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 ■ INNEHÅLL

iUSBÄRAREN ges ut av Juridiska 
föreningen vid Stockholms 
universitet. Utgivning sker fyra 

gånger per år och tidningen skickas 

kostnadsfritt till alla studenter vid 

Juridiska fakulteten vid Stockholms 

universitet samt till alla anställda på 

Juridicum vid Stockholms universitet. 

Även utvalda advokatbyråer, 

myndigheter och bibliotek erhåller 

tidningen kostnadsfritt.
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 ■ CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET ■ MEDARBETARE I DETTA NR

iusbäraren i  
mitt hjärta
ARBETET med Juridis-

ka Föreningens tidning 
har förgyllt mina sista 

år på juristprogrammet. Jag har 
fått träffa otroliga människor - 
kreativa, ambitiösa, roliga och 
intelligenta själar. Jag syftar både 
på vår fantastiska redaktion, alla 
intervjupersoner och JF:s styrel-
se. Av alla har jag lärt mig något. 
I kommunikation med styrelsen, 
tidigare chefredaktören, alla skri-
benter, fotografer, vår formgivare 
och numera också våra kick ass 
illustratörer har jag sugit åt mig 
av deras kunskap. Det är en yn-
nest att få utvecklas på det sättet.

Så det är med lite tungt hjär-
ta jag lämnar ifrån mig posten. 
Mest känner jag ändå glädje 
och tacksamhet över de vänner 
jag fått och stolthet över vad vi 
åstadkommit tillsammans. Det 
är också helt rätt tid för mig att 
lämna över till Matilda Gustafs-
son, nuvarande vice chefredaktör, 
som kommer att leda arbetet med 
bravur. Jag skriver mitt examens-
arbete just nu, och kommer allt-
så inte vara kvar på universitetet 
länge till. iusbäraren slipper mig 

dock inte, utan jag stannar kvar 
som skribent.

I mitt sista nummer som re-
daktör har vi minst sagt en hel 
del power. Det kan ni se redan på 
framsidan som pryds av jurist-
programmets egen enhörning, 
Linnéa Claeson. En av våra nya 
skribenter, Ingrid Öhrn, har 
pratat med en annan powerlady, 
nämligen Madeleine Leijonhuf-
vud. Och fler powerkvinnor blir 
det ju mer ni bläddrar i numret. 
Självklart vill vi även minnas Zai-
da Catalán som gick en för tidig 
död till mötes, och också offren 
för terrordådet i Stockholm i 
april.

Nu tar vi hand om varandra. 
Tack för mig!

Vida Tenhunen Salehi
Chefredaktör

DAVID MUNCK
Skribent

MALIN WESTÉN
Fotograf/
skribent
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Utblick från styrelserummet
SITTANDES i ett nyrenoverat 

styrelserum på Juristernas Hus 
kan vi se ut över ett regnigt Fres-

cati. Regnet lyckas dock inte dämpa 
stämningen i Juridiska Föreningen, som 
tar stormsteg framåt. 

Allt har såklart inte varit roligt eller 
givande. Efter den fruktansvärda terro-
rattacken på Drottninggatan behövde vi 
ställa in Halvvägssittningen och planera 
om den till ett annat datum. Juristernas 
Hus höll dock öppet för studenter som 
var strandade på universitetet. Medlem-
marna fanns där för varandra och kunde 
ge stöd och värme - en fin stund av ge-
menskap i det mörka.

Föreningens aktiva har visat sig ifrån 
sin bästa sida under terminens gång. 
Klubbmästeriet anordnade en utom-
ordentlig Champagnesittning som var 
fullsatt och uppskattad. Marknadskom-
mitténs evenemang har varit så populä-

ra att det inte kan råda några tvivel om 
att föreningens medlemmar är fortsatt 
hungriga på arbetsmarknadskontakter. 

Till allt detta kommer ett lyckat fadde-
ri, en ständigt ökande idrottsverksamhet 
och ett underhållningsmästeri som fort-
sätter att repa för allas nöje. När numret 
når er medlemmar kommer Folkbanqu-
etten med tillhörande aktiviteter som by-
råbesök, lasertag, båttur och en avslutan-
de sittning vara över. Som ordförandepar 
går det inte att vara annat än stolt över alla 
medlemmar som väljer att engagera sig i 
föreningen och göra studietiden roligare 
och bättre för oss alla. 

Detta innebär såklart inte att fören-
ingen är färdigutvecklad. Långt ifrån. 
Bara för att JF fyller 110 år betyder inte 
det att utvecklingen kan stanna, snarare 
tvärtom.  Föreningen måste bli bättre på 
att förnya sig och fånga upp nya typer av 
engagemang från studenterna. 

