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“Det handlar om allvarlig könsdiskriminering, . 
där pappan tar de stora smällarna.” 

Pappor, s. 14
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REDAKTÖRERNAS	ORD

Fredrik Norberg
Chefredaktör 2013
chefred@jurstud.com |

Petter Danckwardt
Vice chefredaktör 2013

petter.danckwardt@jurstud.com

Nu har vi gått i mål igen och andra numret för 2013 är ute. 

Något som är nytt för det här numret är att vi har varit ute på en smärre 
rekryteringkampanj under våren och har nu en av de största, om inte den 
största, redaktionen sedan tidningen startade 1959. Vid rekryteringen så 
begränsade vi oss inte enbart till juriststudenter utan har även tagit in några 
tappra själar från enheten för journalistik, medier och kommunikation 
(JMK) vid Stockholms universitet. Vi tror på redaktionens giftemål mellan 
juridik och journalistik eftersom det är precis det vi på tidningen försöker 
förmedla, intresseväckande artiklar som går i juridikens tecken. 

I det här numret erbjuder vi ett brett urval av artiklar, där allt från en 
hovrättsdom synas i sömmarna i Tillbaka till stenåldern av Sara Elofsson, till 
ett inlägg i debatten om pappornas situation i vårdnadstvister med Pappor 
av Jenny Grass. Vi berör även lite lättare ämnen såsom upplevelsen av att 
påbörja juristprogrammet i En juridikn00bs betraktelser av Jaqueline Balcer 
Bednarska till hetare potatisar såsom polisens jakt på illegala flyktingar i 
Stockholms tunnelbana i Är du illegal lille vän? av Maline Holmlund.

Vi har även ett antal artiklar från Juridiska Föreningens olika verksamhets-
utskott, där ni kan läsa om olika projekt och initiativ som studenter arbetar 
med. Undrar ni vad Juridiska Föreningen egentligen sysslar med så ges här 
ett axplock på hur arbetet går till och en liten inblick i föreningslivet. 

Med det önskar vi er en trevlig start på sommaren!

ETT		SÄRSKILT	TACK	TILL

För hennes tålamod, 
entusiasm och ovärderliga 
stöd tackar vi å det varmaste 
journaliststudenten och 
redaktören Sara Fröhling 
Lind som gjort en stor 
insats med hela det 
redaktionella arbetet av 
den här tidningen och som 
även har hjälpt till med att 
ge bilder till flera artiklar.

För hennes skicklighet och 
stöd riktar vi ett innerligt 
tack till fotografen och 
tillika juriststudenten Lea 
Rovinski som hjälpt till i 
vått och torrt med att ta 
skarpa och vackra bilder 
till vår tidning. 

For her enthusiasm and teamspirit, we 
would like to give our greatest gratitude 
to Russian exchangestudent Наташик 
Захарова (Natasha Zakharova). She has 
made an ample contribution to this journal 
with up-to-date pictures.

Den här tidningen är ett resultat av ideellt 
arbete av drivna studenter vid Stockholms 
Universitet som är med och skapar den här 
tidningen på deras fritid. Det kan ibland 
innebära fördröjningar och deadlines 
som överskrids, men tack vare en mycket 
tillmötesgående ansvarig utgivare utgör det 
inget problem i produktionen. Med det vill 
vi tacka Anna da Silva Börjesson för ditt 
tålamod och glada humör. 

Och slutligen ett stort tack till Taisia 
Korenivskaia för arbetet med tidningens 
profil och layout. Med fjorton nummer i 
bagaget är Taisia en av de största bidrags-
givarna i iusbärarens historia och en stor 
del av vad tidningen är idag.



ORDFÖRANDENS	ORD

Terminen inleddes med att de nya studenterna välkomnades med öppna 
armar utav fadderiet och insparken avslutades traditionsenligt med 
den högtidliga recentiorsfesten. Efter att ha tenterat sin första kurs på 
juristprogrammet fick JIKarna under ledning av Juridiska Föreningens 
inspektor Said Mahmoudi avlägga recentiorseden för att äntligen bli riktiga 
jurstuds.

Vårterminen med Juridiska Föreningen har flugit förbi och bjudit på allt 
mellan himmel och jord. Klubbmästeriet har fortsatt vara stjärnor bakom 
baren och idrottskommittén har anordnat en trevlig innebandyturnering. 
Underhållningsmästeriets husband har genomfört sin första externa spelning 
och marknadskommittén har tillsammans med våra samarbetspartners 
anordnat ett flertal intressanta event. Terminen är inte slut riktigt än utan 
i slutet av maj står Juridiska Föreningen värd för folkbanquetten. En 
tillställning som har arrangerats sedan 1940-talet tillsammans med vår 
systerförening, Juristklubben Codex i Helsingfors. Föreningarna turas om 
att bjuda varandra och på schemat står bland annat studiebesök och glad 
samvaro.

Svenska Dagbladet uppmärksammade nyligen Juristernas Hus.  Ett hus 
som tack vare entusiastiska professorer och generösa sponsorer uppfördes 
1991. För att utnyttja husets fulla potential kommer det under terminens 
sista två månader vara öppet för studieplatser i Reinholdsalen vardagar 
mellan kl 9-17.

Terminen börjar lida mot sitt slut och snart går vi alla på sommarledighet. Innan vi säger hejdå för sommaren vill vi tacka alla som 
har deltagit i våra aktiviteter och ett särskilt tack till er som har lagt ned tid på föreningen. 

Vi strävar efter att finna en lämplig balans mellan studiesocial, studiefrämjande och arbetsmarknadsfrämjande verksamhet. Det går 
åt rätt håll men det finns fortfarande mycket att förbättra. Under våren har hemsidan utvecklats och informationsflödet ut från 
föreningen har fått ett lyft. Under året kommer vi också se fler inslag i iusbäraren om vad som händer i de olika kommittéerna. I det 
här numret kan du läsa om klubbmästeriet och det nordiska samarbetet.

Samtidigt som utveckling och förändring är otroligt viktig är det minst lika viktigt att kunna garantera en kontinuitet i verksamheten, 
därför skyndar vi med eftertanke. 

Föreningen fungerar mångt och mycket som juristen i allmänhet; en progressiv och samhällsanpassad utveckling är nödvändig på lång sikt för att inte förlora 
trovärdighet, men att hasta iväg och ge efter för den rådande opinionen på kortsikt kan i motsats lika väl leda till att man förlorar just trovärdighet. Det 
är inte alltid lätt att tillgodose båda dessa krav.  

- Paul Dali, Juridiska Föreningens ordförande 2007

Nu blickar vi fram emot hösten som ser ut att bli mycket intressant med ett återuppväckt mentorskapsprogram, juristdagarna samt 
många andra intressanta aktiviteter och evenemang.

Vi ser fram emot att se er snart igen och önskar alla läsare en trevlig sommar! 

Jonas Sjöberg
Ordförande 2013

|  Anna da Silva Börjesson
Vice ordförande 2013
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Förutom initiativtagaren Mårten Schultz 
består IJI av tio mentorer, juriststudenter 
och nyutexaminerade jurister. 
– Tanken är att vi ska agera ombud 
och föra skadeståndstalan civilrättsligt 
åt människor som utsatts för allvarliga 
kränkningar och hot på nätet, säger 
Filippa Sjödén.

Hittills har organisationen drivits helt 
ideellt. Klienterna kommer inte att 
debiteras, men så kallad fundraising pågår 
och på lång sikt är det möjligt att de som 

arbetar med projektet ska kunna få viss 
ersättning. 

För Sjödén var det självklart att hoppa på 
projektet och hon poängterar att en dylik 
institution är viktig och aktuell:
– Institutet för IJI har potential till att 
förändra situationen för många, så när 
Mårten kom till mig med idén tvekade jag 
inte en sekund på att arbeta för att realisera 
den. Begreppet näthat rymmer flera olika 
brott, som förtal, förolämpning, olaga 
hot, sexuellt ofredande och brott mot 

personuppgiftslagen och flera av dem 
faller normalt inte under allmänt åtal. 
Detta innebär att åklagare inte åtalar, 
utan att den utsatta individen själv måste 
ta tillvara på sina rättigheter genom att 
föra antingen enskilt åtal eller civilrättslig 
skadeståndstalan. Ett stort ansvar läggs 
på den utsatte, och vi ser ett problem 
i att juridisk kunskap och kompetens 
många gånger saknas hos densamme. 
Detta innebär i realiteten att juridisk 
kompetens blir avgörande för vem som 
kan få upprättelse, och så tycker vi inte 
att det ska vara.

Trots att organisationen endast ligger 
på planeringsstadiet och därmed ännu 
inte påbörjat sin verksamhet har intresset 
i media varit stort. Verksamheten 
beräknas kunna starta någon gång under 
månadsskiftet augusti och september i år.
– Idén fanns redan innan SVT-
dokumentären. Däremot skapade den ett 
enormt medietryck på oss, det finns ett 
enormt sug efter den här typen av input. 
Vi har redan blivit kontaktade av extremt 
många och uppenbarligen är det många 
som känner sig helt rättslösa idag, säger 
Mårten Schultz.

STÄLL ”TROLLEN” TILL SVARS 
– att upprätthålla civilrättsligt skydd på internet

Näthat	blev	i	våras	ett	vedertaget	begrepp	när	SVT	sände	det	uppmärksammade	
avsnittet	av	Uppdrag	Granskning,	Män som näthatar kvinnor.	Ingen	kunde	längre	
neka	 till	att	 internet	 delvis	blivit	 en	gifthärd.	Vad	kan	 vi	göra	 om	vi	 utsätts	 för	
påhopp	 på	 nätet?	 Iusbäraren	 har	 träffat	 Filippa	 Sjödén	 och	 Mårten	 Schultz,	
projektledare	 respektive	 initiativtagare	 för	 den	 nystartade	 organisationen	
Institutet	för	Juridik	och	Internet	(IJI).

Filippa Sjödén är projektledare för Institutet för Juridik och Internet.
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– Ett av huvudsyftena är just att 
medvetandegöra människor om vilka 
regelverk som finns att tillgå för personer 
utsatta för näthat. 
Filippa Sjödén håller med:
 – Vi vill visa att internet inte är någon 
juridisk frizon, utan att samma normer 
gäller där som i verkliga livet. I takt 
med internets utveckling och de sociala 
mediernas genomslag, som naturligtvis 
i huvudsak varit och är oerhört positivt, 
har det blivit allt enklare att kränka och 
hota personer - och att göra på ett sätt 
som går att distansera sig ifrån som 
förövare.

Begreppet näthat har ibland kritiserats 
för att vara missvisande – dels för att det 
i juridiska sammanhang är en förvillande 
term som bland annat felaktigt kan 
förväxlas med hatbrott, dels för att det 
lägger tonvikten vid uttrycksformen 
istället för det bakomliggande hatet. 
Berättelserna som offentliggjordes i och 
med Uppdrag Granskning visade upp en 
synnerligen fientlig och illvillig nätmiljö. 
Både Sjödén och Schultz är överens om 
att hot och kränkningar på nätet kan ha 
en särskild natur: 

– Kränkningar på internet har tagit 
en annan karaktär än kränkningar i 
allmänhet, kommenterar Schultz. 
Kommunikationsformen verkar påverka 
människor i en mer extrem riktning. 
De extrema positionerna tenderar att 
accentueras, och dessa människor har 
svårt att hitta arenor i den fysiska världen 
där man kan mötas och uttrycka sin 
illvilja. Psykologiska undersökningar har 
visat att det är lättare att dehumanisera 
sina offer om man inte har en fysisk 
kontakt.

Flera av de personer som konfronterades 
i Uppdrag Granskning efter att ha skrivit 
hatiska inlägg på Facebook verkade inte 
alls förstå att samma normer gäller på 
nätet som utanför detsamma, konstaterar 
Sjödén. 
– De menade att “det inte är personligt” 
på nätet. Jag tror att en stor del av näthatet 
grundar sig i denna sortens okunskap, 
och förhoppningsvis kan vi få bukt på 
delar av detta genom att hjälpa fler att 
säga ifrån. Något som gör kränkningar 
och hot på nätet särskilt allvarliga är 
den stora spridning som dessa kan få 
på väldigt kort tid, samt det faktum att 
kränkningarna och hoten kan ligga kvar 
under lång tid.

Organisationen kommer att agera 
utifrån de regelverk som finns idag – trots 
att dessa till viss del är otympliga och inte 
anpassade för brott som är begångna på 
internet.
– Mycket av det vi kallar för näthat täcks 
av nuvarande lagstiftning, och problemet 
ligger snarast i att avsaknaden av allmänt 
åtal i kombination med många offers 
okunskap gör tillämpningen av lagen 
ineffektiv, påpekar Sjödén.

För många är det främmande att 
överhuvudtaget ta kontakt med 
rättsväsendet. Att lägga makten över det 
juridiska sanktionssystemet på offren 
innebär i praktiken att de flesta inte 
har några realistiska möjligheter att få 
upprättelse, menar Schultz. 
– Rättspolitiskt tycker jag personligen 
att man borde se över regelverket. Jag 
vet dock att justitiedepartementet håller 
på att jobba med detta nu och att de 
ser över åtalsreglerna och även hur 
man ser på ärekränkning på Internet. 
Justitieministern har talat om ett 
eventuellt förbud mot att stjäla identiteter 
på Internet.

Trots att det finns regelverk att tillgå 
kommer dock själva näthatets natur 

att medföra svårigheter i de rättsliga 
processerna. Möjligheten till anonymitet, 
som också kan leda till att tröskeln blir 
lägre för människor att begå brott på 
internet, kommer enligt Sjödén att 
utgöra en utmaning.
– Går det inte att spåra vem som har 
skrivit kränkande saker eller hot så går 
det naturligtvis inte heller att föra talan. 
En annan utmaning är bevisningen. 
Vi uppmanar våra potentiella klienter 
att ta skärmdumpar direkt på det som 
kan tänkas utgöra brott, eftersom 
information på Internet kan försvinna 
och raderas snabbt.

Internet prisades till en början som 
en fristad, där människor anonymt 
kunde mötas och samverka. Allt fler 
ifrågasätter dock om priset vi betalar 
verkligen väger upp den frihet vi får. 
Även om många fortfarande propagerar 
för att separera internetvärlden från den 
fysiska, måste vi börja inse att även vårt 
virtuella leverne har konsekvenser som 
sträcker sig långt utanför dataskärmens 
fyrkant. Att fullständigt göra rent från 
obehag och hot skulle förmodligen 
vara ett orealistiskt mål eftersom nätet 
återspeglar alla de tendenser och åsikter 
som sprids och tyvärr även delvis 
accepteras i det så att säga köttsliga 
samhället. 

IJI innebär ändå att det finns hopp om 
att internet kan bli en tryggare plats och 
framför allt att det finns hjälp att få när 
vi blir utsatta, att vi inte står ensamma. 
Filippa Sjödén sammanfattar.
– Hat och kränkningar finns överallt i 
samhället och att tro att det helt går att 
radera från internet kan vara väl naivt. Vi 
tror dock att det går att minska med en 
stämning i taget.
Hon påpekar även att en inte behöver 
vara jurist eller sakkunnig för att kunna 
påverka. 
– Jag tycker att alla har ett ansvar att 
visa civilkurage även på internet. Stöter 
man på någonting som inte är okej - säg 
ifrån! Stå upp för den som blir utsatt. 
Uppmuntra den som råkat riktigt illa 
ut att ta tag i saken – gärna genom att 
ta kontakt med oss och inte låta det gå 
omärkt förbi.
 
Skribenten vill 
understryka att 
projektet inte har någon 
koppling till Juridiska 
institutionen, utan att 
organisationen verkar i 
privat regi. Sara Hovi
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är fråga om kan det i vissa fall utgöra 
en olovlig hantering enligt 1 § och 8 § 
narkotikastrafflagen (1968:64) [citeras 
NSL]. 

Alla narkotikaklassade preparat är dock 
inte straffbelagda enligt NSL. Endast 
de substanser som anges i bilaga 1 till 
förordningen är att anse som narkotika. 
Ansvar enligt lagen (1992:860) om 
kontroll av narkotika är subsidiärt i 
förhållande till NSL och i nuläget är det 
inte straffbart att lura till sig ett recept 
på narkotikaklassade läkemedel från 
en läkare och sedan överlåta det, trots 
att de inte innehas för det medicinska 
ändamål som lagen avser (jämför 2 §, 6 
§ 1 st, 7 § samt 13 § i nyss nämnda lag).
När resultatet från enkätunder-
sökningen presenterades i ett inslag 
av Sveriges Television i början av 
mars visade det sig att hjärndoping 

Hjärndoping har sitt ursprung bland 
studenter i USA men har blivit allt 
vanligare bland de svenska universiteten 
Hjärndoping är förknippat med stora 
medicinska risker och kan få allvarliga 
konsekvenser för hälsan. Bland annat 
kan det leda till missbruk av tyngre 
droger. 

De preparat som vanligtvis används är 
receptbelagda mediciner för personer 
som diagnostiserats med t.ex. ADHD. 
Flertalet av de vanligast förekommande 
verksamma substanserna i preparaten är 
narkotikaklassade centralstimulerande 
medel enligt bilaga 1 och 2 till 
förordningen (1992:1554) om kontroll 
av narkotika (se t.ex. metylfenidat 
i bilaga 2, som förekommer i bl.a. 
läkemedlen Ritalin och Concerta). 
Beroende på vilken den verksamma 
substansen är och vilken situation det 

I	 början	 av	 september	 förra	 året	 fick	 jag,	 liksom	 många	 andra	 studenter	 vid	
juristprogram	i	Sverige,	ett	mejl	från	Sveriges	Television.	I	meddelandet	fanns	
det	en	bifogad	enkät	som	rörde	s.k.	hjärndoping;	om	man	hade	brukat	vissa	
narkotikaklassade	preparat	för	att	hålla	sig	vaken	längre,	förbättra	minnet	och	
samtidigt	höja	koncentrationsförmågan	i	hopp	om	att	höja	sina	betyg.

onekligen förekommer vid det svenska 
universitetet. En procent svarade att de 
hade använt receptbelagda mediciner 
för att försöka höja sina betyg. Vad som 
oroar mig är att fyrtiotre procent inte 
svarade på enkäten. Det stod tydligt 
i e-postmeddelandet att svaret var 
anonymt och krypterat. 

Det jag undrar är om vi studenter inte 
tar det här på tillräckligt stort allvar 
eller om det finns en viss rädsla, kanske 
skam, över att vara stämplad som en 
narkoman? Av de fyrtiotre procent som 
inte svarade på enkäten kan man fråga 
sig hur många av dessa studenter som är 
likgiltiga inför fenomenet i förhållande 
till det faktiska antalet som hjärndopar 
sig. Båda alternativen är enligt min 
mening lika oroande. Mörkertalet är 
således stort och statistiken ger upphov 
till fler frågor än vad den ger svar på. 

