vikten av att skydda sig från oönskad
graviditet, detta via kondom eller andra
preventivmedel. Men safe sex handlar om så
mycket mer än bara det. Utöver att skydda sig
fysiskt är det viktigt att du skyddar dig själv
psykiskt också! Safe sex innebär att du och andra
inblandade känner sig bekväma och kan njuta av
sexet.

Så, vänner och medstudenter. När vi nu söker
roliga tjänster till sommaren kan vi väl stå upp för
oss själva och varandra och söka oss till
arbetsplatser som förstår vårt värde. Som ger oss
en lön som vi åtminstone kan betala mat och hyra
för, och där föräldrarnas tjocklek på plånboken inte
avgör vem som får chansen.

Elsa Andersson, T8
9
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JURISTENS DAG
Och för att hjälpa till med det kommer här fem tips
om safe sex från FemJur:

Fredrik: För mig har kommunikationen om sex
mellan mina vänner inte riktigt funnits. Jag tror att
många har en uppfattning om att kulturen mellan
killar är väldigt mycket locker-room talk men jag
har själv inte upplevt det så. Jag känner mer att vi
är försiktiga att prata om det seriöst, det är enklare
att bara skämta om det. Det är ett stigma runt det
och det är lättare att helt undvika att prata om det
alls. Jag känner också att det blir så snabbt
skvaller-aktigt när man tar upp sånt bland
kompisar, men det beror ju såklart på vad man har
för syfte att prata om det. Det är lätt att säga till
någon att det “bara är att börja prata om det” men
det är svårt att faktiskt ta det steget. Ju äldre jag
blir desto lättare känner jag nog ändå att det blir
med att öppna upp mig, inte bara om sex utan även
annat.

Ha alltid med dig skydd, exempelvis kondom
eller femidom etc. Glöm inte glidmedlet!
(Vattenbaserat ifall du använder latexskydd)
Testa dig regelbundet när du är sexuellt aktiv
(RFSL rekommenderar varje 3 - 6 månader)
Öppna upp dig mer för din/dina partner/
partners och närmaste vänner. God
kommunikation är en viktig stapel i livet.
Lär känna dig själv, utforska vad du tycker
om och inte tycker om. På så vis kan du vara
bekväm och ha kul när du har sex.

Karro: Jag känner mig väldigt lyckligt lottad när
det kommer till att kunna prata om sex. Jag har ett
antal vänner jag är väldigt nära med och de finns
alltid där ifall jag behöver råd eller bara ett behov
att prata. För oss är det ingen grej att ta upp och
diskutera sex. Bortsett från mina fantastiska
kompisar är det faktiskt min pappa som alltid finns
där för mig. Han har alltid haft en öppen
konversation med mig och jag har aldrig behövt
vara rädd för att komma med problem eller
frågor som handlar om sex. Om jag skulle vara i en
obekväm situation eller må dåligt är det alltid min
pappa jag ringer till först.

Fråga alltid om samtycke och våga säg ifrån
när något inte känns bra. Ingen ska behöva
känna sig pressad eller rädd i en sån sårbar
situation som sex.

Så vi rekommenderar alla att ha kul under
studentlivet, hitta bra kommunikation,
experimentera med de sakerna du vill prova på
men kom alltid ihåg att sexuella relationer ska vara
fri från våld, tvång och tryck. Hälsosam sexualitet
betyder att alla kan njuta av sina sexuella relationer
i en säker, prestationsfri miljö.
Laura Catherine Marsh, ordförande FemJur
Karolina Norlund, ledamot FemJur
Fredrik Wallin, ledamot FemJur
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Efter att juristens dag 2020 fick hållas på distans
var det äntligen dags för arbetsmarknadsmässan att
genomföras på plats igen. Temat för året var
hållbarhet och det tillsammans med bra
uppslutning från både elever och företag gjorde att
det hela blev ett oerhört lyckat arrangemang.

Efter att alla talare hållit sin presentation slogs sig
hela gänget ned för ett panelsamtal som
modererades av inspektor Jan Leidö. Moderatorn
själv hade förberett flera olika intressanta
samtalsämnen med koppling till hållbarhet inom
juridiken som ledde till intressanta och givande
diskussioner föreläsarna emellan. Det välkomnades
också frågor från publiken på plats som tog
tillfället i akt och ställde frågor som
panelmedlemmarna först fick svara på utifrån just
deras perspektiv och erfarenheter för att sedan
diskutera sinsemellan.