Och på tal om förändringar vill vi också 
passa på att tacka iusbärarens fantastis-
ka chefredaktör Vida Tenhunen Salehi, 
som gör sitt sista nummer med denna 
utgåva. Tack för allt ditt jobb och vi är 
övertygade om att tidningens nya chef-
redaktör, Matilda Gustafsson, kommer 
bära din mantel vidare på ett formida-
belt sätt. 

När vi nu på nytt tittar ut genom 
fönstret märker vi att det har slutat reg-
na, en välkommen förändring. Det är 
verkligen en svensk vår ute, föreningen 
fortsätter att blomstra och vi längtar till 
sommartanken den andra juni. 

ORDFÖRANDE  Fredrik Björklund

VICE ORDF.  Emma Johansson

FOTO Matilda Gustafsson

 ■ ORDFÖRANDEN HAR ORDET

För oss som advokatbyrå innebär det tre saker. Dels att vi bygger långsiktiga 
relationer med våra kunder, något som bidrar till att vi själva utvecklar våra 
kunskaper. Dels att vi tänker på våra medarbetare, vilket innebär att vi arbetar 
hårt, men respekterar ditt behov av fritid och avkoppling. Och slutligen, förstås,  
att vi alltid agerar med miljön i åtanke.

På Cederquist är hållbarhet ett självklart fokus. 

Sätt kurs 
mot en
långsiktig 
karriär.

DEN MODERNA BYRÅN
CEDERQUIST.SE
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 ■ JURIDISKA FÖRENINGEN  ■ JURIDISKA FÖRENINGEN

MÖT JURISTDAGARNAS 
LEDNINGSGRUPP 2017
EFTER SOMMAREN GÅR JURISTDAGARNA AV STAPELN.  
Arbetet är igång redan nu och de som ser till att Stock-
holms juriststudenter får möjlighet att interagera med 
framtida arbetsgivare är JDs ledningsgrupp.

Emma Yildirim  
Projektledare

Ålder: 23  
Termin: 6 
Favoritkurs hittills: 
Folkrätt   
Varför engagerar du 

dig i JD? Det är ett 
fantastiskt koncept där 

juriststudenter får möjlighet 
att möta framtida arbetsgivare 

samt får en inblick i hur bred arbets-
marknaden för jurister är. Vår utbildning 
erbjuder inte praktik så JD blir ett årligt 
inslag av mer praktisk karaktär som 
erbjuder studenter större förankring i 
det kommande arbetslivet. Jag har 
själv varit besökare många gånger 
och ser det som ett bra komplement till 
studierna. Jag är väldigt glad att nu få 
bidra till ett av de största arbetsmark-
nadseventen för juriststudenter.  
Ambition med årets JD: Att ytterli-
gare öka mångfalden bland utstäl-
larna och deras verksamhetsområ-
den på framförallt mässan men även 
på talarna under Da’n före da’n 
och Karriärdagen. Det finns inslag av 
juridik i alla situationer i livet och där-
med en otroligt bred arbetsmarknad 
för examinerade jurister. Min målsätt-
ning är därför att studenter ska få en 
känsla av att ”nya dörrar öppnas” 

och att nya potentiella arbetsgivare 
introduceras.  
Bäst med JD: Mötet mellan studen-
ter och arbetsgivare under ett antal 
olika former som är mer avslapp-
nade än t.ex. en intervju. Jag syftar 
bl.a. på möjligheten att samtala 
under mässan, gå på kontaktsamtal 
och mingla på banketten, där den 
gemensamma nämnaren är direkt-
kontakt och en chans till att skapa 
sig ett nätverk.
Förebild i livet: Mina föräldrar. I situ-
ationer rörande arbetsliv, framförallt 
min pappa.  
Kontakt: emma.yildirim@jurstud.com
 

Caroline Tillander 

Vice  
projekt ledare

Ålder: 23 
Termin: 7 
Favoritkurs 
hittills: 
IP-rätten 
Varför enga-
gerar du dig i 
JD? Det innebär 
en oerhörd möjlighet 
att kunna få vara med och 
påverka konceptet, vilket känns 
både utvecklande och roligt.