Varför ska vi då bry oss? Problemet 
är just att hjärndopning skadar oss 
alla på alla möjliga tänkbara sätt. Den 
enskilde som väljer att hjärndopa sig 

Bland hjärndopade 
och skarpsinniga
– vilka av er är 
   egentligen 
   mina kollegor?
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sätter sin egen hälsa på spel i jakt på 
de högst åtråvärda toppbetygen som 
även vi andra jagar. Beteendet leder 
till en inflation av betygen om fler får 
högre betyg som de inte förtjänar. I 
slutändan kommer förmodligen allt 
hårdare bedömningar att göras i fråga 
om de högsta betygsnivåerna för att 
sålla agnarna från vetet. 

Jag ställer mig även tveksam till om 
den inhämtade kunskapen är lika 
mycket värd för de hjärndopade 
studenterna i förhållande till de som 
inte hjärndopar sig. Vi genomför 
visserligen samma skrivuppgifter 
och skriver samma tentamina under 
utbildningen. Varje student sätter sina 
egna mål med studierna och anpassar 
sin ambitionsnivå därefter. Däremot 
är meningen med utbildningen att 
vi studenter ska lära oss att tillämpa 
den juridiska metoden för att inhämta 
kunskap och hantera både vanligt 
förekommande och oförutsedda, 
avancerade juridiska frågeställningar när 
vi väl är färdiga med grundutbildningen. 
Har de hjärndopade studenterna som 
mål att lära sig detta? Uppenbarligen 
värderar de inte ärligt och hårt 
förvärvad kunskap och de resultat man 
kan uppnå utan dessa preparat. Målet 
helgar inte en jurists medel; det gör 
istället den juridiska metoden.

Mediebilden av juristerna blir inte 
heller bättre av att allmänheten leds till 
att tro att det krävs narkotikaklassade 
preparat för att vissa ska klara av 
juristutbildningen överhuvudtaget. 
Det går ju inte att skilja på de som 
inte brukar respektive missbrukar. 
Förr eller senare så ska vi alla ut 
på samma arbetsmarknad. Hör 
de narkotikaklassade preparaten 
verkligen hemma i dessa miljöer? 
De preparat som det är fråga om är 
beroendeframkallande och det finns en 
risk att den som väl börjat missbruka 
även fortsätter med det efter studierna. 

Det är visserligen mänskligt att fela, 
men som jurist bär man ett särskilt 
ansvar för att man har sunda värderingar 
och ett sunt levnadssätt. Det är just 
därför enkäten gör mig så orolig. Som 

framtida jurister har vi juriststudenter 
både ett individuellt och kollektivt 
ansvar på denna punkt som vi tycks 
ha frånsagt oss om man bara ser till 
svarsfrekvensen på enkäten. 

Universiteten måste ta sitt ansvar och 
sätta ned foten, lämpligtvis genom 
information till studenterna. Det är 
osäkert om en lagstiftningsåtgärd är 
befogad och om den överhuvudtaget 
vore effektiv då även läkare måste ha 
ett visst utrymme för felbedömningar 
och dylikt. De som har en diagnos 
måste givetvis få dessa läkemedel 
utan att de får fel stämpel i pannan. 
Balansgången är svår och att hitta en 
lösning på detta problem är inte lätt.

Även om hjärndopingen inte orsakar 
någon direkt skada för någon annan än 
de studenter som väljer att hjärndopa 
sig och inte heller orsakar synliga 
problem för universiteten, är det ändå 
en oroande utveckling vi går till mötes. 
Den indirekta skadan är oerhört stor. 
Den tilltro vi sätter till varandra och 
det förtroende vi får från allmänheten 
kommer att minska. Attityden mot 
hjärndoping som vi i nuläget passivt 
bidrar till måste ändras. Bara för att en 
liten grupp individer gör det ostraffat 
betyder det inte att det är godtagbart. 

Ni som hjärndopar er skadar inte bara 
er själva utan även oss andra. Bara för 
att vi är studiekamrater gör det oss inte 
till kollegor. Det är lika illa som när 
cyklisten Lance Armstrong erkände 
hur mycket hans medaljer egentligen 
var värda. Förutom att det är högst 
orättvist och oärligt så är det meningen 
att just vi, som jurister, ska stå och 
verka för rättvisa i samhället. Det som 
istället sker i det här fallet är den raka 
motsatsen; en perversion av rättvisan 
bortom all igenkännelse. De individer 
som missbrukar måste få hjälp. Snälla, 
träd självmant fram 
och känn er inte 
skamsna. Riskerna 
i ert fall väger inte 
mer än resultatet; det 
är inte värt det.

Foto:  Johan Wennhag

Johan Wennhag
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Vinge är Sveriges ledande affärsjuridiska 
fullservicebyrå och även en av de 
mest attraktiva arbetsplatserna för 
nyutexaminerade jurister med flera 
kontor i Sverige, men även i Bryssel, 
Hong Kong och Shanghai. Byrån 
grundades 1983 genom en kombination 
av fyra tidigare verksamma byråer.  
Iusbäraren har fått träffa Jesper 
Schönbeck, advokat och en av byråns 
delägare som låter oss veta mer om 
vägen till Vinge, och vad en gör inom 
området aktiemarknadsrätt.

Berätta	om	din	väg	till	vinge.
Jag jobbade som sommarnotarie på 
Vinges Skånekontor när jag läste i Lund 
och hjälpte sedan till lite extra även under 
terminerna därefter. I samband med att 
jag var med på ett Nova 100-evenemang 
på Vinge i Stockholm kom jag även i 
kontakt med Stockholmskontoret. 

Jag skrev min uppsats inom aktiemark-
nadsrätt om publika bud och tyckte att 
det verkade vara ett intressant område 
och det sammanföll med att det fanns 
ett behov att nyanställa i den publika 
gruppen i Stockholm.

Jag har länge haft ett intresse för aktie-
marknad och den intressanta brytpunkt 
mellan ekonomi, juridik och marknads-
psykologi som det innefattar.

Berätta	om	ditt	verksamhetsområde	och	
hur	du	hamnade	där
Jag jobbar i Vinges Corporate Public-
grupp, och jobbar brett med transaktioner 
och kapitalmarknadsfrågor; allt från 
M&A till börsnoteringar och olika 
typer av kapitalanskaffningar (aktier, 
skuldinstrument och hybrider red. 
anm.) samt löpande bolagsrätt och 
rådgivning till primärt noterade bolag. 
Gruppen har haft olika konstellationer 

och inriktningar, men i stort är det även 
den gruppen jag började i på Vinge.

Hur	ser	en	vanlig	dag	ut?
Det är svårt att tala om en vanlig dag. 
Arbetet är till stor del projektbaserat 
och väldigt dynamiskt.

Typiskt sett innefattar det mycket möten 
och kontakter med klienter, motparter 
och övriga samarbetspartners, såsom 

investmentbanker och andra konsulter. 

Med hänsyn till att Vinge är en 
fullservicebyrå innebär de flesta projekt 
även ett tätt samarbete med övriga 
kollegor på Vinge. Våra projekt har 
även ofta ett internationellt element och 
då jobbar vi tillsammans med klienter, 
advokatbyråer och investmentbanker i 
andra länder.

Du	 jobbar	 inom	 aktiemarknadsrätt.	
Vad	gör	man	där	när	det	 inte	sker	några	
börsintroduktioner?
Börsintroduktioner är en del av det vi 
gör, men vi jobbar ganska brett med 
olika publika frågor. 

När börsen är väldigt volatil som den har 
varit på senaste tid är det svårt med alla 
typer av kapitalmarknadstransaktioner. 
Så länge börsen är stabil, på höga eller 
låga nivåer, brukar det finnas möjligheter 
till transaktioner. Vid låga nivåer 
(som brukar sammanfalla med sämre 
konjunktur) sker kapitalanskaffningar 
och i viss mån utköp från börsen, och 
vid höga nivåer sker börsintroduktioner, 
men även utköp. 

Om det är dåliga tider är vi oftast även 
involverade i olika typer av omstruk-
tureringar och då jobbar vi mycket med 
våra kollegor inom process, obestånd, 
bank och finans, skatt och arbetsrätt. Vi 
har även en hel del löpande rådgivning 
åt noterade bolag och deltar i styrelse-
möten, bolagsstämmor med mera.

Du	har	en	dubbelexamen.	Tror	du	att	det	
var	viktigt	under	delar	av	din	karriär?	Gick	
båda	utbildningarna	lika	bra?
Jag tror att det var viktigt för att bredda 
perspektivet och få en mer praktiskt 
inblick i det svenska näringslivet, 
företagsvärdering och de drivkrafter 
som finns på aktiemarknaden. Jurist-
utbildningen är en klassisk bildande 
utbildning som ger dig en väldigt bra bas 
för vad du än ska göra och är en väldigt 
bra skola i den kvalitativa analysen. 
Ekonomiutbildningen kompletterar på 
ett bra sätt med marknadskunskap och 
mer praktiska näringslivsfrågor. Båda 
utbildningarna  var 
väldigt   intressanta 
och gick nog hyfsat 
bra båda två.

ANNONS

Marco Poblete

Jesper Schönbeck
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Gränspolisens jakt på illegala flyktingar i Stockholms 
tunnelbana kan visa sig vara olaglig. 

Biljettkontrollanterna i Stockholms tunnelbana i februari i år 
var inte ledsagade av Securitasvakter i röda jackor som vanligt. 
De eskorterades av gränspolisen som letade efter flyktingar 
som fått avslag på sina asylansökningar. 
Sedan Sverige gick med i Schengenavtalet år 2001 har sådana 
här så kallade inre gränskontroller blivit allt vanligare. I och 
med att man numera inte behöver visa pass när man åker 
mellan EU-länder, gör polisen istället gränskontroller inom 
Sverige. 

För att polisen ska få begära ID-handlingar från privatpersoner 
behöver en misstanke om brott finnas. Plankning är ett brott 
enligt ordningslagen (1993:1617). Det är förbjudet att ”skaffa 
sig tillträde till område innanför ingångsspärren till tunnelbana 
utan att kunna uppvisa giltigt färdbevis”, 4 kap 6 §. 

Människor har dock vittnat i media om hur de blivit stoppade 
och frågade om ID trots att de använt sitt SL-kort för att ta sig 
igenom tunnelbanespärren. De som sagt att de stoppats trots 
biljett upplevde att detta berodde på deras utseende. 

David Fisher, professor i internationell rätt vid Stockholms 
Universitet, menar att kontrollerna i tunnelbanan i sådana 
här fall kan strida mot Europakonventionens skydd för 
privatlivet (artikel 8.1) Artikeln finns i det tilläggsprotokoll till 
konventionen som Sverige skrivit under.
– Man har ingen skyldighet att berätta vem man är för 
myndigheterna. Det finns undantag men man är restriktiv med 
det från Europadomstolens sida. Rätten till privatlivet är stark, 
säger han. 

Den svenska utlänningslagen (2005:716) ger polisen tillåtelse 
att stoppa en person och fråga om ID om det finns en grundad 
anledning. För att anledningen till att stoppa en person ska 
vara grundad anges i polisens föreskrifter (RPSFS 2011:4) att:
Utlänningens uppträdande och umgänge kan vara en 
omständighet som i vissa fall kan ge anledning att anta att 
han eller hon inte har rätt att uppehålla sig i landet. Inre 
utlänningskontroll får inte genomföras enbart på grund av att 
en person har ett utseende som uppfattas som utländskt eller 
på grund av hans eller hennes språk eller namn.

Hur uppträder en misstänkt utlänning? Vem umgås hen med? 
Det förtydligas aldrig. Polisen vid spärren lämnas alltså att 
avgöra vem som uppfattas som utländsk. 

Hur fel det skulle kunna gå med den bedömningen illustrerades 
i mars i år av migrationsminister Tobias Billström. Han hävdade 
då i en intervju i Dagens Nyheter att det inte är en ”trevlig 
blond svensk dam i 50-60 – årsåldern” som gömmer flyktingar 
utan ”landsmän som inte alls är blonda och blåögda”.

Uttalandet fick mycket kritik och Billström tog snabbt tillbaka 
det. Att han uttryckte sig som han gjorde visar ändå på den 
sortering av människor som utlänningslagen öppnar upp för. 
Även om det är förbjudet att gå efter hår- och hudfärg kan 
just sådana karaktärsdrag uppenbarligen ligga som ett raster 
över ögonen vid en bedömning av vem som är utlänning och 
inte. Medborgarskapet blir villkorat utefter föreställningar om 
etnicitet – blonda går säkra och mörkhåriga misstänkliggörs. 

David Fisher jämför de svenska tunnelbanekontrollerna 
med ett engelskt rättsfall som togs upp i Europadomstolen. 
Polisen hade kroppsvisiterat personer vid en vapenmässa 
med hänvisning till den så kallade antiterrorlagen. England 
fälldes för detta eftersom det bröt mot skyddet för privatlivet. 
De svenska kontrollerna i tunnelbanan liknar detta fall enligt 
Fisher, även om kroppsvisitering inte förekommit. 
– Speciellt om kontrollerna har varit riktade mot människor 
som annars inte kan tänkas ha en förväntan om att bli stoppade. 

Och här står ord mot ord. Gränspolisen har nekat till att de 
stoppat personer utifrån etnisk bakgrund. Men om de hade 
gjort  det  är  det  dock  inte 
särskilt svårt att hänvisa till 
att  personen  som  stoppats 
betedde  sig  misstänkt, eller 
hade   vänner   som   verkade 
skumma.

Sina AminiMaline Holmlund

	•	REVA:	en	förkortning	för	Rättsäker	och	Effektiv	Utlänningskontroll,	ett	direktiv	
från	regeringen	från	2009.	Syftar	till	att	öka	antalet	verkställda	utvisningar	av	
personer	som	fått	avslag	på	sin	ansökan	om	asyl	i	Sverige
	•	Schengensamarbetet:	innebär	att	EU-medborgare	inte	behöver	visa	pass	
vid	resor	inom	EU.	Sedan	Sverige	gick	med	2001	har	förekomsten	av	inre	
utlänningskontroller	ökat,	där	polisen	kontrollerar	lD-handlingar	på	människor	
för	att	se	om	de	har	rätt	att	vara	i	landet.
	•	Utlänningslagen	(2005:716)	9	kap	9§):	reglerar	hur	polisen	får	utföra	inre	
utlänningskontroller.	Polisen	behöver	ha	en	grundad	anledning	för	att	
misstänka	att	en	person	inte	har	rätt	att	vistas	i	Sverige.	Anledningen	ska	
vara	grundad	i	den	enskilda	tjänstemannens	objektiva	helhetsbedömning	
av	huruvida	personen	kan	misstänkas	för	att	uppehålla	sig	illegalt	i	landet.	
Hänsyn	ska	bland	annat	tas	till	den	misstänkte	utlänningens	beteende	eller	
umgänge.

ÄR DU ILLEGAL LILLE VÄN?  
– om sortering av medborgare och glapp i utlänningslagen 

Foto: AB SL
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“Varför?”, fortsätter advokaten. ”Har 
du och den tilltalade direkt efter den 
våldsamma händelsen som du beskrev, 
åkt till Spanien?”. 
Tystnad. Kvinnan smågråter. 
Advokaten ställer inga fler frågor och 
han avslutar med att överblicka salen, 
publiken, med något slags antydan om 
I rest my case. 
”Herregud, tänker jag. Jag ska själv hem 
till någon som är lika aggressiv mot 
mig varje gång någonting här i livet går 
snett”.  Varför ska jag åka till ett hem 
till det? Svaret: för att jag inte har något 
annat hem för tillfället – för att jag är 
trött och saknar inkomster. 
 
Jag vet inte exakt hur rättegången 
slutade. Målsägandes bevisning 
utgjorde endast förhör med henne själv, 
under ed, så klart. Och förhöret med 
hennes minderåriga dotter – som skulle 
hållas en senare dag – var det avgör-
ande beviset i målet. 
Den tilltalades attityd och hans 
“support” i form av två stora killar med 
guldkedjor runt halsarna, som gjorde 
miner genom hela huvudförhandlingen, 
tydde på att hans advokat hade 
upplyst honom om att åklagaren har 
bevisbördan för att gärningen förövats. 

Det måste ställas bortom rimligt tvivel 
att han begått dessa klandervärda 
gärningar. 

När jag för cirka två sedan anmälde 
min sambo avseende samma lagrum 
fanns det betydligt fler bevis till min 
”fördel”. Mina grannar skulle vittna om 
vad de sett och hört under årets gång 
och jag hade fört en skriftig dagbok, 
där jag i detalj beskrev vad som hänt 
mig varje dag. 

Jag hade även säkrat bevisning genom 
ljudinspelningar som jag daterade, 
arkiverade och för säkerhetsskull fort-
löpande skickade till mina närmaste 
vänner via e-mejl. Efter att ha sett 
min bevisning anmärkte polisen att 
jag skulle jobba åt KGB (– den ryska 
underrättelsetjänsten). 

Det hela slutade med att jag drog 
tillbaka anklagelserna – han behövde ju 
ta hand om sin son som bott hos pappa 
varannan vecka. Han behövde sköta 
sin firma som bidrog till försörjning 
av flera anställda och så vidare. Medan 
sambon satt i förhöret, uppdagades 
det att han hade efterlysts för ett 
mindre trafikbrott, och skulle avtjäna 

Juridisk introduktionskurs – början 
av min första termin. Vår grupp är 
närvarande vid en rättegång i Stock-
holms tingsrätt avseende grov kvinno-
fridskränkning. Det måste kännas 
konstigt för målsäganden och den till-
talade. Helt plötsligt sitter ett gäng tysta 
studenter där, stirrandes, och lyssnar till 
deras livssituation. 

Så är det med offentligheten. Var och 
en kan komma till rättens lokaler och 
ta del av det som sägs och görs och 
beslutas. 

När jag hör målsäganden känns det 
som om någon skar djupt i mitt hjärta. 
Kvinnans utsaga är en berättelse om 
tre år av rädsla och förnedring. Jag 
känner igen mig i henne, denna kvinna, 
nedstämd, konstant grubblande. Hon 
riktar en blick mot mig som frågar: ”är 
det fel på mig?” På mig. 

Motförhör. Den fint klädde advokaten 
ställer sina frågor till kvinnan. 
“Varför i så fall har du stannat med en 
sådan man i tre år?”. Frågan ställs med 
ironi – vi som lyssnar hör det så tydligt. 
Kvinnan svarar inte. Kanske kan hon 
inte svara. 