Som tidigare år inleddes eventet med en fördag där
studenterna fick lyssna på fyra olika talare med
olika ingångar i juridiken. Först ut var Isabelle
Ekbäck som arbetar på mark- och miljödomstolen
här i Umeå. Hon berättade dels om hur hennes
dagar brukar se ut, dels vad mark- och
miljödomstolen har för uppgift och även om vad
rättsområdet i stort har för framtid.

När alla inblandade hade fått sig en natts sömn var
det dags för den stora mässdagen. Massor av
företag hade tagit sig upp till Umeå med sina
montrar och personal för att stifta bekantskap med
Umeås juriststudenter. Under dagen kunde
studenterna gå runt till olika montrar och prata
med företagets representanter, men också boka in
kontaktsamtal med byråer för att få en lite bättre
bild av företaget. Efter timmar av minglande gav
sig samtliga hem mot studentlägenheter eller
hotellrum för att svida om till kvällens bankett.

Därefter var det dags för Umeå universitets egna
Johan Holm. Holms föreläsning kretsade kring
hans då nyligen färdigställda avhandling där
arbetsgivarens ansvar för att förebygga ohälsa och
olycksfall samt ansvaret för rehabiliterande och
reparativa åtgärder.
Fördagens tredje talare var Sofia Lidfalk som
berättade om hur det är att jobba som miljöjurist
i praktiken. Med över tio års erfarenhet från både
statlig, kommunal och privat sektor kunde
åhörarna få en rejäl och bra bild av hur det kan
vara i de olika sektorerna och arbetet som
miljöjurist i allmänhet.

Kvällens bankett ägde rum i P5:s lokaler i centrala
Umeå. Vid anländande bjöds det på bubbel och
fortsatt mingel innan det var dags att sätta sig till
bords. Middagen bestod av en trerätters som var
något utöver det vanliga. Under banketten stod
bland annat William Spetz och Umeå studentkör
för underhållningen.

Sist ut av föreläsarna var Jens Näsström som är
arbetspsykolog och oberoende forskare. I över 15
år har han ägnat sig åt att utbild och beforska
jurister. Våren 2021 genomfördes en nationell
studie av studenter på juristprogrammet med fokus
på deras välbefinnande. Detta var något Näsström
pratade om under föreläsningen och försökte sätta
det i ett större karriärsperspektiv. Dessutom gav
han ut tips till studenterna om hur man själv kan
göra så att man mår bättre som student.

När efterrätten och kaffet slunkit ner skjutsades
folket vidare till kvällens slutdestination nämligen
Fabriken. Väl där stod beer pong-bord uppradade,
baren fylld och dansgolvet redo för diverse moves.
Vid fabriken slutar även min text om dagen, vill ni
veta hur fabriken är får ni helt enkelt se till att köpa
biljett till 2022 års upplaga.
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Projektansvariga och JF:s marknadsansvarige tackas för deras engagemang av JF:s ordförande. På bild från
vänster: Clara Håkansson, Hanna Törnsén Fredriksson, Klara Frindberg, David Jönsson och Stina Brander.

Under mässdagen minglades det för fullt.
24

Det delades även ut massa merch.

Under middagen bjöds det på skönsång av Umeå studentkör.
25

Wiliam Spetz var konferencier för kvällen.

Fördagen avslutades med ett panelsamtal lett av inspektor Jan Leidö. Från vänster Isabelle
Ekbäck, Sofia Lidfalk, Jens Näsström, Johan Holm och Jan Leidö.

Middagen intogs på P5.
26
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Det är en sak att
ge vägledning.
En annan att
leda vägen.
På Vinge nöjer vi oss inte med att ge förstklassig juridisk rådgivning
och att finnas vid klientens sida genom hela affären. Vi är övertygade
om att vår expertis även kan och ska bidra till att skapa positiv förändring
i näringslivet och i samhället i stort. Vi strävar ständigt efter att utveckla
och hitta nya sätt att göra skillnad i ett större perspektiv. Med affärsjuridiken
som verktyg kan vi tillsammans leda vägen till det bättre.