Ambition med årets JD: Att vi i 
årets ledningsgrupp får till några fan-
tastiska dagar som ger ett mervärde 
för både studenterna och alla före-
tag som deltar. Min förväntan och 
tro är att detta kommer vara något 
man minns livet ut. 
Bäst med JD: Personerna som 
är med och engagerar sig sätter 
en guldkant på upplevelsen, men 
framförallt är det erfarenheten att få 
styra ihop JD 2017 som känns störst. 
Förebild i livet: Min pappa.
Kontakt: caroline.tillander@jurstud.com

Emelie Gyllefjord 
Utställaransvarig

Ålder: 25
Termin: 6
Favoritkurs hittills: CA
Varför engagerar du 
dig i JD? Det är ett stort 
projekt som engagerar 
många och det kändes som 
en spännande utmaning att vara 
en del av. Man får dessutom givan-

de kontakt med utställare som är 
verksamma inom olika grenar.
Ambition med årets JD: Att 
JD ska bli ännu större än tidi-
gare med fler besökare och 
bredare utbud av utställare. 
Det finns så otroligt många 

olika jobbmöjligheter, många 
man inte tänker på, och min am-

bition är att vi ska visa upp en stor 
variation bland utställarna. Något för 
alla blivande jurister.
Bäst med JD: Utbytet mellan 
arbetsliv och studenter. JD är ett 

bra sätt för studenter att komma i 
kontakt med arbetslivet och se vilka 
möjligheter som finns, samtidigt som 
det ger utställarna en chans att 
presentera sig för framtida medar-
betare.
Förebild i livet: Min syster.
Kontakt: emelie.gyllefjord@jurstud.com
 

Molly Bäckman 

Ansvarig för Da’n före Da’n

Ålder: 21 
Termin: 3 
Favoritkurs hittills: CD 
Varför engagerar du dig i 
JD? Förra året jobbade jag som 
mässvärd, vilket jag för övrigt rekom-
menderar starkt till alla som är intres-
serade, och fick då en inblick i hur 
mycket jobb och engagemang som 
ligger bakom. Efteråt var jag fast 
besluten om att fortsätta engagera 
mig. När möjligheten att vara med i 
ledningsgruppen dök upp kunde jag 
inte låta bli att ta den. 
Ambition med årets JD: Min 
ambition är att erbjuda studenterna 
en stor variation av föreläsningar 
inom olika områden 
och på så sätt se 
till att det finns 
något för 
alla. 
Bäst med 
JD: Att 
man som 
student får 
sina vyer 
vad gäller 
framtida yrkes-
möjligheter vidgade 
och att man ges möjlighet att ställa 
frågor till jurister som är verksamma 
inom så många olika områden.
Förebild i livet: Min mormor. 
Kontakt: molly.backman@jurstud.
com

 

Sirus Hadsson
Marknadsföringsansvarig 

Ålder: 24 
Termin: 4 
Favoritkurs hittills: CA 
Varför engagerar du dig i JD? 
Jag tycker att det är kul med 
utveckling, och en 
mässa som 
redan är Nor-
dens största 
arbetsmark-
nadsmässa 
för jurist-
studenter 
känns 
som ett kul 
projekt att få 
fortsätta utveck-
la och höja ribban 
på. 
Ambition med årets JD: Att det 
ska bli större, bättre och roligare! 
Bäst med JD: Att få lära känna nya 
människor, lära sig att styra upp en 
mässa och att jobba med ett team 
under en längre period.
Förebild i livet: Mamma. 
Kontakt: sirus.hadsson@jurstud.com

Linnéa Dejemo
Ansvarig för Karriärdagen

Ålder: 22
Termin: 6
Favoritkurs hittills: CB
Varför engagerar du dig i JD? 

Jag älskar att planera evene-
mang och gör det gärna tillsam-

mans med andra i 
projektform. 
Ambition 
med årets 
JD: Att det 
ska kunna 
erbjuda 
studenter-
na en direkt 
genväg till 

nästa jobb. På Karriärdagen kom-
mer man kunna få tips och tricks på 
hur man bäst marknadsför sig inför 
utställarna på mässan. Kanske kom-
mer våra besökare hitta sina nästa 
arbetsgivare under dessa tre dagar.
Bäst med JD: Volymen kanske. 
Mässan är den största i Norden och 
kan erbjuda något för alla, samtidigt 
som JD är så mycket mer än bara 
den.