Drömmen
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ett fängelsestraff  på två månader i en 
sluten anstalt. 

Jag fick då tid att samla mina tankar 
och reflektera. Vad skulle det tjäna 
till om jag vann målet? Skulle längre 
tid i fängelse göra honom till bättre 
människa? Skulle hans aggressiva 
beteende bearbetas och omvandlas till 
något annat? Jag var inte säker på om 
jag kunde besvara dessa frågor med ett 
ja. I alla fall kändes det som att en sådan 
uppgörelse inte kunde göra någon nytta 
för mig. Det som jag verkligen behövde 
var svaret på hur jag hade hamnat i en 
sådan situation med en kille som för 
bara några år sedan tagit mitt liv med 
storm. Jag behövde ett svar på var 
den konstant glada tjejen tagit vägen - 
tjejen som brukade vara jag. Vad har 
det blivit av hennes planer, hennes 
drömmar? Hur börjar jag drömma 
igen?  Offerrollen som jag så länge 
burit hade dödat mina ambitioner. Hur 
kan en människa, efter allt som hänt, 
rikta sin blick tillbaka mot stjärnorna 
igen? 

Jag grät dagarna ut och dagarna in. 
Jag talade bara med grannar när jag 
rastade min Golden retriever. På en av 
promenaderna träffade jag Anna – en 
medelålders svensk kvinna som också 
rastade sin hund. Anna märkte direkt 
att något inte stod rätt till. Hon frågade 
efter mitt nummer. Och vi blev vänner. 
Det visade sig att Anna bor i närheten 
av oss, att hon älskar min Golden, och 
att hon blir glad av att hjälpa till. 

Och det behövdes. Länge hade jag 
inga pengar till mat. Sambon, som 
nu satt på anstalt, hade aldrig några 
sparpengar och själv hade jag inte haft 
något jobb; jag hade endast 20 kronor 
som skulle räcka till två blodpuddingar 
åt min Golden Retriever. Så jag gick 
raka vägen till kommunen. Jag upplyste 
dem om att jag “de facto” bor i deras 
kommun och att jag var i en utsatt 
situation, med tjugo kronor på fickan. 
Jag begärde att de behövde hjälpa mig 
så som det nu föreskrivs i ”lag”. 

Kommunen träffade mig genom 
samtal med en mycket smart och 
snäll tjänstekvinna med utländsk 
bakgrund som lyssnade, ställde frågor, 
antecknande. Jag fyllde i något slags 
formulär, inhämtade intyget från 
Arbetsförmedlingen och fick mer än 
2000 kronor på mitt konto – kontot 
som alltid legat på minus. “De pengarna 
kan ingen få, bara du”, sa kvinnan till 

mig då jag berättade om min jobbiga 
historia. Och så var fallet. Jag betalade 
internet och telefon, köpte mat för en 
vecka framåt. 

Jag tänker: “Gud, så läskigt är det 
ju inte att vara en utsatt kvinna i 
Sverige. Inga tunga formaliteter, ingen 
nedvärdering, endast konkret hjälp i 
form av likvida medel. Jag älskar dig 
mitt mörkt röda svenska pass!”

Jag passerar förbi en stor annons från 
Stockholms Universitet som uppmanar 
alla som glömt att ansöka till olika 
program att snarast möjligt göra det. 
“Herregud! Jag har inte ens tänkt det, 
men här är svaret! När jag har det 
som värst, måste jag tänka på hur man 
kan göra det bästa av det! Då man 
har det som värst, får man sikta mot 
sina drömmar, annars drunknar man 
i de vardagliga mållösa rutinerna med 
att skaffa pengar, köpa mat, betala 
räkningar, gå på IKEA, som på någon 
slags utställning. Nej! – Jag skulle 
ansöka till att bli jurist. ”

En som kan vara psykolog, rådgivare 
och vanlig lyssnare samtidigt. Som 
skulle hjälpa kvinnor i samma situation. 
Och även hjälpa deras före detta män. 
Jag skulle bli jurist, tänkte jag. I denna 
värld kan rätt personer – i egenskap av 
jurister – förändra verkligheten mycket 
snabbare än, säg, vetenskapsmännen 
skulle kunna göra under loppet av 
decennier. 

Jag har drömt om att bli jurist sedan 
jag var femton, men inte vågat ta första 
steget– trots att jag hade bra gymnasie-
betyg. Efter allt som hände mig skulle 
det ha varit förnedrande att inte göra 
något. 

Endast tanken att söka till jurist-
programmet gjorde mig glad och mer 
positiv till livet. Och jag blev antagen. 
Det kändes dock lite på låtsas. 
“Skulle jag kunna läsa textmassorna 
i kurslitteraturen, tolka lagens text 
som inte sällan är svårläst? Skulle jag, 
vid 32 års ålder börja livet på nytt?  
Kunna orka med hunden och plugget 
och även den ekonomiska biten om 
inte CSN hjälper mig? Bli jurist när 
jag är 36 eller 37 år, då de flesta har 
pensionsfonder?”.

Alla dessa frågor ställde jag till min 
bästa vän Irma, som pluggar på 
Handels. Irma åt sin sushi och lyssnade 
på mina argument som var att jag 
tänkte skita i min dröm. 
Irma, som alltid är så lugn, sa bara: 
”vad har du för alternativ?”
Jag kände mig hypnotiserad av hennes 
stora blåa ögon. 
“Vem ska du bli om du inte går 
utbildningen?” sa hon. ”Alltså om du 
överblickar ditt liv nu från fåglarnas 
höjd”.

Ja, så enkelt kan de som känner oss 
väl formulera sina frågor och göra att 
vi inser vår egen dumhet.

Så, jag bestämde mig att plugga till 
jurist för att sedan bli kriminolog, och 
sträva efter att hjälpa utsatta kvinnor. 
Och två år har passerat. Termin fem. 
Jag har fått läsa hundratals olika 
psykologiska skrifter och böcker i 
psykologi och terapi i frågan om 
familjevåld. Jag har vågat ansöka till 
juristprogrammet. 
Jag sitter i Svea hovrätts lokal och 
drömmer om världen, eller åtminstone 
i ett land, där hemvåld – formellt sett – 
är ett minne blott. 

Lana Baradzina
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Att	vara	pappa	enligt	lagen
Redan innan barnet föds så har mannen, pappan, en svagare 
ställning i förhållande till sitt faderskap än mamman har till 
sitt moderskap. I 1:1FB finner man en faderskapspresumtion. 
Enligt den antas en man som är gift med en kvinna som får 
barn vara barnets pappa. Problematiken uppstår i de fallen då 
kvinnan och mannen inte är gifta med varandra. I de fallen 
måste faderskapet fastställas antingen genom dom eller genom 
bekräftelse av mamman och socialtjänsten.1 Pappan måste 
alltså godkännas av mamman för att få vara pappa till sitt barn. 

Då mannen fått tillstånd om att vara pappa, innebär det att 
han är en förälder i juridisk mening. Vilket betyder att han 
är ansvarig för barnets grundläggande behov; omvårdnad, 
trygghet och god uppfostran.2 Socialt och känslomässigt ser 
ansvarsförhållandet annorlunda ut. 

Vad som också blir ett problem är vid de två parternas uppbrott. 
Speciellt i de fall då mamman anser att pappan inte alls är bra 
för barnet, att han inte längre duger som pappa. De fall då 
mamman tar sig rätten att själv bestämma att han inte längre 
ska få vara en del av sitt barns liv.

Rent juridiskt kommer en pappa att vara pappa tills det är 
bevisat genom en utredning att han inte är det.3 Man kan 
dock med lagen i ryggen ta med sig barnet bort från pappan, 
bryta ner honom genom förtal och med hjälp av anklagelser. 
Svartmåla. Undergräva. Psykiskt misshandla honom. Aktivt 
arbeta för att han inte ska få träffa sitt barn. 

En	mycket	utdragen	vårdnadstvist
Jag har träffat och pratat med en pappa, vi kan kalla honom 
Adam. När hans äktenskap började knaka i fogarna så kom 
hans dåvarande fru på att han inte kunde ta hand om deras 
barn längre. Hon tog saken i egna händer. 

En dag tog hon med sig barnen för att åka skridskor. De 
kom aldrig hem. Hon tog istället med sig barnen till sin gamla 
barndomsstad, 60 mil ifrån Adam i Stockholm. 

Pappor
Att	 jämföra	 vårdnadstvister	 med	 krig	 kan	 kännas	 banalt.	
Men	i	många	fall	är	det	precis	så	de	kan	uppfattas.	Framför	
allt	 då	 tvisten	 går	 till	 domstol	 och	 de	 regler	 som	 finns	
mer	liknar	riktlinjer	och	lika	villkor	inte	gäller	för	de	båda	
parterna.	Det	handlar	om	allvarlig	könsdiskriminering,	där	
pappan	tar	de	stora	smällarna.	
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I Adams falls så började hans kamp om sina barn år 2008. Han 
har precis blivit instämd till tingsrätten igen av sin, numera, ex-
fru. Han har alltså kämpat för sina barn i fem år och kommer 
fortsätta göra det till dess att de är så pass gamla att de själva 
kan välja vem de vill bo hos.

Efter att Adams dåvarande fru tagit barnen med sig hörde han 
av sig till socialen för att få hjälp att få sina barn tillbaka. Det 
enda svaret som han fick från dem var att ”det kan ta många år.” 
Han fick ingen hjälp och det var ingen som reagerade på vad 
som hade hänt. Efter två veckor tog han kontakt med polisen 
för att få hjälp. Adam hade ingen kontakt alls med sina tre barn 
under de tre första veckorna som de var i den nya staden. 

Att mamman på eget bevåg tar barnen ifrån pappan är inte 
tillåtet. Egenmäktighet med barn är straffbart enligt BrB 7:4. 
Det är dock så att de flesta som för bort barn på detta sätt inte 
lagförs för brottet. Det är nämligen relativt svårt att ens få till 
en prövning av det då det endast får åtalas när det är ”påkallat 
ur allmän synpunkt”.4 

Vad som är påkallat ur allmän synpunkt är inte helt lätt att reda 
ut men det står klart att det som Adam blev utsatt för inte 
var tillräckligt allvarligt för att vara påkallat ur allmän synpunkt. 
I en promemoria rörande åtalsprövningen av fall som gäller 
egenmäktighet med barn så menar överåklagaren att ”Det är 
barnets bästa som ska ligga till grund för åtalsprövningen. 
Åklagaren ska då iaktta stor försiktighet då det i många fall är 
fråga om känsliga situationer inom en familj och åtal därmed 

kan innebära ett opåkallat ingripande i privata förhållanden.”5 
Detta innebär alltså i praktiken att det är olagligt att föra bort 
ett barn från en av dess vårdnadshavare men det är inte, i 
realiteten, sanktionerat med straff. 

Det är inte ovanligt att pappor får tåla att deras barn tas bort 
ifrån dem. Om en desperat pappa skulle försöka få hem sina 
barn så polisanmäls han troligen. Varför? Jo, för då en mamma 
tar med sig barnen bort från pappan så gör hon det för att 
skydda dem. Pappan uppfattas hotfull och mamman rädd, 
fastän pappan egentligen är minst lika rädd.

Att mamman till Adams barn tog dem med sig bort från 
honom var inte det enda som han behövde utstå. Att Adams 
ex-fru ansåg att han helt plötsligt inte kunde ta hand om sina 
barn var naturligtvis inget som i sig innebär att han inte kan 
det. Inför rättegången skulle vårdnadsutredningar göras. I 
Adams fall så gjorde socialtjänsten två utredningar. En i hans 
kommun där man utredde hur barnen hade haft det när de 
fortfarande var hemma och hur deras relation till sin pappa såg 
ut och en annan med barnens mamma i den nya staden.  

Det viktigaste vid sådana utredningar är att socialtjänsten 
vidhåller opartiskhet, att de inte enbart tror på vad den ena 
parten sagt. Detta var dock vad som hände Adam. Mamman 
till hans barn pratade med utredaren i den nya staden. Hon 
anklagade honom för att inte kunna ta hand om sina barn, för 
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Jenny Grass

en stark modern kvinna. En pappa som skiljt sig och har barn 
ses inte alltid som pappa av samhället. Det är förmodligen så 
att han inte varit lika aktiv i barnens uppfostran, herre gud han 
har förmodligen inte tagit ut alla sina barnledighetsdagar. Det 
måste bero på att han är man. 

När en kvinna föder ett barn så blir hon en mamma. Vad 
finns då kvar om en mamma förlorar vårdnaden om sitt barn 
i en tvist? Automatiskt antar man att något är fel på henne. 
Varför reagerar man inte på samma sätt om en pappa förlorar 
vårdnaden? Varför är det inte lika självklart att en pappa kan ta 
hand om sitt barn? Jag har inget svar på dessa frågor. 

Jämställdhet i vårdnadstvister är inte prioriterat i dagens 
samhälle, en del av debatten som inte hamnar i blickfånget. Du 
som läser nu kanske tänker att man inte kan ha jämställdhet i 
frågor som är så pass viktiga som hur ett barn ska växa upp. 
Jag håller helt och hållet med om att det är en mycket viktig 
fråga men jämställdhet handlar inte om att dela vårdnaden på 
hälften i alla tänkbara fall. Det handlar om att de två parterna 
som ligger i en tvist inte behandlas olika på grund av sina kön. 

Jämställdhet i vårdnadstvister skulle innebära att en pappa inte 
möts med förutfattade meningar vid möten med socialen och 
familjerätten. Att Barn- och ungdomspsykiatrin lyssnar lika 
mycket till vad en pappa har att säga och att en pappa på väg 
att förlora sina barn får lika mycket hjälp av systemet som en 
mamma får.

Jag önskar att jag inte hade mer att skriva nu. Jag önskar att 
ämnet var uttömt men det är det inte. Jag skulle kunna skriva 
lika mycket till, jag skulle kunna fylla en bok med historier om 
pappor som förlorar sig själva och sina liv i kampen om sina 
barn. Jag skulle kunna skriva en hel artikelserie om hur pappor 
kämpar i motvind och uppförsbacke mot ett system som anser 
att mammor är bättre föräldrar bara för att de är kvinnor. 

Kanske så har du som läst artikeln tänkt till lite och kanske har 
du till och med blivit lite lagom upprörd. Om jag har tur så 
satte du kaffet lite i halsen, men bara lite. Förhoppningsvis så 
tänker du tillbaka på den här artikeln någon gång och om jag till 
och med har fått dig att reagera lite så är jag nöjd med det. Det 
räcker inte för att ändra systemet men jag 
hoppas att bollen sätts i rullning. Litegrann   
i alla fall.

1 1:3 FB & 1:4 FB 
2 6:1 FB
3 6:2 2 st. FB
4 Brb 7:6
5 Åklagarmyndigheten i Västerås, Överåklagarens 
kansli, Promemoria 2001/0125

att rent ut sagt vanvårda dem. Utredaren tog till sig det hon 
sagt som fakta. Det skedde ingen värdering av informationen. 
Resultatet av mammans lögner blev att socialtjänsten i den nya 
staden rekommenderade att barnen i ett interimistiskt beslut 
skulle tilldömas modern. 

En annan pappa som jag träffade, vi kan kalla honom för Alex, 
blev behandlad på ett liknande sätt av socialtjänsten under hans 
vårdnadsutredning. Han fick en utredning som var som baserad 
på en schablon, där man menade att hans tvååring mådde bäst 
av att bara vara hos honom två nätter i taget. 

Varför? Svaret han och andra pappor får är att det är dåligt för 
barnet att vara borta för länge från sin förälder, sin mamma 
alltså. Ett barn kan tydligen vara borta mycket längre från sin 
pappa utan att må dåligt. Man säger också att barnen har svårt 
att känna sig trygga då någon som de har spenderat mycket 
tid med försvinner från dem för länge. Återigen verkar detta 
endast gälla om det är mammorna som försvinner. Att ett barn 
inte får vara med sin pappa är tydligen inte alls lika dåligt som 
att inte vara med sin mamma, varför då?

Alex fick delad vårdnad om sitt barn. Han fick två dagar 
varannan vecka med sitt barn, som sedan utökades successivt 
efter en annan mall. Alex gick med på upptrappningen för 
att han inte ville riskera något, i hans egna ord så ”tog jag 
orättvisan för att få ha mitt barn.” Alex är inte ensam om att 
”ta orättvisan.” 

Diskriminering	av	pappor	enligt	sociala	normer
Vi i Sverige verkar vara ganska stolta över vår jämställdhet. 
Samhället är inte perfekt men snart är kvinnorna ikapp 
männen, mammorna är snart ikapp papporna. När det gäller 
vårdnadstvister och synen på familjen så är det dock papporna 
som måste få komma ikapp mammorna. 

Det är inte längre socialt accepterat att säga att pappan ansvarar 
för försörjningen, det är de flesta rörande överens om. På samma 
sätt så är mamman inte längre automatiskt ansvarig för barnen. 
I en familj som är en enhet är jämställdheten tydligen viktig. 
Men när familjen splittras händer något och jämställdheten är 
tydligen inte lika viktig längre. Det viktigaste är istället barnets 
bästa och i skydd av ”barnets bästa” kan man diskriminera utan 
konsekvenser eftersom det faktiskt inte är föräldrarna som är 
prioriterade i en vårdnadstvist. Den omtalade jämställdheten 
spelar inte längre någon roll.

En kvinna som skiljt sig och har barn ses alltid som en mamma, 
det är hennes identitet och som mamma så har hon förmodligen 
bra kontakt med sina barn. Hon vet vad de behöver för att må 
bra och hon kan ge dem det, helt utan hjälp eftersom hon är 
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Den 8 februari i år meddelade Svea 
hovrätt dom1 i ett mål överklagat från 
Attunda tingsrätt. En man stod åtalad 
för att under omkring fyra månader 
ha begått en rad brottsliga gärningar 
mot sin sambo, och åklagaren yrkade 
ansvar för grov kvinnofridskränkning.2 
Men gärningarna var en av sådant slag 
att åklagaren tog upp den som en egen 
åtalspunkt: våldtäkt.

Såväl tingsrätten som hovrätten 
fann det styrkt att den tilltalade hade 
knuffat och hotat målsäganden och 
mot hennes vilja fört upp sina fingrar i 
kvinnans underliv. Men där tingsrätten 
- uppenbarligen utan att ens reflektera 
över handlingens sexuella karaktär 
- dömde den tilltalade för våldtäkt, 
fann hovrätten att gärningen utgjorde 
olaga tvång, vilket bedömdes 

utgöra ett av flera led i brottet grov 
kvinnofridskränkning. 

Hovrättens dom har upprört såväl 
jurister som allmänhet, men många 
har också menat att hovrättens bedöm-
ning var riktig utifrån gällande rätt. 
Jag vågar dock påstå att hovrättens 
rättstillämpning varit direkt felaktig. 
En dom några dagar senare från Göta 
hovrätt i ett närapå identiskt mål ger 
stöd för den uppfattningen.3

Svea hovrätt konstaterar mycket 
riktigt att en förutsättning för att någon 
ska hållas ansvarig för ett sexualbrott är 
att handlingen varit en i lagens mening 
sexuell handling. I lagens mening. Vilken 
är egentligen lagens mening i detta 
sammanhang? 

Hovrätten hänvisar till propositionen 
bakom den omfattande sexualbrotts-
reform som genomfördes 2005.4 Däri 
anges dels att reformen ska innebära 
att även handlingar som inte innefattar 
någon varaktig fysisk beröring av eller 
med könsorgan ska kunna omfattas 
av begreppet sexuell handling. Dels 
anges två huvudsakliga kriterier som 
båda måste vara uppfyllda för att en 
handling ska anses vara sexuell: (1) den 
ska ha en påtaglig sexuell prägel och (2) 
den måste vara ägnad att tydligt kränka 
offrets sexuella integritet. 

Att det senare kriteriet är uppfyllt 
anser hovrätten är uppenbart. Detta 
utan att alls utveckla varför, vilket 
förefaller anmärkningsvärt med tanke 
på hovrättens övriga slutsatser. För 
hovrätten ifrågasätter om handlingen 
haft en påtaglig sexuell prägel, 
eftersom den tilltalades syfte med 
handlingen hade varit att kontrollera 
om målsäganden varit otrogen. 
Hovrätten anger med hänvisning till 
propositionen att: 
“[f]ör att det, när det som i detta fall 
inte har förekommit någon varaktig 
kroppslig beröring, ska vara fråga om 
en sexuell handling i brottsbalkens 
mening måste dock karakteriserande 
för handlingen vara att gärningsmannen 
utnyttjar offrets kropp som ett 
hjälpmedel för att bereda sig själv 
sexuell tillfredsställelse”. 

Den tilltalade hade alltså, enligt 
hovrättens sätt att se på saken, inte 
haft något “sexuellt syfte” med sitt 
agerande. Därmed ansågs heller inte 
handlingen som sådan vara sexuell. 

 Foto: Sara Fröhling Lind

TILLBAKA	TILL	STENÅLDERN

	 									-	Kritik	mot	en	hovrättsdom
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Ansvar för sexualbrott var därmed inte 
aktuellt.

Men hovrätten är alltför selektiv i sin 
läsning av den aktuella propositionen. 
Till att börja med kan konstateras 
att den reform som genomfördes år 
2005, med propositionen som grund, 
utgjorde svar på en massiv kritik mot 
den tidigare gällande lagstiftningen 
som av många ansågs vara förlegad 
och präglad av patriarkala strukturer – 
insikten om betydelsen av sexualiteten 
som maktinstrument liksom om vikten 
av sexuell integritet lyste till stor del 
med sin frånvaro. 

Även om sexualbrottsregleringen 
alltjämt lämnar en hel del i övrigt att 
önska, innebar reformen ett stort steg 
framåt. Syftet var att “öka skyddet mot 
sexuella kränkningar och att ytterligare 
förstärka den sexuella integriteten och 
självbestämmanderätten” och bland 
annat skulle “[b]estämmelsen om 
våldtäkt utvidgas”.5 Detta generella 
syfte måste beaktas vid bedömningen 
av de begrepp som ska bestämma 
gränserna för det straffbara området.

Vidare hänvisade hovrätten till 
vissa uttalanden i propositionen om 
begreppet “sexuell handling” sam-
tidigt som den tycks ha förbisett 
andra. Anledningen till att det tidigare 
begreppet “sexuellt umgänge” skulle 
bytas ut var bland annat att “[v]id 
tolkningen av uttrycket har inte sällan 
stor vikt lagts vid [...] vilken omfattning 
[parterna] berört varandra med 
sina könsdelar och hur länge denna 
beröring pågått”.6 

Regeringen ansåg också att det fanns ett 
“starkt behov av att använda ett uttryck 
som ger ett visst tolkningsutrymme” så 
att inte straffvärda handlingar hamnar 
utanför. Men detta tolkningsutrymme 
behövs egentligen inte för att nå 
slutsatsen att handlingen som 
hovrätten fann vara styrkt utgör en 
sexuell handling. 

För det första innebär reformen att 
när det gäller bedömningen av om 
en handling kan anses ha en påtaglig 
sexuell prägel bör det enligt lagstiftarens 
intentioner vara tillräckligt att den är av 
sådant slag att den typiskt sett syftar till 
att väcka eller tillfredsställa den enes 
eller bådas sexuella drift. 

Hovrätten noterar detta. Men hovrätten 

tycks förbise uttrycket “typiskt sett”. 
Med detta uttryck brukar avses att 
en objektiv bedömning ska göras, 
fristående från såväl gärningspersonens 
som den utsattas egen upplevelse 
av situationen.7 Att handlingen att 
avsiktligen föra upp fingrar eller annat 
i en kvinnas underliv typiskt sett syftar 
till att väcka eller tillfredsställa sexuell 
drift menar jag är uppenbart. Det 
enda undantag från detta som jag kan 
komma på är om kvinnan i fråga sitter 
i en gynekologstol och den som utför 
handlingen har “Dr.” kopplat till sitt 
namn. 

Hovrätten förbiser också ordet 
“tillräckligt”, och ger istället sken av 
syftet att bli tillfredsställd skulle vara ett 
krav för att en handling ska kunna anses 
vara sexuell. Jag kan överhuvudtaget 
inte förstå den tolkningen. 

För det andra har hovrätten – av 
någon outgrundlig anledning – tolkat 
ett uttalande i propositionen så att 
handlingen måste karaktäriseras av att 
offrets kropp används som hjälpmedel 
för ett tillfredställelsesyfte.8 Och 
hovrätten kan förefalla övertygande, då 
den nästan - men inte fullt ut - citerar 
propositionen. 

Men uttalandet i propositionen om 
offrets kropp som hjälpmedel sker i 
samband med en exemplifiering av 
vissa handlingar som - utöver sådana 
som enligt lagstiftarens uttryckliga 
mening bör omfattas av begreppet - 
beroende på sammanhanget kan anses 
utgöra en sexuell handling. Därtill görs 
uttalandet i form av ett konstaterande, 
att handlingar av det slaget har den 
karaktären. Det framställs således 
inte som ett krav som gäller för alla 
handlingar av kortare varaktighet.

För det tredje - och detta är det kanske 
mest centrala - är ett av de exempel 
på handlingar som enligt lagstiftarens 
uttryckliga mening bör falla in under 
begreppet sexuell handling just 
den i målet aktuella: “[...] att föra in 
fingrar [...] i en kvinnas underliv [...]”. 
Jag finner det anmärkningsvärt att 
detta överhuvudtaget inte nämns i 
hovrättens dom. 

Svea hovrätt är dock inte den första 
domstol som gör denna stenålders-
tolkning av begreppet sexuell handling. 
Exempelvis hänvisas i domen till RH 
2010:9, som avsåg vad som närmast får 

beskrivas som en “oskuldskontroll”, 
med motsvarande tillvägagångssätt. 
Men att någon annan vid ett tidigare 
tillfälle gjort samma tankevurpa gör 
naturligtvis inte den nu aktuella mer 
riktig. 

Hovrätten kapar fängelsestraffet 
med mer än hälften. Jag är på inte på 
något sätt en förespråkare av långa 
fängelsestraff  – jag menar tvärtom 
att fängelsestraff  sällan leder till 
särskilt mycket positivt, vare sig för 
samhället i stort eller för enskilda 
individer. Men när det gäller att mäta 
hur mycket klander som en människa 
förtjänar för en viss brottslig gärning, 
i förhållande till andra brottsliga 
gärningar, så är antalet månader och 
år i fängelse mycket effektivt. Och den 
i målet aktuella gärningen förtjänar 
tydligen inte särskilt mycket klander. 
Svea hovrätts dom förmedlar ett 
förlegat och framför allt skrämmande 
budskap: en kvinnas sexualitet är 
passiv, underkastad mannens vilja, 
kontroll och tolkningsföreträde. Den 
är inte hennes egen.

Huruvida den gärning som hovrätten 
funnit styrkt kvalificerar som våldtäkt, 
eller om den istället ska anses utgöra 
sexuellt tvång såsom åklagaren gjort 
gällande i andra hand, har jag inte 
närmare undersökt. Men att gärningen 
utgör en sexuell handling, och därmed 
ett sexualbrott, menar jag är tydligt. I 
mars meddelade Högsta domstolen 
prövningstillstånd i 
frågan.9 Jag hoppas 
innerligt att HD 
tar oss tillbaka till 
nutiden.

Sara Elofsson

1 Svea hovrätts dom den 8 februari 2013 i mål nr 
B 11425-12 
2 Åtalet gällde därutöver ett fall av övergrepp i 
rättssak, vilket den tilltalade fälldes för
3 Mål nr. B 1883-12
4 Prop. 2004/05:45 s. 33 f.
5 a.prop. s. 1.
6 a.prop. s. 32.
7 Bland många exempel på denna användning 
av uttrycket kan nämnas bestämmande av 
kränkningsersättning, då varken den tilltalades 
syfte att kränka eller den utsattas upplevelse 
av kränkning tillmäts betydelse annat än i 
undantagsfall, utan bedömningen istället tar 
utgångspunkt i vilken grad av kränkning som en 
gärning “typiskt sett”- dvs. objektivt - innebär.
8 Jfr. a.prop. s. 34.
9 I skrivande stund är HD:s målsättning att den 
fråga som prövningstillstånd har meddelats för 
ska avgöras före juli månad.
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nen 2011. Parallellt med denna studerade 
jag även politices kandidatprogrammet 
med inriktning nationalekonomi och 
statsvetenskap. Samtliga studier blev klara 
på ungefär 3,5 år. Drömmen var att hamna 
på diplomatprogrammet. Drivkraften 
härstammade från min egen uppväxt i 
marginalisering och utsatthet. Mitt första 
mål var att skaffa mig kunskaper i juridik, 
politik och nationalekonomi för att förstå 

Hur gammal är du? 23 år
Familj? Mamma, pappa och syster.
Intressen? Tala inför publik, se 
lösningar istället för problem, slå världen 
med häpnad
Favoritkurs på programmet? Statsrätt, 
Förvaltningsrätt och Allmän rättslära

Vem är du?
- Min familj och jag flyttade till Sverige 
när jag var liten. Som barn var jag 
annorlunda än vad jag är i dag; överviktig, 
blyg, ensam och väldigt olycklig. Efter 
att min pappa förlorat ett jobb tappade 
han hoppet om en bättre framtid. Vår 
situation kändes väldigt orättvis och jag 
förstod inte varför. Jag hade då två val. 
Antingen skulle jag ta livet av mig själv, 
eller bli en fantastisk människa. Jag valde 
det senare, och mer än så. Jag bestämde 
mig för att bli den mest fantastiska 
personen i hela världen.

Jag vill att världen ska bli en bättre plats. 
Tidigt i mitt liv märkte jag att många 
drömde om att förändra världen, men 
jag har alltid drömt om att förändra 
mig själv. Sedan dess har jag investerat 
oerhört mycket tid på att utvecklas till 
en mångfacetterad person med bred 
kompetens, erfarenhet och ett stort 
hjärta. Världen för mig är komplex och 
det är viktigt att kunna kommunicera 
med en mångfald av människor. Jag tror 
att många samhällsproblem bottnar i 
missförstånd, okunskap och brist på 
mötet mellan olika slags människor. 
Barndomsdrömmen var att ingen skulle 
må lika dåligt som jag eller tappa hoppet 
som min pappa gjorde.

Berätta om när du gick jurist-
programmet. 
- Min juristexamen avklarades hösttermi-

samhället på alla plan. Min vision var att 
skapa förutsättningar för att få mandat, 
förtroende och legitimitet att påverka i 
det offentliga rummet.

Jag hade denna vision tills jag fick smaka 
på den i verklighet och träffa verksamma 
diplomater. När jag fick en större kunskap 
om vad som faktiskt påverkar människor 
konstaterade jag att denna riktning 

STUDENTPROFILEN

MILAD 

MOHAMMADI
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saknade relevans för min vilja att påverka. 
Jag insåg att den dröm jag och många 
andra studenter delade, om pengar och 
status, var inbillad. Från och med denna 
punkt bestämde jag mig helt enkelt för att 
jag skulle påverka människor på riktigt i 
min passions riktning, och inget annat.

Vad har du jobbat med sedan examen?
- Mina hjärtefrågor är mångfald, inte-

gration, antirasism, social hållbarhet och 
personlig utveckling. Mitt engagemang 
och min yrkesverksamma resa kan delas 
upp i fyra linjer. Nyheter24, Fryshuset, 
Soppkök Stockholm och mitt eget bolag.

Nyheter24
- En intressant person jag stötte på 
under juristprogrammet var Douglas 
Roos, superentreprenör och investerare 
känd från Draknästet. Han var en 
jurist som inte arbetade med juridik, 
utan gjorde exakt det han ville. Detta 
inspirerade mig så jag såg till att fånga 
hans uppmärksamhet genom att pitcha 
mig själv i ett videoklipp riktat till honom 
tillsammans med ett bokmanus jag 
skrivit, skickat direkt till hans brevlåda. 
Dagen efter började jag arbeta för 
honom och idag skriver jag krönikor 
om integration, mångfald och Sverige på 
hans Nyheter24.se.

Fryshuset
- Mitt andra hem är Fryshuset, en av 
Sveriges mest framstående organisationer 
som fokuserar på ungdomar i 
utanförskap, med visionen att vi gör det 
möjligt för unga att förändra världen. Där 
utbildar jag och föreläser om mångfald, 
integration, ungdomsperspektiv samt 
personlig utveckling. Med detta som 
utgångspunkt vill vi att unga ska få 
förutsättningar, självkänslan och verk-
tygen för att förverkliga sin potential i 
samhället. Personligen försöker jag vara 
en förebild till unga genom att inspirera, 
lösa samhällsutmaningar och föregå med 
ett gott exempel.

Soppkök Stockholm
- Jag är en av initiativtagarna till Soppkök 
Stockholm, taget av privatpersoner med 
syfte att belysa problematiken kring den 
utbredda hemlösheten i Sverige. Varje 
månad har vi en familjär mötesplats för att 
krossa fördomar gentemot utsatta, där vi 
delar ut mat, kläder och hygienartiklar. Vi 
har regelbundna nattvandringar och har 
anordnat Sveriges största klädinsamling. 
Vi har byggt upp en av de största 
rörelserna inom sociala medier som når 
hundratusentals, från tangentbordet 
till verkligheten. Långsiktigt har vi 
väckt frågan på den politiska agendan. 
Rörelsen har utökats till Göteborg, 
Malmö, Uppsala och Helsingborg.

www.milad.se
- Att tala inför publik har blivit mitt 
främsta medel för att påverka och inspirera 
människor. Det har sedan länge varit en 
passion, från att som liten vara oerhört 

blyg. Genom eget bolag har jag fått 
förmånen att resa land och rike runt för 
att föreläsa om utvecklingsmöjligheterna 
med integration, mångfald och 
interkulturellt ledarskap till samtliga 
sektorer. Från Rinkebys skolbänkar, till 
stora advokatbyråer, styrelserum och 
Riksdagen. När man gör det man älskar, 
på egna villkor, med modet att utmana 
samhället, arbetar man mycket hårdare 
och slår med häpnad. Detta är attraktivt, 
för att man gör något som verkligen 
betyder något. Under våren skedde en 
av de största möjligheterna i mitt liv 
där jag föreläste för 5000 unga genom 
Hållbarhetsturnén 2013.

Varför har du valt den riktningen? 
- Väldigt ofta får jag frågan ”vill du inte 
arbeta med juridik?” när jag berättar vad 
jag gör. Många människor tycks inte ha 
någon förståelse för att man inte följer 
strömmen och arbetar med juridik efter 
att ha gått juristprogrammet. Att jag 
valde den här vägen är ett resultat av att 
jag investerat många år på att utvecklas 
som människa. Jag har legat vaken 
många nätter och grubblat på vad jag 
vill göra. Mina starka värderingar, min 
integritet och medvetenhet har gett mig 
drivkraft att kämpa för att få jobba med 
de saker jag älskar.   

Jag representerar en idé om att alla ska få 
möjligheter att leva ett fantastiskt liv. Alla 
människor ska ha chansen att ta tillvara 
sin fulla potential, oavsett vilka de är 
eller vad de vill göra. Jag bor i Rinkeby 
och vill visa för unga att det fortfarande 
finns ett hopp. Jag vill inte bara bli en 
framgångsrik ledare när jag är 25 år, utan 
vill fortsätta vara det även som 85-åring.

Jag vill att mitt namn ska väcka känslan 
av godhet och hopp. När andra lyssnar 
på mig hoppas jag att de ska vakna till 
liv och vilja bli bättre. När jag dör vill 
jag lämna kvar ett arv som förändrar 
strukturen till det bättre. Jag hoppas 
att Sverige börjar tro på olikheter, 
men ger alla lika förutsättningar, även 
de som ingen tror på. För mig är 
det viktigt att arbeta med något som 
inverkar på människor, utmanar rådande 
samhällsförhållanden. Det här är varför 
jag gör det jag gör. Makrogrejerna!

Vad var de viktigaste sakerna du 
lärde dig under juristprogrammet?
- Jag utvecklade mitt analytiska och 
logiska tänkande samtidigt som jag 

Foto: Lea Rovinski
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fick en djupare förståelse för samhällets 
uppbyggnad. Man får heller inte 
glömma hur disciplinerad man blir av 
att läsa kurslitteratur timtal i sträck. Jag 
förbättrade även min vokabulär och 
förmåga att argumentera, vilket har varit 
väldigt viktigt i arbetslivet och till större 
nytta än rena faktakunskaper. Jag hade 
önskat att man under utbildningens gång 
la större vikt vid rörande frågor som 
mänskliga rättigheter, statsrätt, folkrätt 
och liknande ämnesområden. 

Vem är den typiske juriststudenten?
- Juridikstuderande är oerhört duktiga 
människor med stark vilja att åstadkomma 
något. Många gånger lite för duktiga. Det 
finns en kultur inom juristprogrammet 
som pressar elever att betygshetsa och 
där AB blir normen. Konsekvensen blev 
att man varje dag tänkte på vad man 
tvingades prestera istället för att fokusera 
på det som verkligen är viktigt – sin 
passion, hjärtefråga och drömmar. 