Förebild i livet: Vet inte, just idag 
kanske det är min sambo.
Kontakt: linnea.dejemo@
jurstud.com

Julia Demitz  

Personalansvarig 

Ålder: 23 
Termin: 7 
Favoritkurs hittills: 
CA (yes, it›s true) 
Varför engagerar 
du dig i JD? Jag 
tycker att det är 
roligt att engagera 
mig, och det känns 
sjukt coolt att vara 
med och skapa Nordens 
största arbetsmarknadsmässa för 
juriststudenter. 
Ambition med årets JD: Att vi ska 
lyckas hålla samma höga nivå som 
tidigare år samt att både besökare, 
utställare och personal ska ha det 
bra och bli inspirerade. 
Bäst med JD: Chansen att knyta 
kontakter och upptäcka arbetsgivare. 
Förebild i livet: Jag har nog ingen 
direkt förebild. Det finns många jag 
ser upp till, men jag försöker vara 
min egen person och den bästa jag 

kan vara. 
Kontakt: julia.demitz@jurstud.com

TEXT Vida Tenhunen Salehi

FOTO Anastasia Matveeva
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Har du också en  arbetsrättsfråga som du vill få svar på?Mejla till arbetsratt@jurstud.com

Skyddsombud
Fråga: Hej, en kompis till mig har blivit 
erbjuden att bli skyddsombud på sin 
arbetsplats. Vi började diskutera detta 
och min kompis är tveksam till om hen 
ska tacka ja. Kan inte du förklara lite 
mer vad som ingår i skyddsombudets 
roll? Brukar det ta mycket tid att vara 
ett skyddsombud? 

Svar: Hej och tack för en intressant frå-
ga! Skyddsombudets många olika upp-
gifter regleras i arbetsmiljölagen. Enligt 
arbetsmiljölagen är skyddsombudets 
uppgift att företräda och aktivera arbets-
tagarna i arbetsmiljöfrågor, verka för en 
tillfredsställande arbetsmiljö, vaka över 
skyddet mot ohälsa och olycksfall samt 
bevaka att arbetsgivaren uppfyller kra-
ven på systematiskt arbetsmiljöarbete. I 
rollen som skyddsombud ingår det även 
att delta vid planering av nya eller ändra-
de lokaler, anordningar, arbetsprocesser, 

arbetsmetoder och förberedelse inför 
en omorganisation, medverka vid risk-
bedömningar och skyddsronder samt 
att delta vid upprättande av handlings-
planer. Skyddsombudet ska också fram-
föra brister och lämna förslag till åtgär-
der och därmed få frågor behandlade i 
skyddskommitté (eller likvärdigt), be-
gära skriftliga förbättringsåtgärder, i en-
lighet med arbetsmiljölagens 6 kap. 6a § 
och stoppa arbete vid omedelbar fara för 
liv och hälsa.

Skyddsombudet har en särställning 
på arbetsplatsen i det avseendet att 
skyddsombud inte får hindras att full-
göra sina uppgifter som skyddsombud. 
Arbetsgivaren ska underrätta skydds-
ombud om förändringar av betydelse för 
arbetsmiljöförhållandena inom ombu-
dets område, det vill säga inom företaget, 
där skyddsombudet har sin anställning. 
Vanligtvis finns det på större arbetsplat-

ser ett ut-
sett huvud-
skyddsombud 
vars uppgift är att 
samordna skyddsom-
budens verksamhet. 

Hur mycket arbete det skulle inne-
bära rent konkret för din kompis beror 
på hur stor arbetsgivare det är, om det 
är en arbetsmiljötung bransch samt hur 
befintligt arbetsmiljöarbete bedrivs. Det 
kan med andra ord vara en heltidstjänst 
eller enstaka timmar vi talar om. Mitt 
förslag är att din kompis pratar med 
nuvarande skyddsombud och huvud-
skyddsombud (om sådan finns) och 
försöker bilda sig en uppfattning kring 
vad som ingått i rollen på arbetsplatsen 
innan hen tackar ja till uppdraget. 

REBECCA HENRIQUES arbetar som arbetsrättsjurist och förhandlare 
hos Transportföretagen som är en samarbetsorganisation för 
arbetsgivar– och branschförbund inom transportnäringen. Rebecca 
har juridikexamen och en fil. kand. i personal– och arbetslivsfrågor. 
Hon ansvarar även för den årliga sammanställningen av Karnovs 
författningssamling i arbetsrätt. 

FRÅGA arbets– 
rättaren REBECCA

Uppsägningstid vid provanställning
Fråga: Hej! Har en lite märklig fråga 
om arbetsrätt. Min sambo har just fått 
ett fint nytt jobberbjudande. Hen är 
just nu provanställd på ett annat jobb 
som inte är så kul. Hen jobbar med 

kundserviceuppdrag. Den nu-
varande arbetsgivaren har 

inget kollektivavtal. I an-
ställningsavtalet saknas 

det villkor angående 
uppsägningstid, istäl-
let hänvisar avtalet 
till lagen om anställ-
ningsskydd. Som 

jag förstår det har min sambo ingen 
uppsägningstid om hen säger upp sig. 
Vet du vad som eventuellt gäller? 