Jag tycker det är tråkigt att många 
studenter blir en produkt av 
juristprogrammet istället för en 
producent av nya samhällsförändrande, 
innovativa lösningar. Alldeles för 
många tycks känna sig tvungna att följa 
strömmen och vill hamna på en flashig 
advokatbyrå eller diplomatprogrammet. 
Alldeles för många väljer att upprätthålla 
gamla strukturer istället för att utveckla 
nya. Jag tror att juriststudenten har 
mycket mer att komma med än så!

Vad skulle du vilja ge för råd till 
studenter som kanske oroar sig för 
betyg och jobb?
- Jag blir sällan imponerad av människor 

Andra studenter blev många gånger 
irriterade på oss som regelbundet 
räckte upp handen och utmanade 
lektorn i ämnet. Att observera en 
juridikföreläsning utifrån är roligt när 
man ser samtliga studenter flitigt skriva 
ned exakt allt vad föreläsaren säger. 

Vad är dina planer för framtiden?
- Nu har jag gjort den här resan som 
juristprogrammet innebär. Jag vände 
hela mitt liv, har gjort min grej och 
börjar komma någonstans. Allt började 
med en enkel dröm. Nu önskar jag att 
andra ska må bra och kämpa för det de 
brinner för. Samtidigt vill jag utveckla ett 
socialt hållbart samhälle där de som blivit 
diskriminerade och marginaliserade får 
samma förutsättningar som alla andra. 
Av någon anledning tycker folk att jag har 
för mycket självförtroende. Jag vill påstå 
att jag har en oemotståndlig charm. Folk 
skrattar åt mig för att jag är annorlunda. 
Men jag skrattar åt folk för att de är 
likadana. Jag vill bli bäst i Sverige på att 
motivera, inspirera och tala inför publik. 
Sedan har jag gett mig själv ett löfte om 
att grunda Sveriges bästa gymnasieskola 
i ett av Stockholms miljonprogram innan 
jag fyller 30 år. Spikat!

Några sista ord?
- Vad vill jag säga med det här? Vi 
lever i en diskriminerande värld full av 
orättvisor, där bara vissa människor har 
chansen att göra det de älskar. En värld 
där människor känner att det är viktigare 
att vara duktig än att må bra. Många i vår 
generation undrar vad meningen med 
livet är och jag tror att de söker efter 
känslan av att vara levande. 

Den här intervjun är tillägnad de som 
har ett genuint intresse av att använda 
juridiken till att kämpa för andra 
människor. Den är också tillägnad 
de juridikstuderande som bryter mot 
normerna, inte faller för grupptrycket, 
har egna drömmar och gör sin egen grej. 
Den är tillägnad de som vill göra världen 
till en bättre plats. Ni är få, men borde stå 
på er! Vägen till att hitta sin passion är 
en lång uppförsbacke fylld av motstånd, 
men den kommer leda 
till    en    bättre    värld. 

Vad  vill  du  med  livet? 
Vad   fan   vill   du,   helt 
ärligt?

som är duktiga, följer instruktioner och 
aldrig utmanar. Jag blir istället imponerad 
av människor som brinner för något 
de vill utveckla, oavsett inom vilket 
ämnesområde. Det är inte hållbart att 
ha stress, oro och bekräftelsebehov som 
drivkraft. 

För få pratar om vad de brinner för och 
ännu färre funderar över det. De flesta 
snöar in på tentapluggandet, för att 
efter tentorna glömma bort allt de lärt 
sig. Man fortsätter så och hamnar till 
slut i ett ekorrhjul. Jag har träffat många 
framstående jurister och beslutsfattare 
som är trötta på dessa ”insecure 
overachievers” som satsar all energi åt 
att få bekräftelsen på papperet. De vill se 
hungriga människor med drivkraft och 
integritet som vill utveckla samhället och 
arbeta med sina hjärtefrågor. 

Det som gav mig energin att göra klart 
mina studier i snabbare takt och skaffa 
mig mina jobb var att jag verkligen 
utforskade vad jag ville kämpa för 
och på vilket sätt. Jag investerade även 
mycket tid att ta reda på vem jag var som 
människa och vilka åsikter jag hade. Om 
du inte vet vem du är eller vad du vill, 
vet du inte var du ska. Mitt råd är att inte 
bara välja den väg som känns okej, utan 
ta den du verkligen brinner för! 

Vad har du för roliga minnen från 
juristprogrammet?
- Jag har varit fadder, haft fantastiska 
fadderbarn, gjort uppträdanden och 
deltagit i proppdagar jag aldrig glömmer 
bort. Ibland satt jag i biblioteket till 
stängningsdags eller i korridorerna till 
midnatt då väktarna kom för att låsa. Linn Friberg
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Juristprogrammet på Stockholm Universitet. 
Det lät bra det, intressant och rätt så flashigt. Höga intagnings-
poäng som medföljande exklusivitet gjorde inte valet mindre 
attraktivt. Så snart ”antagen” lyste på skärmen sysselsattes 
min hjärna med funderingar kring vad programmet skulle 
innebära.

Två fördomar tog mer plats än andra. Jag såg framför mig 
hårda lärare med konservativa utbildningsideal och männis-
korna som pluggade till jurister dömde jag till största del ut 
som torrbollar. Sådana personer som – när de tyckte sig ha tid 
att lyfta näsan från böckerna – drar de mest makalöst dryga 
skämt som ingen annan än de själva förstår.

Redan första lektionen med klassen tycktes det som om 
profetian om en konservativ utbildning besannades.
Läraren framför oss deklarerade att hon vid frågor ibland 
väljer någon som räcker upp handen men att hon också ibland 
väljer ut någon på måfå. Hon ville absolut inte ha någon som 
grät på lektionen. Om vi hade panikångest och därför inte 
ville bli korsförhörda skulle vi mejla henne det. 

Snällt, kan tyckas. Denna möjlighet till specialbehandling. 
Men jag visste ju... det här var egentligen ett förklätt sätt att 
berätta att det faktiskt händer att elever gråter på lektionerna. 
Så hårt är livet på JIK:en!

Det tog en vecka innan min andra farhåga om torra 
juristskämt slog in. Några kursare började ifrågasätta lite 
allt möjligt med meningen ”har du lagrum på det”? Otroligt 
festligt. När vi tyckte att vi lärt oss det här med juridik roades 
vi åt varandras heltokiga anteckningar från starten av kursen. 
”Förkortade du avtalslagen så där?!” Macbooken ramlade 
nästan i golvet och flärparna vibrerade av den efterföljande 
skrattattacken.

Det bästa var ju att man numera inte behövde stå för 
något man sa – ordet ”torde” var numera ett aktivt ord i 
vokabulären. Torraste skämtet stod jag dock själv för. Det 
var så dåligt att det inte ens kunde glida på en våg av ironiskt 
torra skämt. När väskan skar in i axeln på grund av böckerna 
tyckte jag det var passande att säga: ”å kunskap som inte 
skulle väga någonting!” Kul var det också att ifrågasätta vårt 
studieval, ”för vem vill bli dummare?” Alltså som i domare. 
Ni fattar, hilarious.

Men i och med att veckorna gick så förlikade jag mig (där 
kom ett till!) med juristskämten; vad som var ironi och vad 
som var äkta skratt det visste jag inte längre. Och vår lärare 
visade sig vara en förträfflig pedagog – 
något som verkligen inte alltid är fallet vid 
universitetsstudier. Inte bara fick vi råd 
inför tentan utan hon berättade också hur 
vi skulle bete oss efteråt. Gratulerade till 
en billig tentafest eftersom tentanerverna 
effektivt ökade på berusningsgraden. Hah, 
tänkte jag. Med alla dessa juristskämt skulle 
jag inte behöva en droppe alkohol!

En juridikn00bs betraktelser

Jaqueline Balcer Bednarska

Vem är kursen till för?
Kursen är öppen för alla som är 
medlemmar i ELSA. Man måste betala 
en anmälningsavgift men för den får vi 
lite kursmateriel, fika i pausen samt en 
rad intressanta föreläsningar. De flesta 
som går kursen har kommit lite längre i 
sin utbildning, men det är inget krav i sig.

Var och när hålls kursen?
Platsen för kursens åtta föreläsningar är 
Juristernas Hus och ett avslutande mingel 
kommer att hållas på huvudsponsorns, 
Baker & McKenzie, kontor. Kursen hålls 
på kvällstid mellan klockan fem och sju 
och det ingår en liten fikapaus.

Vad är kursens innehåll?
Föreläsningarna hålls helt på engelska. 
Kursen ger en känsla för den juridiska 
engelskan och affärsengelskan. Det ger en 
liten inblick i den affärsjuridiska världen 
– Mergers & Acquisitions, Competition Law, 
Contracts, med mera tas upp som teman. 
Vad står LOI eller SPA för? ELSA ger 
svaren. Man får även lyssna på olika 
dialekter av engelska, vissa brittiska, vissa 
amerikanska, men oavsett är det lätt att 
hänga med. Alltid lär man sig något nytt!

Hur är föreläsarna?
Föreläsarna får högst två tillfällen var så 
det ger en möjlighet att få träffa många 
trevliga föreläsare under kursens gång. 
En del föreläsare är riktigt roliga och 
vissa stunder är ren underhållning. Tim 
Cramp’s föreläsningar rekommen-
deras! Förutom detta finns ju även en 
chans att nätverka med kursdeltagarna, 
arrangörerna och föreläsarna i pausen.

Varför ska man gå kursen?
Räkna med att det kommer att ses 
som ytterligare en merit på Cv:t 
eftersom kunskaper i engelska är 
obligatoriska idag. Kursen är dock mer 
en introduktion i juridisk engelska och 
affärsengelska, än en ren utbildning. 
Men att gå kursen är ett trevligt sätt 
att öva upp sina 
listening skills och att 
utöka sitt engelska 
ordförråd.

ANNONS

Cristina Keskitalo

Under	 våren	 har	 ELSA	 Stockholm	
arrangerat	sin	återkommande	kvälls-
kurs	i	engelska	för	juridikstuderande,	
Legal	English.	Men	vad	är	ELSA?	

Legal English med ELSA
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?        FRÅGA 
ARBETSRÄTTAREN 
REBECCA 

Rebecca Ram läser näst sista termin på juristprogrammet och 
praktiserar den här terminen hos arbetsgivarorganisationerna TMF 
och Industriarbetsgivarna. Rebecca har sedan tidigare en fil.kand. i 
personal- och arbetslivsfrågor och har arbetat med arbetsrätt, rekrytering 
samt HR-frågor. 
Ställ dina frågor till Rebecca: arbetsratt@jurstud.scom

Rebecca	Ram	 										Ålder:	25	år	 														Bor:	Stockholm
Utbildning:	Juristprogrammet	vid	Stockholms	universitet	&	
Personalvetarprogrammet	vid	Lunds	universitet
Publikationer:	”Författningssamling	i	arbetsrätt”	som	ges	ut	
årligen	och	används	av	studenter	och	praktiker	som	arbetar	
med	arbetsrättsliga	frågor.	Utgiven	av	Karnov	Group.
Kuriosa:	Är	troligtvis	den	enda	i	Sverige	som	lyckats	bryta	
foten	 under	 en	 minigolf-turnering,	 eller	 finns	 det	 fler	
äventyrare	därute?

Hej alla kursare på juristprogrammet!
Hur många av Er tyckte att kursen arbetsrätt var den roligaste och mest intressanta kursen på juristprogrammet? Jag ser några 
händer sticka upp, men det är inte många. Jag är däremot en av de som räcker upp handen högst. Arbetsrätt är min hjärtefråga 
och därför erbjuder jag mig att svara på Era arbetsrättsliga frågor i Iusbäraren under 2013. Jag vet att många av Er arbetar extra 
parallellt med studierna och att det då uppkommer frågor kring exempelvis anställningsavtal, förmåner, diskriminering eller 
huruvida man får bada bastu på arbetstid. Så ta chansen och ställ Era frågor till mig så kommer jag att svara på så många som 
möjligt i varje nummer! 

Provanställning	eller	visstidsanställning?
Jag har varit på en anställningsintervju och nu blivit erbjuden 
det arbetet jag sökte. Under intervjun sa arbetsgivaren att 
jag inledningsvis skulle få sex månaders provanställning och 
därefter skulle tjänsten gå över i en tillsvidareanställning. När 
jag skulle skriva på anställningsavtalet stod det sex månaders 
visstidsanställning istället för provanställning. När jag frågade 
arbetsgivarens förklarade hen att det bara var en formalitet 
och att det inte spelade någon som helst roll, stämmer det att 
visstidsanställning och provanställning är likvärdig? 

Svar: Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) är det tillåtet 
med ett antal tidsbegränsade anställningsformer. Två av dessa 
är provanställning och allmän visstidsanställning. De är med 
andra ord inte likvärdiga, då det finns olika bestämmelser för 
respektive anställningsform. Provanställningen kännetecknas 
av att både den anställde och arbetsgivaren kan avsluta 
anställningen med en maximal uppsägningstid om 14 dagar. 
Inga specifika skäl måste anges av den part som avbrutit 
anställningen. Provanställningen får inte vara längre än 
sex månader. Efter sex månader går därför anställningen 
automatiskt över till en tillsvidareanställning. Grundtanken 
med anställningsformen är att en arbetsgivare ska få möjlighet 
att pröva om den anställde passar för arbetet.  Allmän 
visstidsanställning, som ditt anställningsavtal reglerade, 
innebär att arbetsgivaren får anställa en person under en 
tidsbegränsad period utan att det föreligger några särskilda 
omständigheter. När anställningstiden för den allmänna 
visstidsanställningen har löpt ut upphör anställningen. Ingen 
uppsägning behöver därför ske. Det är tillåtet med förnya 

allmänna visstidsanställningar, dock får inte den sammanlagda 
anställningstiden överstiga två år inom en femårsperiod. 
Överstiger anställningstiden två år går den allmänna 
visstidsanställningen över till en tillsvidareanställning.      

Dresscode	
På min arbetsplats vill arbetsgivaren att alla anställda ska följa 
en viss klädkod. Jag upplever det som kränkande att inte få 
använda mina egna kläder och dessutom är det dyrt att köpa 
nytt. Måste jag anpassa mig efter företagets dresscode?

Svar: Arbetsgivaren är ansvarig för att leda och fördela 
arbetet, vilket också ger arbetsgivaren en befogenhet att 
införa klädkoder på arbetsplatsen såvida det inte strider 
mot god sed på arbetsmarknaden genom att exempelvis 
vara diskriminerande. Att företag väljer att ha klädkoder är 
ingenting ovanligt och kan framgå av interna policy-regler. De 
anställda representerar företaget och därför har arbetsgivaren 
möjlighet att bestämma vad de anställda ska bära för kläder.  
Klädkoder behöver inte nödvändigtvis inte grunda sig på 
representation utan kan även bero på att det är nödvändigt ur 
säkerhetssynpunkt. Skyddskläder är arbetsgivaren skyldig att 
tillhandahålla enligt arbetsmiljölagen (AML) för att förebygga 
ohälsa och olyckor. Som anställd har man en lojalitetsplikt 
gentemot arbetsgivaren och om man vid upprepade tillfällen 
vägrar att följa arbetsgivarens klädpolicy kan detta leda till att 
anställning upphör. Så för att svara på din fråga så bör man 
som anställd följa den klädkod som finns på arbetsplatsen, 
förutsatt att arbetsgivaren inte agerar godtyckligt och att 
klädkoden inte strider mot god sed på arbetsmarknaden. 
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högkvarter i New York, sommarjobbat 
på advokatbyrå och suttit ting. Under 
tiden på juristlinjen jobbade jag som 
amanuens i internationell rätt, vilket 
jag verkligen kan rekommendera 
juridikstudenter med intresse för 
internationella relationer. 

Om du skulle lista tre egenskaper 
som man borde ha för att trivas på 
UD som jurist, vilka skulle det vara 
då?
- Först vill jag säga att jag tror att man 
som jurist har goda förutsättningar att 
bli en bra generalist och att även arbeta 
med annat än juridik på UD. Som jurist 
lär man sig att förebygga och lösa 
problem och det är ofta vad diplomati 
handlar om. Annars tror jag att det är 
viktigt att man är nyfiken, har ett gott 
omdöme och att man gillar att arbeta 
med människor.

Hur förbereder man sig för de tuffa 
uttagningarna?
- Som på juristlinjen, man gör de gamla 
proven som ligger ute på UD:s hemsida. 
Jag försökte också prata med tidigare 
antagna personer för att få veta mer om 
antagningsprocessen. Sen funderade 
jag igenom vad jag ville få sagt under 
intervjuerna. Man bör nog inte bara 
dyka upp och först då börja fundera 
över hur man ska presentera sig eller 
hur man ska ta sig an intervjufrågorna. 

Vad är det bästa med diplomat-
programmet?
- Det absolut bästa är deltagarna i pro-
grammet, det är en väldigt spännande 

grupp människor. Vi har mycket kul 
tillsammans och jag lär mig en hel del 
av de andra.

Vad exakt gör du som jurist på UD/
Protokollet? 
- Jag jobbar framför allt med 
Wienkonventionen om diplomatiska 
relationer och frågor som rör 
immunitet och privilegier för utländska 
ambassader och deras personal i 
Sverige. Det blir en hel del kontakter 
med medlemmar av den diplomatiska 
kåren i Stockholm, vilket är både 
lärorikt och inspirerande.

Hur ansökningen går till
De sökande lämnar en intresseanmälan 
med personligt brev och CV, därefter 
får utvalda göra ett skriftligt prov 
på plats i Stockholm. De som går 
vidare kallas till assessmentdagarna 
med gruppövning-
ar, intervjuer och 
språktest och från 
dessa tas ungefär 20 
personer per år ut 
för att gå diplomat-
programmet.

DagensJuridik.se	publicerade	i	mitten	på	mars	en	artikel	angående	Universums	
undersökning	 FöretagsBarometern	 där	 juriststudenter	 hade	 fått	 ranka	 sina	
drömarbetsgivare.	Utrikesdepartementet	 tog	hem	förstaplatsen,	 igen.	Vad	är	
det	som	lockar	med	UD?	Vi	har	frågat	juristen	Erik	Karlsson	(bilden),	nyantagen	
till	UDs	diplomatprogram.	

Varför tror du att UD är så attraktivt 
bland jurister? 
- För att UD kan erbjuda dagsaktuella, 
internationella och varierade arbets-
uppgifter. I utrikesförvaltningen kan 
man jobba med många olika frågor, 
på många olika sätt och i många olika 
länder. Det är utmanande, berikande 
och internationellt helt enkelt.

Om man går diplomatprogrammet, 
blir man diplomat då?
- Ja. Programmet syftar till att 
förbereda generalister för tjänstgöring 
på utlandsmyndigheter. Många s.k. 
”DIPare” blir utlandsstationerade 
direkt efter diplomatprogrammet och 
jobbar då som diplomater på svenska 
ambassader. En generalist är i korthet en 
tjänsteman som ska kunna jobba med 
många olika ämnesområden, medan en 
specialist har särskilt spetskompetens 
inom ett ämnesområde. 

Varför valde just du UD?
- Jag sökte mig till Utrikesdepartementet 
för att det är en dynamisk arbetsplats 
som erbjuder mycket spännande 
arbetsuppgifter och kollegor. Just 
kollegorna, som alla har olika bakgrund 
inom områden som journalistik, 
ekonomi och statsvetenskap, är en 
väldigt inspirerande grupp.

Vad har du för erfarenheter?
- På SU läste jag pol. mag. med inriktning 
mot internationella relationer, och jur. 
kand. Jag har även en masterexamen 
i juridik från USA. Arbetslivsmässigt 
har jag bland annat praktiserat på FN:s 

Skaffa det populäraste jobbet
-  Hur gör juriststudenter?

Elin Lilijenbladh 

Diplomatprogrammet	är	ett	ettårigt	
traineeprogram	som	innehåller	
både	utbildning	och	pratiskt	
arbete	som	ska	förbereda	blivande	
svenska	diplomater	för	tjänst	vid	
Sveriges	utlandsmyndigheter	och	
Utrikesdepartementet.	I	arbetet	som	
diplomat	ingår	att	främja	Sveriges	
handels-	näringslivs-,	utrikes-	och	
säkerhetspolitiska	intressen,	
göra	omvärldsanalyser,	bidra	till	
biståndsstyrningen	och	främja	kunskap	
om	Sverige	i	olika	delar	av	världen	där	
Sverige	är	representerat.

Ansökningskrav 
Minimikraven för att kunna söka till 
Diplomatprogrammet är att du ska 
vara svensk medborgare, ha avslutat en 
akademisk grundexamen motsvarande 
minst kandidatexamen., ha mycket goda 
kunskaper i engelska och goda kunskaper 
i ett andraspråk samt ett B-körkort. Utöver 
detta är goda allmänna kunskaper om 
det svenska samhället, ett brett intresse 
för omvärlden, god analytisk förmåga 
samt god förmåga att formulera sig i tal 
och skrift en förutsättning. Den sökande 
ska också ha minst två års erfarenhet 
från att antingen ha arbetat utomlands 
eller internationella studier. För att kunna 
arbeta på UD bör man vara mångsidig, 
kunna anta många roller och ha en god 
förmåga att samverka med andra. 
 
Detta är kraven för att söka till 
programmet, men en genomgång av de 
antagna studenterna för år 2013 visar att 
många har fler än en examen och mer 
än två års erfarenhet från utlandet. De 
antagna är mellan 34 och 30 år och har 
i samtliga fall praktiserat. Av de antagna 
för 2011 hade 17 av de 20 antagna till 
programmet praktiserat på UD tidigare, 
det verkar alltså vara ett hett tips att söka 
en sådan praktik. 

Foto: Natasha Zakharova
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Stockholm	är	packat	av	studieplatser.	Allting	från	biblioteket	till	kaféer	-	iusbäraren	har	försökt	kartlägga	vilka	möjligheter	det	finns	för	
oss	studenter	att	nå	den	maximala	plugglädjen.	De	stora	spelarna	-	Studentpalatset	och	Kungliga	biblioteket	-	får	högsta	betyg,	fem	§	
av	fem	§.	

STOCKHOLMS STUDIEPLATSER

Studentpalatset,	betyg:	§§§§§	-	
”Studieplatsernas	Rolls	Royce”
Adress:  Norrtullsgatan 2 (Odenplan)
Öppetider: 08.30 – 22.30 mån-fre
  09.00 – 19.00 helger

Byggnaden som tidigare huserade juridicum och även under en tid kallades ”gamla 
juridicum”, blev till studentpalatset under 1990-talet på universitets initiativ. Det är 
just vad namnet antyder, ett palats för studenter. Här finns korridorer med bord, 
där sorlet från glada studenters samtal blandas med fastighetens atmosfär. Framför 
allt finns här ett brett utbud av tysta lässalar med studieplatser som man bekvämt 
”tjingar” genom ett bokningssystem vid entrén. Efter cirka två eller tre år kommer 
du känna halva populationen – en läskig men samtidigt behaglig känsla. Bli också 
tjenis med ”vaktis” så har du det gott ställt. På studentpalatset finns alltid risken att 
du blir för social eller hänger för länge i kaféet och att det därför blir mindre plugg 
– men är egentligen inte det som allting handlar om? Kaféet stänger dock tidigare 
än förut och är överhuvudtaget inte öppet på helgerna längre. När energibehovet 
gör sig påmint, unna dig då en kaffe och en bulle på något av Vasastans alla 
utmärkta kaféer! För att undvika plugghästarnas dödsblickar bör du ha koll på 
vilka salar du får ha med dig dator till – information om det finns på plan 1. 

• Wifi: Ja (SU-inlogg)
• Toalett: Flera och gratis
• Mikrovågsugn: 4 st
• Café: Ja (vardagar 09.00 till 17.00)
• Grupprum: Massor, bokningsbara – boka i tid!
• Övrigt: För tillträde till Studentpalatset behöver man medlemskap i SU:s 
 studentkår. Vid lugna perioder kan man även få komma in utan 
 medlemskap, fast då utan tillgång till wifi. 

Riksdagsbiblioteket,	betyg:	
§§§	-	”Litet	och	bra”
Adress: Storkyrkobrinken 7A (Gamla stan)
Öppetider: 10.00-18.00 mån-tors
  10.00-15.00 fre
  Helger stängt

Riksdagsbiblioteket har funnits sedan 1851 och är 
ett av få parlamentsbibliotek i världen som är öppet 
för allmänheten. Biblioteket är ett specialbiliotek 
inom samhällsvetenskap och juridik. Här finns inte 
så många studieplatser men då det är så pass få som 
uppehåller sig där är det inget problem – där finns 
alltid studieplatser lediga. 

• Wifi: Ja
• Toalett: Flera gratis
• Microvågsugn: Nej
• Café/restaurang: Nej
• Grupprum: 2 st bokningsbara genom 
 riksdagsbibliotekets hemsida
• Övrigt: För att boka grupprum och låna 
 litteratur, behöver man hämta ut ett 
 bibliotekskort, vilket är gratis. 

Fo
to

: S
ar

a 
Fr

öh
lin

g 
Li

nd

Fo
to

: N
at

as
ha

 Z
ak

ha
ro

va



27

Kungliga	biblioteket,	betyg:	§§§§§	-	”Bibliotekens	gigant”
Adress:   Humlegården
Öppettider:  mån-tors 9-19
  Fre: 9-18
              Lör: 11-15
              Sön: stängt.

Kungliga biblioteket kan vid första och andra anblicken skrämma dig: byggnaden kan liknas med något slags boktempel från svunna tider – ett 
ställe där de ljusskygga bokmalarna och forskarna smyger längs skuggorna. Det känns inte bättre när du kliver in i husets första del. De små 
skåpen och de ”obligatoriska plastpåsarna”, väktarna och den fula spärren – kombinationen av allt detta ger ett slags klaustrofobisk känsla. 
Men efter en kort stund känns det bra, för väl inne förstår du varför du tagit dig hit. Läsesalarna präglas av djup koncentration och stillhet – 
Studentpalatset och Universitetsbiblioteket bleknar i jämförelse – och av väldigt spännande personer. Forskare, djupt granskande journalister och 
författare tillhör vardagen. Ofta sitter det en juriststudent eller två och gräver i lagboken. Men även om KB:s läsesalar utgör de mest seriösa i 
Stockholm så ligger bibliotekets största styrka någon annanstans, nämligen i den intellektuella atmosfären. Överallt finns konst, små utställningar 
som viskar kreativitet och i valven några våningar ner finns de stora arkiven. Är du på plats tidigt får du sitta i forskarsalen med lyxiga stolar med 
nackstöd och eget skrivbord. Och det allra viktigaste: samtliga böcker som finns utgivna i Sverige går att låna! – Enligt lag. Men det finns nackdelar 
– reglerna. Du får varken ta med dig in några ytterplagg, väskor eller tillbehör - det vill säga ingen mat och ingen vätska. Men fördelarna med KB 
överskrider nackdelarna – det finns få saker som är negativt med ”Sveriges nationalbibliotek”.

 • Wi-fi: ja
 • Toalett: ja, gratis, fräscht och rent
 • Mikrovågsugn: nej
 • Kafé/restaurang: ja – och restaurangen förtjänar en eloge
 • Grupprum: på sätt och vis, ja – tips: gå underjord
 • Övrigt: var där i tid! Och var för guds skull tyst i läsesalen – i annat fall kan ingen garantera din säkerhet. 
    KB är utan tvekan det bästa stället om du skriver uppsats.
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Stockholms	Stadsbibliotek	
betyg:	§§§	-	”	Säkert	kort	
när	du	inte	vet	var	du	ska”	
Adress:   Sveavägen 73
Öppettider:  mån-tors 9-21
  Fre: 9-19
  Lör-sön: 12-16

Ett av Sveriges största bibliotek är perfekt för 
den som studerar. Tillgång till datorer, fräscha 
och stämningsfulla lokaler, många studieplatser 
och tillgång till mat gör att man kan plugga här i 
timmar. Stadsbiblioteket har all litteratur som en 
juridikstuderande behöver för sina studier. Nackdel: 
det krävs fem kronor för att använda toaletten. 
Går man vidare uppför Odengatan kommer man 
till det så kallade Annexet som utgör en del av 
Stadsbiblioteket. Annexet är en dold pärla med 
mycket intressant folk. Kaffet är dock väldigt dyrt. 

• Wi-fi: ja
• Toalett: ja – för fem kronor
• Mikrovågsugn: nej
• Kafé/restaurang: Ja
• Grupprum: nej
• Övrigt: ta en paus under plugg-
 andet och ta en fika eller lunch på 
 någon av alla bra kaféer i när-
 heten. Det är mycket folk där – 
 både på vardagar och helgdagar.

Café	Dox,	betyg:	
§§§	-	”	Ett	av	de	
bästa	kaféerna	i	
Stockholm”
Adress: Stora Nygatan 31 
(Gamla stan)
Öppetider: varierar – men brukar 
vara öppet senare än till nio. 

Mysigt café nere bland 
källarvalven i gamla stan. Kanske 
det är anledningen till att man 
inte har mobiltäckning där nere?  

• Wifi: Ja
• Toalet: Ja
• Mikrovågsugn: Nej
• Café: …
• Grupprum: Nej
• Övrigt: Ingen 
 mobiltäckning men 
 gratis påtår
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Medborgarplatsens	
bibliotek,	betyg:	§§§	
-	”Studieplatsenas	
hjärta	på	söder”
Adress:   medborgarplatsen 2
Öppettider:  mån-tors 10-19
  Fre: 10-18
  Lör-sön: 12-16

Ett bibliotek som kanske bleknar mot sina 
rivaler, KB, SP och statdsbilioteket, men 
styrkan i Medborgarplatsens studieplats 
är dess hemkänsla. Mysiga lokaler med 
mängder av datorer samt en tyst sal är en 
bra plats för den som behöver plugga men 
som inte trivs med massor av människor 
runt omkring sig. Biblioteket har ett 
centralt läge, det är aldrig långt till ditt 
favoritkafé eller restaurang.  Likt sin kusin 
Stadsbiblioteket tar Medborgarplatsens 
bibliotek betalt för toaletterna… det 
kostar 5 kr. 

• Wi-fi: ja 
• Toalett: ja
• Mikrovågsugn: nej
• Kafé/restaurang: ja
• Grupprum: nej

Café	Blå	Lotus,	betyg:	
§§§		-	”Mysigt	och	
lugnt”
Adress: Katarina Bangata 21 (T-bana: 
Medborgarplatsen)
Öppetider:  Mån-tors: 09.00-20.00 
  Fre: 09.00-19.00 
  Lör-Sön: 10.00-19.00

Blå Lotus är ett bohemiskt fik i hjärtat 
av Södermalm. Här kan en äta goda 
smörgåsar, en lättare lunch eller goda 
hembakta sötsaker. Allt detta till humana 
priser som passar bra för en något 
snål studentplånbok. Det finns många 
sittplatser, med bord i olika storlekar. 
Under sommartid kan en även avnjuta 
sitt kaffe och slipa på hemtentan på den 
charmiga lilla uteserveringen.

• Wifi: Ja
• Toalett: Ja
• Mikrovågsugn: Nej
• Café/restaurang: Yes, box!
• Grupprum: Nej
• Övrigt: Kan bli högljutt runt 
 lunchtid
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Sara Fröhling LindPetter DanckwardtFredrik NorbergEmira Eliason

Stockholms	universitetsbibliotek,	
betyg:	§§§§	”Beprövat”
Adress: Universitetsvägen 14 D (alltså ingången till F, E och D)
Öppettider:  mån-tors 09.00-21.00
  Fredag  09.00-18.00
  Lördag  10.00-17.00
  Söndag 11.00-16.00

Ett annat självklart ställe att studera för en blivande jurist. Tillgång 
till datorer, fri wifi, litteratur i mängder samt fräscha lokaler och 
mysig stämning gör SU:s bibliotek attraktiv bland studenterna. 
Många väljer att stanna kvar efter lektionerna och norpa en av de 
1000 studieplatserna som finns tillgängliga. För de som föredrar 
att studera i grupp finns flera bokningsbara grupprum. Tillgång till 
café utanför biblioteket och gratis toaletter gör att man kan sitta i 
timmar och studera.

• Wi-fi: ja (SU-inlogg)
• Toalett: ja
• Mikrovågsugn: ja (på kaféet utanför)
• Kafé/restaurang: ja
• Grupprum: ja

Juristernas	Hus,	betyg:	
§§§§	-	”Vår	alldeles	
egna	studieplats	för	
oss	juriststudenter”
Adress:   Frescativägen 16
Öppettider:  mån-fre 09.00-17.00

Det har efterfrågats under en längre tid och 
nu äntligen levererar Juridiska Föreningen. 
Den stora salen i huset, Reinholdssalen, 
har nu slått upp dörrarna och användas för 
studieplatser på vardagar. Om ni inte redan 
är familjära med byggnaden, så är ni varmt 
välkomna att känna er som hemma här på 
Juristernas hus, eller huset, som det kallas på 
dagligt tal.

• Wi-fi: ja (SU-inlogg)
• Toalett: ja
• Mikrovågsugn: ja
• Kafé/restaurang: nej
• Grupprum: nej
• Övrigt: Här finns även ett pingis-
 bord som man kan använda för att 
 syresätta blodet lite. Är bordet inte 
 redan uppställt? Då är det bara att 
 ”go McGyver” och ställa upp det. 
 Men glöm inte att ställa undan 
 bordet efter er!
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BARNOMBUDSMANNEN LARMAR 
OM FRIHETSBERÖVADE UNGA

Den nittonde mars presenterade Barn-
ombudsmannen rapporten Från insidan 
– barn och ungdomar om tillvaron i 
arrest och häkte. Precis som namnet 
antyder har Barnombudsmannen 
granskat hur unga människor behandlas 
samt hur deras mänskliga rättigheter 
tillgodoses under tiden som de befinner 
sig i arrest eller häkte.  

Undersökningen har grundats på bland 
annat intervjuer med barn och ung-
domar som har varit frihetsberövade, 
granskning av häktesprotokoll samt 
en enkät som skickats ut till landets 
polismyndigheter och resultatet är enligt 
BO anmärkningsvärt. 

Lägre maxgräns för frihetsberövande
Enligt svensk lag måste det finnas 
synnerliga skäl för att en person under 
arton år ska få häktas. Det måste 
även vara uppenbart att tillräcklig 
övervakning inte kan ordnas på annat 
sätt. BO:s granskning av häktesprotokoll 
visar att det sällan framgår hur bedöm-
ningen görs gällande synnerliga skäl 
för häktning. I rapporten kräver BO 
därför att lagstiftaren förtydligar vad 
”synnerliga skäl” egentligen innebär. 
Man vill även se en ökning av alternativ 
till anhållande och häktning, exempelvis 
ungdomsövervakning. Samtidigt före-
slås att maxgränsen för tiden i arrest 
för barn skall vara 24 timmar, en rejäl 
sänkning av dagens gräns som är på fyra 
dygn.

Häkte bättre än arrest
De barn och ungdomar som har 
intervjuats för rapporten ger en bild 
av arresten som obehaglig och ned-
brytande. Många har även beskrivit 
bemötandet från personalen i 
negativa ordalag. Både häktesmiljön 
och häktespersonalen får däremot 
relativt höga betyg från de intervjuade. 
Anledningen till detta kan vara att 
häktespersonal har en grundutbildning 
omfattande nitton veckor innehållande 
både teori och praktik, medan det enligt 
polismyndigheten inte ställs några 
generella krav på väktare i arresten. 
BO anser därför att en anhållen person 
under arton år som av någon anledning 
inte kan förvaras i ett förhörsrum eller 
liknande utrymme under bevakning 
istället bör placeras i häkte och inte i 
arrest. Man understryker även vikten 
av personal som kan tillgodose barnets 
grundläggande rättigheter och behov.

Brott mot FN:s barnkonvention
Enligt FN:s barnkonvention har varje 
frihetsberövat barn rätt att så snart 
som möjligt få tillgång till juridiskt 
biträde samt annan nödvändig hjälp. 
BO:s granskning visar dock att det är 
regelbundet förekommande att förhör 
genomförs utan att en försvarare är 
närvarande. En vanlig orsak till detta är 
enligt dem att barnet själv avsäger sig 
den rättigheten i tron om att då få lämna 
arresten snabbare. Barnombudsmannen 
riktar därför kritik mot att man låter 

barnet göra detta och menar att det 
inte kan förutse de konsekvenser ett 
sådant beslut kan få. Man menar också 
att garantin att barnet alltid ska få en 
offentlig försvarare inte får innebära att 
tiden för frihetsberövandet blir längre, 
vilket ställer krav på att en försvarare 
ska kunna utses oavsett tid på dygnet. 
Man återgår också till att barnet i väntan 
på försvarare inte ska placeras i arrest 
utan i ett förhörsrum eller dylikt.

Isolering i strid med FN:s konventioner
Enligt rapporten är det som de unga 
uppfattar som värst med tiden som 
frihetsberövad att man är isolerad från 
omvärlden. Rapporten tar även upp 
vad FN:s specialrapportör mot tortyr 
anser om isolering, nämligen att det kan 
likställas med tortyr, grym, omänsklig 
eller förnedrande behandling. Denna 
menar även att isolering av barn och 
ungdomar dessutom strider mot bland 
annat artikel 7 i FN:s konvention 
om de medborgerliga och politiska 
rättigheterna, oavsett hur länge tiden 
i isolering varar. Mot denna bakgrund 
menar Barnombudsmannen att staten 
måste ta ansvar för att brottsmisstänkta 
barn och ungdomar behandlas på ett sätt 
som inte strider mot de grundläggande 
rättigheterna samt att frihetsberövade 
unga inte skall isoleras.

Internationell kritik mot svenska 
restriktioner 
Användandet av isolering är dock inte 
det enda som strider mot FN:s konven-
tioner. Sverige har tidigare fått kritik 
både från Europarådets tortyrkommitté 
och från FN:s kommitté mot tortyr 
för användandet av restriktioner vid 
häktning. Tortyrkommittén identifierade 
bland annat brister gällande informa-
tionen till unga rörande deras rättigheter 
samt kritiserade att större delen av de 
häktade inte visste varför de var belagda 
med restriktioner. I rapporten från 
Barnombudsmannen beskrivs att det 
inte är ovanligt att barn under en längre 
period beläggs med fulla restriktioner 
under tiden i arrest och häkte, trots 
att de enligt barnkonventionen ska ha 
möjlighet till kontakt med sin familj så 
länge det är till barnets bästa. Ett förslag 
på ändring från Barnombudsmannen är 
därför att rätten bör göra en individuell 
bedömning i varje enskilt fall av vilka 
restriktioner som kan anses vara 
nödvändiga. De menar 
även att det bör vara 
åklagarens ansvar att 
både i början och där-
efter kontinuerligt un-
der utredningens gång 
bedöma behovet av 
varje enskild restriktion.

ANNONS

Hannah Boman

Barnombudsmannens	 årsrapportering	 2013	 visar	 att	 Sverige	 systematiskt	
utsätter	 frihetsberövade	 barn	 för	 behandling	 som	 strider	 mot	 internationella	
konventioner.	

–	en	sammanfattning	av	BO:s	rapport	om	tillvaron	för	unga	i	svenska	häkten

Foto: Sara Fröhling Lind
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JURISTDAGARNA 2013 
- PROJEKTET DU ARBETAR, ANDAS OCH SOVER MED

Juristdagarna är Nordens största arbets-
marknadsmässa för juriststudenter. 
Cirka 3000 studenter cirkulerar under 
mässdagen i Frescatihallen för att prata 
med utställare, få inspiration och knyta 
värdefulla kontakter. Men juristdagarna 
är så mycket mer än bara själva mässan. 
JD Career Week äger rum två veckor 
innan mässan, i år 2-3 oktober, och är 
två fartfyllda dagar med föreläsningar, 
CV granskning, fiktiva intervjuer och 
kompetenstester. Kort sagt en chans för 
studenterna att fila på sin intervjuteknik 
och vässa sina CVn. Skrämmande för 
många (däribland mig själv) men otroligt 
givande. 

Dagen innan mässan, 16 oktober, hålls 
Da’n före da’n på Juristernas hus och i 
Aula Magna. Då föreläser framstående 
personer inom juridiken och rätts-

vetenskapen för att inspirera studenterna 
inför deras framtida karriärsval. Dagen 
avslutas med en kvällsföreläsning 
och mingel, något som uppskattas av 
både studenter och av oss som arbetar 
med Juristdagarna. Det blir en liten 
uppladdning inför själva mässdagen.

Det som beskrivits ovan låter helt 
fantastiskt, och nästan lite för enkelt 
att genomföra, eller hur? Hur kommer 
det sig då att jag väljer att vara delaktig 
i projektet ett år till? Det finns ett 
enkelt svar: jag vill att Juristdagarna 
2013 ska bli de bästa Juristdagarna 
någonsin. Jag siktar väldigt högt och jag 
har alla förutsättningar för att klara av 
det, nämligen en grupp som kallas för 
ledningsgruppen med sju fantastiska 
personer som kommer att hjälpa mig att 
nå målet (bilden). 

Det	 var	 på	 banketten	 när	 allt	 egentligen	 var	 över	 som	 jag	 bestämde	 mig	 för	
att	 tacka	 ja	 till	 rollen	 som	 projektledare	 om	 jag	 skulle	 bli	 tillfrågad.	 Tanken	
slog	mig	redan	under	våren	när	jag	som	ansvarig	för	Da´n	före	da´n	sakta	men	
säkert	hittade	alla	bitar	till	det	stora	pusslet.	Känslan	av	tomhet	började	smyga	
sig	på,	skulle	jag	verkligen	klara	av	att	läsa	ett	år	till	på	juristprogrammet	utan	
att	engagera	mig	 i	detta	projekt?	När	alla	som	arbetat	med	Juristdagarna	var	
nöjda	och	glada	över	att	allt	hårt	arbete	äntligen	givit	resultat,	var	mina	tankar	
någon	helt	annanstans.	Vad	kunde	jag	göra	med	Juristdagarna	2013	som	kunde	
överträffa	det	som	hade	åstadkommits	2012?

JURIDISKA FÖRENINGEN

Jag har tillsammans med Jonathan 
Cantillana, marknadssekreterare i Juri-
diska Föreningen, valt ut de personer 
som ingår i ledningsgruppen. Idag 
har vi en ledningsgrupp som vi tror 
kommer att göra ett fantastiskt arbete 
och precis som vi brinner för uppgiften 
och är villiga att lägga ner mycket tid på 
projektet. Som student kommer man i 
kontakt med Juristdagarna på många 
olika sätt. Ledningsgruppen består av 
personer som har varit med och arbetat 
med Juristdagarna förut, engagerade 
i Juridiska Föreningen eller som helt 
enkelt bara besökt mässan och vill vara 
med att ro projektet i hamn. 

Vi i ledningsgruppen arbetar för fullt 
med att få in utställare till mässan. Ett 
arbete som är ganska flexibelt men som 
samtidigt tar lång tid. Det är utställarna 
som ÄR mässan och utan dem blir 
det ingen mässa. Målet i år är inte 
nödvändigtvis att öka antalet utställare, 
utan vi vill fokusera på att höja kvaliteten 
på mässan. Vi ska försöka bredda 
utbudet och göra mässan mer attraktiv, 
både för utställare och besökare. Vi har 
mycket att jobba på och arbetar i princip 
dagligen med Juristdagarna då vi alltid 
är kontaktbara via mail eller telefon. 
Varannan vecka har vi möte där vi 
diskuterar framgångar och motgångar. 
Juristdagarna är det roligaste projektet 
jag har varit involverad i. Det tar mycket 
tid och är krävande men när man ser hur 
alla bitar till pusslet börjar falla på plats är 
det en helt fantastisk känsla som infinner 
sig, en känsla som i år förhoppningsvis 
kommer att vara ”Juristdagarna 2013 
blev de bästa någonsin”.

Är du som student är intresserad av att 
vara med och arbeta med Juristdagarna, 
tveka inte att kontakta oss. All 
information finns på vår hemsida, www.
juristdagarna.se. Avslutningsvis hoppas 
jag att jag får träffa er studenter den 17 
oktober på mässan i Frescatihallen eller 
redan innan under JD 
Career Week och Da´n 
före da´n.

Anna Bjurell
Projektledare för JD 2013

Övre raden, från vänster:
Daniel Nilsson, Martina 
Sterner, Linnea Härstedt, 
Teresa Conde Karpe, Julia 
Lindfors, Johan Hagelqvist

Nedre raden, från vänster:
Anna Bjurell, Anna Larsson
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Det var en mörk och anspråkslös eftermiddag i slutet av 
februari som idén tog form och fick fäste. Juridiska Före-
ningen ville återigen starta ett mentorskapsprogram och var i 
behov av individer som ville ta sig an projektet från dess start. 

Idag – en knapp månad senare – lyser solen lovande utanför 
fönstret och vi är nu tre studenter som tillsammans antagit 
utmaningen. Programmets ramar har börjat ta form och vi 
ser förhoppningsfullt fram emot att se projektet växa.

Mentorskapsprogrammet går ut på att studenter som läser 
termin fyra och uppåt på juristlinjen i Stockholm får en 
möjlighet att tilldelas en verksam jurist som mentor. Önskan 
är att detta ska vara en värdefull kontakt med arbetslivet och 
förhoppningen är att vi i möjligaste mån ska kunna para ihop 
adepter och mentorer efter intresseområde inom juridiken.  

Vi värdesätter engagemang och deltagande från alla 
varierande områden och kan med glädje konstatera att vi 

redan idag fått positiva besked från bland annat Juridiska 
fakulteten vid Stockholms Universitet. 

Mentorskapet startar i början av höstterminen och fortlöper 
sedan under ett läsår. Fokus ligger på mentors och adeptens 
enskilda möten men det kommer även att ske ett antal 
sammankomster för samtliga som deltar i programmet, så 
som en gemensam uppstart och avslutning.  

När detta nummer ges ut sitter ni förhoppningsvis ute och 
njuter av den värmande vårsolen och den blomstrande 
grönskan. Den 15 maj öppnar vi ansökan för studenter såväl 
som mentorer och i anslutning till detta kommer även mer 
detaljerad information att ges. Ta nu chansen och delta i 
mentorskapsprogrammet läsåret 13/14. 

För frågor och anmälningar är ni välkomna att höra av er till 
mentor@jurstud.com Vi ser fram emot era ansökningar och 
önskar er en trevlig sommar!

Till	hösten	startas	ett	mentorskapsprogram	med	förhoppningen	att	ge	studenter	en	värdefull	kontakt	med	arbetslivet.	
Programmet	riktar	sig	framförallt	till	studenter	som	läser	termin	fyra	och	uppåt	men	även	också	till	verksamma	jurister.	

MENTORSKAPSPROGRAMMET

Mentorskapsprogrammets projektledare, 
Emelie Ageby Svensson, termin 4

Tillsammans med
Eddie Wallqvist, termin 6

Daniel Morgansson, termin 5
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Nordisk vecka 
– ”Varför har jag inte upptäckt det här tidigare?”

verka för starkt samarbete och ökad 
förståelse mellan juridikstuderande i 
Norden.” 

Sekretariatets styrelse består av den 
person i varje medlemsförening 
som innehar posten internationell 
sekreterare. Detta är dock en sanning 
med modifikation när det kommer 
till JF Stockholm då vi har belagt 
ansvaret för arbetet med Sekretariatet 
på en ämbetsman, nordisk sekreterare. 
Styrelsen består även av en president 
och en vice president. För närvarande 
är det presidenten från Stockholm 
vilket vi är mycket stolta över.

Varje medlemsförening anordnar en 
nordisk vecka varje år dit representanter 
från övriga medlemsföreningar bjuds 

in. Varje vecka har ett specifikt juridiskt 
tema som fungerar som utgångspunkt 
när man planerar de olika aktiviteterna.

Den resa som här ska skildras gick 
till Lex – den juridiska föreningen i 
Åbo – och hade temat Human Rights. 
Den 11 mars tog sig fem exalterade 
Stockholmsjurister till Viking Line-
terminalen för att hoppa på färjan som 
skulle ta dem till andra sidan Östersjön.

Veckan inleddes på tisdagen då 
Stockholmarna, tjejerna från Bergen 
och Islands representant anlände till 
Åbo. Vi välkomnades med frukost 
och bastubadande i sann finsk anda 
för att sedan visas runt på universitetet 
där rektorn höll ett välkomsttal. 
Första dagen på veckan åker man 

JURIDISKA FÖRENINGEN

Juridiska Föreningen Stockholm 
bjuder, som ni alla vet, på en stor mängd 
aktiviteter i en rad olika kommittéer. 
Mycket av det som händer förblir dock 
okänt för de flesta. Ett exempel är de 
nordiska veckorna.

Dessa veckor är något av det absolut 
roligaste föreningen har att erbjuda. 
Som en del av internationella kom-
mittén är verksamheten i Stockholm 
koncentrerad till att varje november 
anordna Stockholms nordiska vecka. 
Övrig aktivitet sker till störst del 
utom Sveriges gränser, i form av 
representationsresor till de övriga 
nordiska länderna.

Sanningen är den att en nordisk vecka 
inte går att beskriva – en nordisk vecka 
måste upplevas. Detta kom vi båda 
personligen till insikt om under JF 
Stockholms nordiska vecka 2011 och 
det är något som märks på alla som 
besöker sin första vecka. Den tanke 
man slås av är: Varför har jag inte upptäckt 
det här tidigare?

Trots svårigheterna med att förmedla 
den sanna nordiska andan till 
utomstående har vi som färdats runt 
Norden och deltagit i en nordisk vecka 
länge känt att det ändå vore dags för en 
liten reseberättelse – i ett försök att ge 
er medlemmar och läsare ett bättre hum 
om vad en nordisk vecka egentligen är 
och hur den är schemamässigt upplagd.

Först är dock lite bakgrundsinformation 
på sin plats:
Mellan elva juridiska föreningar runt om 
i Norden finns det ett samarbete som 
kallas Nordiska Sekretariatet. Enligt 
Sekretariatets stadgar har samarbetet 
”till syfte att främja kontakter och 

Att	 åka	 på	 nordisk	 vecka	 är	
antagligen	 det	 roligaste	 man	 kan	
göra	inom	JF.	Vi	är	långt	ifrån	de	enda	
som	tycker	så	och	vi	rekommenderar	
verkligen	de	som	är	intresserade	att	
prova	 åtminstone	 en	 gång,	 det	 är	
lättare	än	man	tror.	Tänk	på	att	man	
får	 vänner	 för	 livet,	 minnen	 som	
aldrig	bleknar	och	för	att	 inte	prata	
om	 de	 värdefulla	 kontakter	 man	
knyter	inför	framtiden.

Från vänster;
Ville Lahti
Jakob Stigsson
Petter Björksten
Anton Westbratt
Anna da Silva 
   Börjesson
Gustav Mellin
Mike Dunmore
Amanda Hugosson
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Från vänster;
Ville Lahti
Jakob Stigsson
Petter Björksten
Anton Westbratt
Anna da Silva 
   Börjesson
Gustav Mellin
Mike Dunmore
Amanda Hugosson

övriga. I Lex’ fall är det Sillis som är 
deras specialitet, och det är verkligen 
en upplevelse.

Många anser att Sillis är den absoluta 
höjdpunkten på en nordisk vecka, och 
vi är nog böjda att hålla med. Veckan 
är över, det är snart dags att återgå till 
vardagen och alla är fast beslutna om 
att göra det bästa av den lilla tid som 
är kvar.

På Sillis är det vissa traditioner som 
alltid följs. Det är då dags att tacka 
värdföreningen och speciellt den 
internationella sekreteraren som 
varit huvudkvinnan bakom veckan. 
Denne kallas upp på bordet varefter 
alla föreningar en efter en tackar för 
veckan som varit, lämnar gåvor och 
sjunger en sång.

Allteftersom timmarna går åker 
gästerna hem. Med sorg i våra hjärtan 
begav vi oss till Silja Line terminalen 
för att kliva på färjan som skulle ta oss 
tillbaka till Stockholm. Väl på båten 
hem satt vi en stund och pratade om 
höjdpunkter från veckan innan vi gick 
tillbaka till hytterna för lite välförtjänt 
sömn. Det blev väldigt stilla och tyst.

I och med det var ännu en nordisk 
vecka slut, enbart ett minne blott.

Fredag, årsfest, sista kvällen med 
gänget. Enligt traditionen har killar 
och tjejer separata förfester. Killarnas 
förfest brukar för det mesta bestå av 
någon slags aktivitet, som att basta 
eller liknande. Tjejerna däremot, ses 
på förfesten och gör sig i ordning 
tillsammans. I Lex anordnades dock 
en gemensam förfest där vi åt snacks, 
drack bubbel och pratade om gårdagens 
något vaga minnen. Vi peppade såklart 
också för årsfest!

Den officiella fördrinken hölls på en 
advokatbyrå, vilket alltid är lika trevligt. 
Fondia bjöd på förfriskningar, gott 
tilltugg och trivsamma lokaler. 

Den ena årsfesten är den andra lik, 
men de är alltid angenäma. Trots 
den formella atmosfären är den en 
välkomnad omväxling från veckans 
tidigare aktiviteter. Snygga människor 
överallt, fantastiskt god mat och minst 
sagt ovanlig underhållning. Det enda 
man som svensk kunde klaga på i Lex var 
att i princip alla tal hölls på finska, något 
som försvårade uppmärksamhets- 
och koncentrationsförmågan en 
aning. Fredagskvällen avslutades med 
efterfest på Kirkkotie som varade väl 
inpå småtimmarna.
 
En nordisk vecka avslutas alltid med 
Sillis, som ursprungligen innebar en 
sillunch med tillhörande snaps och 
sånger. Nuförtiden består menyn av 
lite vad som helst men likt förr i tiden 
sjunger man en hel del sånger och av 
traditionella skäl dricks även en eller 
annan snaps. 

Varje nordisk vecka har sitt särdrag, 
något som utmärker den från de 

traditionsenligt iväg till en stuga på 
något som kallas hyttetur. Trippen består 
av en sittning med ett specifikt tema 
och efterföljs ofta av bastu och lekar 
av olika slag. Temat för denna hyttetur 
var Famous Dictators och eftersom det 
råder tolkningsfrihet syntes inte bara 
alla kända diktatorer man kan tänka sig 
utan även en gammelsmurf.

Onsdagen inleddes med ett besök 
på Caribia spa där vi fick bada och 
basta innan vi begav oss till Åbo 
Akademi och Institutet för Mänskliga 
Rättigheter för ett studiebesök. Univer-
sitetet var väldigt fräscht och vi fick 
där höra om deras masterprogram i 
mänskliga rättigheter som intressant 
nog är på svenska. Kvällen tillbringades 
på universitetet där vi fick träffa 
representanter från Hannes Snellman 
som berättade om deras verksamhet i 
Finland. 

Torsdagen började med en 
presentation av Finlands Juristförbund 
och om deras verksamhet efter 
vilket vi sedan åkte på den numera 
traditionella utflykten till Åbos stolthet, 
Minttufabriken. Företaget bakom 
Minttu, Pernod Ricard, välkomnade 
oss med öppna armar. Vi fick höra en 
kort presentation av företaget och hur 
deras marknadsandelar ser ut varpå 
det följde en guidad tur runt fabriken. 
Höjdpunkten kom när det erbjöds 
smakprov på de nya sorterna Minttu 
Chili och Minttu Choko. Som pricken 
över i:et fick alla var sin fluffig vit 
mössa (se bilden på föregående sida).

Efter utflykten till fabriken följde en 
överraskning, som visade sig vara ett 
antal stationer där man i olika lag skulle 
klara av vissa uppgifter innan man fick 
gå vidare till nästa. Allt som allt var det 
en väldigt trevlig och välplanerad dag 
med varierande aktiviteter.

Efter några timmars vila var det på 
kvällen dags för sittning på Kirkkotie, 
motsvarande Juristernas hus. Temat 
på sittningen var ”Naked Thursday” 
och folk bjöd på minst sagt intressanta 
utstyrslar. När alla föreningar visat sina 
vita ben, sjungit sina sånger och tackat 
för veckan fortsatte festen på en klubb 
inne i centrala Åbo.

Foto: Viktoria Wååg

Anna da Silva Börjesson Amanda Hugosson
Vice ordförande JF President för det 

Nordiska sekretariatet

Nordiska sekretariatet har	elva	
medlemmar.	Dessa	är	följande:

•	Juridiska	Föreningen	Stockholm	(Sverige)
•	Juridiska	Föreningen	Uppsala	(Sverige)
•	Juristforeningen	i	Bergen	(Norge)
•	Juristforeningen	(Oslo,	Norge)
•	Juridisk	selskab	(Århus,	Danmark)
•	Orator	(Reykjavik,	Island)
•	Artikla	(Rovaniemi,	Finland)
•	Justus	(Vasa,	Finland)
•	Pykälä	(Helsingfors,	Finland)
•	Codex	(Helsingfors,	Finland)
•	Lex	(Åbo,	Finland)
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Det är en kylig lördagseftermiddag i mitten på mars, jag har 
precis klivit av bussen vid universitetet och går lugnt upp för 
backen mot Juristernas hus. Det är inte mycket liv och rörelse 
på universitetsområdet vid den här tiden, men jag är ändå 
spänd och full av förväntan, eftersom jag vet vad som ska 
hända under dagen. Det är nämligen dags för årets första 
invigning i Klubbmästeriet! 

Det här är dagen som ett nytt gäng ”provisar” ska få 
möjlighet att bli invigda, det vill säga bli medlemmar i 
Juridiska Föreningens Klubbmästeri. Vad som kommer att 
hända under dagen är dock inget som du ska få läsa om här 
– det är bara de som varit med om en invigning som vet 
vad som faktiskt händer. Istället ska du få veta mer om vad 
Klubbmästeriet är, vilka de så kallade provisarna är, och hur 
du själv kan engagera dig.

Juridiska Föreningens Klubbmästeri är den kommitté 
i föreningen som planerar och arrangerar de omtalade 
torsdagspubarna och alla härliga sittningar och fester som 
hålls på Juristernas hus. Det är också den kommitté som i 
dagsläget har flest aktiva medlemmar. Dessa medlemmar, 
vilka kallas marskalkar, är alltså de som du ser bakom baren, 
i garderoben, eller som serverar dig under en sittning. Har 
du kanske även sett någon i en kungsblå overall kan du vara 
säker på att också detta är en marskalk. Arbetet som utförs 
under pubar och fester är helt ideellt och varje marskalks 
individuella engagemang är därför en stor anledningen till 
att Klubbmästeriet, precis som Juridiska Föreningen i stort, 
fungerar så bra.   

De som är intresserade av att gå med i Klubbmästeriet kallas 
för provisar, vilket de gör av den enkla anledningen att de 
innan de kan bli invigda måste provjobba. Varje provis får 
möjlighet att provjobba en pub och en fest, för att få en inblick 

i vad det innebär att vara med i Klubbmästeriet och samtidigt 
få träffa oss aktiva som redan gått med. Provisarna får även 
följa med oss på en externsittning, det vill säga en sittning 
som hålls av något annat mästeri i en annan studentförening 
i Stockholmsområdet, vilket brukar vara mycket uppskattat. 
Som stöd för provisarna finns Tvättmästarna, vilka är de 
som bokar in tillfällen för provjobb, introducerar dem 
till hur verksamheten fungerar, samt följer med dem på 
externsittingar.  

När man gått igenom sin tid som provis, finns sedan möjlighet 
att bli invigd, precis som alla i gänget som jag nämnde tidigare. 
För den som klarar sig igenom invigningen väntar sedan en 
fantastiskt rolig tid tillsammans med Klubbmästeriet! 

Frågan som jag som aktiv ofta får av de som är intresserade 
av kommittén är hur mycket tid det faktiskt tar att engagera 
sig. Och vidare, är det så att Klubbmästeriet bara går ut på 
jobb bakom baren? Svaret på den första frågan blir generellt 
ett typiskt juristsvar – det beror på. Som marskalk jobbar 
man ungefär en torsdagspub i månaden och tre fester per 
termin, vilket alltså inte tar upp speciellt mycket tid. Dock, 
för att besvara den andra frågan, gör vi så mycket mer än att 
bara jobba pubar eller fester. Vi går även på externsittningar, 
håller egna sittningar, har personalfester och festlagsfester, 
eller helt enkelt bara träffas och hänger tillsammans. Att vara 
med på allt detta kan självklart ta upp mer av fritiden, men 
det är såklart också frivilligt att vara med på. Slutsatsen blir 
därmed att det i grund och botten tar så mycket tid som man 
vill att det ska göra. En sak är dock säker, ju mer tid man 
väljer att spendera med Klubbmästeriet, desto roligare tid 
som juriststudent kommer man att ha! 

Känner du att du redan nu vet att du vill engagera dig i 
Klubbmästeriet, eller vill du kanske få mer information om 
vår verksamhet? Tveka då inte att höra av dig till oss genom 
att maila till tvattmastare@jurstud.com. Mer information 
finns även på Juridiska Föreningens hemsida samt på vår fan 
page på Facebook, Klubbmästeriet JF Stockholm. 

KLUBBMÄSTERIET – MYCKET MER ÄN IDEELLT ARBETE I BAREN!

Amanda Fagerberg & Linnea Backman 

JURIDISKA FÖRENINGEN



37

Från och med i höst kommer Student-Juristerna 
att erbjuda juridisk vägledning till utsatta och 
behövande personer. Tjänsterna som erbjuds 
kommer vara kostnadsfria och arbetet är ideellt. 
Här nedanför följer en kortare presentation av 
vilka StudentJuristerna är. 

Hur	det	hela	började
Idén bakom StudentJuristerna har växt 
fram som en följd av att några av våra 
grundare arbetar som volontärer på 
Brottsofferjourernas Riksförbund. 

“Det är många brottsoffer och anhöriga som 
kontaktar Brottsofferjouren och behöver hjälp 
med juridiska frågor men tyvärr saknas 
expertisen hos Brottsofferjouren och idag finns 
det dessvärre inga organisationer förutom 
Gatujuristerna och Lawline som ger personlig 
och fri juridisk vägledning i Stockholm.” 
- Sebastian Wallin, projektledare 
StudentJuristerna

Erfarenheterna från arbetetet på Brotts-
offerjouren ledde till diskussioner om 
hur man skulle kunna hjälpa brottsoffer, 
men även andra personer med juridiska 
problem som exempelvis studenter. 
För att möta behovet behövs en ny 
organisation som tar ett helhetsgrepp 
och bemannas av juriststudenter med 
erfarenhet från bland annat Brotts-
offerjouren, Gatujuristerna och Lawline. 
Resultatet av diskussionerna är just en 
sådan organisation, kallad Student-
Juristerna.

Vilka	är	vi?
StudentJuristerna består idag av drygt 
tjugo juriststudenter vid Stockholms 
universitet som har läst allt mellan tre 
till sex terminer på juristprogrammet. 
Vi är alltså studenter som har kommit 
tillräckligt långt i vår utbildning för att 
känna att vi har kunskap som vi kan 
dela med oss av, men samtidigt har vi 
en bit kvar på utbildningen innan vi 
kan kalla oss jurister.  I Stockholm 
finns efterfrågan på viss grundläggande 
juridisk vägledning vilket vi som 
studenter gladeligen vill hjälpa till med.

Verksamhetsidén
StudentJuristerna finns till för utsatta 
och behövande personer som är i behov 
av juridisk vägledning. Våra tjänster 
kommer att vara kostnadsfria. Till en 
början kommer vägledningen att ske 
genom mail-konversation och personliga 
möten. Till skillnad från andra aktörer 
kommer vi att handlägga varje ärende 
genom en dialog med frågeställaren. 
Saknas någon förutsättning i underlaget 
som behandlas, vill vi komplettera bild-
en genom att maila tillbaka frågor till 
frågeställaren innan vi lämnar ett svar. 

“Tanken är inte att ärendet ska avslutas i stil 
med att: ”Baserat på knapphändig information 
så är svaret i huvudregel xxx. “
- Tassina Chakma, arbetsledare 
StudentJuristerna

Ambitionen är att i så stor utsträckning 
som möjligt ge så pass utförliga svar 
att frågeställaren känner sig tillfreds 
med dessa. Inledningsvis kommer vi 
att ge vägledning inom rättsområdena 
avtalsrätt, familjerätt, fastighetsrätt, 
processrätt, straffrätt och förvaltnings-
rätt.

Organisation	&	Struktur
I korta ordalag består vår organisation 
av två huvudgrupperingar: Civilrätts-
grupperna och Offentligrättsgrupperna. 
Dessa är i sin tur indelade i mindre 
undergrupper baserade på respektive 
rättsområde, avtals-, familje-, fastig-
hets-, förvaltnings- samt process- och 
straffrättsgruppen. Varje rättsområdes-
grupp består i sin tur av fyra arbets-
grupper som turas om att ansvara för 
sitt rättsområde var fjärde vecka. Värt 
att tillägga är att upplägget än så länge 
bara är en grundstruktur och kommer 
att ses över vid behov.

Våra	rådgivare
Som rådgivare arbetar man ideellt var 
fjärde vecka med att, tillsammans med 
sin arbetsgrupp, besvara olika fråge-
ställningar. Utöver detta består arbets-

uppgifterna av att upprätta handlingar, 
förmedla kontakt till advokatbyråer samt 
kontakta domstolar och myndigheter. 

“Det känns skönt att kunna hjälpa till. Jag 
har alltid gillat att hjälpa personer och att 
kunna göra det med mina juridiska kunskaper 
känns grymt!” 
- Ted Wigelius, chefsrådgivare 
StudentJuristerna 

Vi söker ambitiösa och utåtriktade jurist-
studenter som vill hjälpa behövande med 
juridisk vägledning. Om man vill delta i 
någon av civilrättsgrupperna förutsätter 
vi att man är klar med de första tre 
terminerna på juristprogrammet och 
om man vill delta i någon av offentlig-
rättsgrupperna ska man vara klar 
med fem terminer. Anledningen till 
dessa skillnader är att rådgivarna i 
offentligrättsgruppen förväntas kunna 
kontakta domstolar och myndigheter i 
större utsträckning.

Ideellt	arbete	ger	unika	erfarenheter
Förutom möjligheten att på ideell bas 
hjälpa utsatta personer att lösa juridiska 
problem, kommer våra rådgivare 
även att få en ovärderlig erfarenhet av 
praktiskt juridiskt arbete som sträcker 
sig långt utöver vad som erbjuds i 
universitetssammanhang.  Som rådgivare 
kommer man att möta många intressanta 
frågeställningar som utvecklar ens sätt 
att lösa konkreta juridiska problem och 
få se saker från en annan synvinkel än 
vad man som juriststudent är van vid.

Tanken är även att våra rådigvare 
dessutom ska ges möjlighet att knyta 
kontakter med andra ambitiösa 
studenter och potentiella arbetsgivare. 

Det är nödvändigt att vara väl förberedd 
innan man påbörjar arbetet som rådgivare 
hos StudentJuristerna. Vi erbjuder 
därför samtliga våra rådgivare såväl 
introduktions- som vidareutbildningar 
hos våra samarbetspartners . Tanken 
är att det första utbildningstillfället ska 
äga rum tillsammans med några av våra 
samarbetspartners till hösten 2013.

Inbjudan
Låter vår verksamhet intressant och 
något som du vill engagera dig i? Se i så 
fall till att ansöka som rådgivare på www.
studentjuristerna.se/bli-radgivare/.
Du kan även läsa mer om oss på vår 
hemsida, www.studentjuristerna.se, eller 
på Facebook.
Välkommen med din ansökan och lycka 
till med dina studier!

Johan R Belfrage
Informations- och marknadsföringsansvarig

§tudentJuristerna

ANNONS

På bilden, från vänster: Fredrik Hammarström, David Kennberg, Sandra Fridén, Jim Blomström, Sebastian Wallin, Johan 
R Belfrage, Eddie Wallqvist, Seth Selin, Philip Sjöö-Asplund, Ted Wigelius, Jesper Cederlind. Foto: Gustav Mellin



AHLINDER PÄR
ALENIUS WANDA
ALM ALEXANDRA
AL-RAHMA AHMED
ANDERSSON MAJA
ANDERSSON TOBIAS
BERGGREN FRED
BERGMAN JONATHAN
BERGMAN WALTER
BERLANDER NADINE
BIRATH MARIA
BIRKELAND LYDIA
BJÄRKENRUD CLARA
BJÖRKLUND JOHANNA
BRELIN CHRISTIAN
CAKIR SEVIL
DAHLGREN PAULINE
DANIELSSON EMMA
DIMOFTACHE LAVINIA
DORNERUS MARTINA
EKEBERG OLIVIA
EKMARK EMMA
ELIYA JESSICA
ELMBERG FREDRIK
ERIKSSON ELSA
ERIKSSON MADELEINE
ERIKSSON SOFIA
ESP CHRISTOFFER
FRANCKE RYDÉN FREDRIK
FRÖSDAL ERIK
FÄLT ÅSA
GITTERMANN GOMEZ CLAUDIO
GRAMSON BIBI

HANSSON HANNA
HEDBERG JOHAN
HEDIN KRISTOFFER
HEDSTIG MALIN
HERVIDSSON NICOLE
HINDSTRÖM CASSANDRA
HOZALI SARA
INGMAN LOUISE
JANSON ASTRID
JOHANSSON EVELINE
JOHANSSON MARCUS
JOHANSSON SOFIA
KARIMI HELENA
KARLSSON CAROLINE
KARLSSON FRIDA
KEIFE MADELEINE
KOUCHMESHKIPOUR DERAKHSHAN HANA
LAIHO MIKAELA
LIDÉN FRIDA
LILJA FANNY
LILLIEHÖÖK THERESE
LINDBERG JOAKIM
LINDELL STEFANIK ELLEN
LINDER STEFAN
LINDSTRÖM ANNIKA
LINDSTRÖM INNA
LISKA GABRIEL
LÅNGBERG JESSICA
MARKSTRÖM SIMON
MAURITZSON JONAS
MONTENIUS FRIDA
NILSSON JIM
NISELL CAROLINE
NORBERG KLING EMELIE

NYBACKA VERONICA
NÄÄV MARIA
OLSSON JENNIFER
PARNESTEDT JÖNSSON MATTIAS
PAVLIOUK ELEONORA
PEACOCK CHRISTINA
RAAUM ALEXANDER
RINGSBY ISABEL
ROSVALL SEBASTIAN
RUDENSCHÖLD AXEL
SCHMID ELIN
SEDOUNOVA OXANA
SELLSTRÖM LINNÉA
SPÅNG LINNEA
STECKSÉN SOFIA
STÅLBERG DANIEL
SUNDBERG MAGNUS
SVANTESSON JOHANNA
SVENSSON BERIT
SVENSSON KARIN
TESCH KAJSA
TONKIN PHILIP
WAHLBOM JOHAN
WALLNER NIKOLAS
WEDBÄCK SOFIA
WELIN FRIDA
WENDEL DAVID
WERNGREN LINDA
ZETTERQVIST ANDREA
ZRALY MARTINA
ÅKERLUND GERONIMO
ÖHRNER FILIP
ÖSTLUND YVONNE

Nyutexaminerade
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Advance your career.

www.linklaters.com/JoinUs
       wwww.facebook.com/LinklatersSweden

Vill du göra karriär på den ledande globala advokatbyrån i Norden? Såväl globalt som på den 
nordiska marknaden är vi regelbundet involverade i de största och mest komplexa affärsjuridiska 
uppdragen. En förutsättning för detta är vårt sätt att arbeta integrerat i gränsöverskridande team.

Linklaters stockholmskontor rekryterar löpande biträdande jurister till vårt Junior Associate Program 
med start två gånger per år. Inom ramen för programmet får du prova på verksamheten i tre olika 
arbetsgrupper under det första året. Vi söker dig som är nyutexaminerad från juristutbildningen och 
som har ett genuint intresse för affärsjuridik tillsammans med ett utpräglat kommersiellt tänkande 
och klientfokus. Du har även mycket goda akademiska meriter.

Vi kan erbjuda dig mycket goda utvecklingsmöjligheter i en internationell och utmanande 
arbetsmiljö där du får arbeta tillsammans med skickliga och engagerade kollegor. Läs mer om 
tjänsterna på vår hemsida där du också kan söka direkt online.

Linklaters lämnar juridisk rådgivning till världens ledande företag, finansiella institutioner och 
statliga organisationer i deras mest komplexa transaktioner och ärenden. Med 27 kontor i de 
främsta affärs- och finanscentra, levererar Linklaters en unik service till klienter över hela världen. 
Linklaters är den enda ledande globala advokatbyrån med lokal närvaro i Norden. 
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STOCKHOLM    GÖTEBORG    MALMÖ    HELSINGBORG    BRYSSEL    HONG KONG    SHANGHAI

Vinge är en av de största och mest 
framgångsrika affärsjuridiska advokat-
byråerna i Norden. Att arbeta för 
Vinge är utmanande och tillsammans 
med erfarna kollegor kommer du att 
hjälpa våra klienter till framgångsrika 
affärer.

Nyckeln till vår framgång är skickliga 
jurister och vi arbetar målmedvetet 
med att vara ett självklart val för duk-
tiga medarbetare som vill utvecklas 
och göra en framgångsrik karriär 
som affärsjurist. 

Välkommen till Vinge!

     Följ Vinge på facebook och håll dig 
uppdaterad om allt ifrån lediga tjänster 
och praktikplatser till eventinbjudningar 
och aktiviteter.  
www.facebook.com/vinge.se

 En bra start på 
karriären  
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