Svar:  Tack för din fråga och gratu-
lera sambon till det nya jobbet! En 
provanställning får enligt lagen om 
anställningsskydd vara högst sex må-
nader lång. Provanställning är en form 
av visstidsanställning, men syftet är att 
provanställningen efter prövotiden ska 
övergå i en tillsvidareanställning. Syftet 
med provanställningen är att arbetsgi-
varen ska få möjlighet att pröva en per-
son i befattningen innan den går över i 
en fast anställning och att arbetstagaren 
på motsvarande vis får en möjlighet att 
prova på tjänsten och arbetsgivaren. I 
den specifika situationen som du beskri-
ver så vill din sambo säga upp sig från 
sin nuvarande tjänst under provanställ-
ningstiden om sex månader då hen fått 
ett erbjudande som är mer lockande. 

I lagen om anställningstid uppges det 
att såväl arbetsgivare som arbetstagare 
kan avbryta en provanställning när de 
vill, och det utan att iaktta någon sär-
skild uppsägningstid. Om arbetsgivaren 
vill avbryta provanställningen i förtid 
finns det dock regler om 14 dagars var-
seltid för arbetsgivaren. Som arbetstaga-
re finns det ingen motsvarande bestäm-
melse och under förutsättning att det 
inte finns något kollektivavtal så innebär 

lagens regler att det är möjligt för din 
sambo att gå på dagen om hen vill. 

Om din sambo har beslutat sig för att 
säga upp sig så är mitt råd att avsluta rela-
tionen till den nuvarande arbetsgivaren 
på ett bra sätt eftersom det i framtiden 
kan vara så att hen behöver den tidigare 
arbetsgivaren som referens. Förslagsvis 
bokar din sambo in ett möte med när-
maste chef och förklarar att hen vill säga 
upp sig, helst med lite framförhållning. 
Givetvis går det dock bra att gå på dagen. 
När man som arbetstagare säger upp sig 
så bör detta ske skriftligen eftersom det i 
efterhand kan vara bra att kunna bevisa 
uppsägningen om det skulle bli någon 
tvist i efterhand. 

I ett skriftligt uppsägningsbesked 
kan det exempelvis stå följande: ”Jag vill 
meddela att jag idag (ange datum) säger 
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FOTO Niklas Bolin Djanaieff
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”Vi kämpade 
med varandra, 
vi var framtida 

kollegor”
Victor Fransson och Sofi a Landolsi

Hur kändes det att komma hit?
Sofi a: Det var riktigt kul! Jag var lite nervös innan, men 
alla var så varma och tillmötesgående, både Vingar och 
andra kandidater. Redan första timmen kände jag mig 
trygg och peppad.

Fanns det något som gjorde Camp Vinge unikt?
Victor: Man hade så många chanser att visa vem man 
var. Då är det så mycket enklare att vara avslappnad, 
vara sig själv helt enkelt. Och det var en otrolig möjlig-
het för mig att kunna få se - vad är det för människor 
som jobbar här, vad det fi nns för verksamhetsgrupper 
och möjligheter till utveckling. Och få veta allt! 

Sofi a: Det var väldigt annorlunda andra event jag varit 
på. Känslan av att aktivt behöva jobba för att sticka ut, 
som ofta vid andra event, fanns inte. Men framförallt att 
mötet var så ömsesidigt: ”det är inte ni som ska visa att 
ni platsar hos oss, det är också ni som ska känna om ni 
vill vara hos oss, att ni trivs”.

Vad var speciellt givande?
Sofi a: Dagarna innehöll så olika aktiviteter. En 
caselösning, ett förhandlingsspel, en annan gång skulle 

man sälja in en vara till någon. Man kunde visa så olika 
sidor av sig själv. Sedan fi ck man en omsorgsfull feed-
back i slutet av dagarna. Det var nog det mest givande.

Victor: Både jag och Sofi a fi ck positiva besked, men jag 
tänkte redan innan jag fi ck beskedet att oavsett vilket 
har jag lärt mig så otroligt mycket. Saker som jag haft 
nytta av efteråt.

Hur skulle ni sammanfatta dagarna?
Sofi a: Det var som en crash course! Allt man fått lära sig 
på utbildningen, alla små inblickar, allt var koncentre-
rat. Och man blev verkligen vänner med de andra kan-
didaterna. Vi kämpade MED varandra, vi var framtida 
kollegor. Och det var en stark upplevelse – personligt, 
socialt och professionellt. 

Victor: Det var intensivt lärorikt! Och det var ett 
ömsesidigt möte mellan oss kandidater och Vinge. En 
möjlighet att se hur vi skulle jobba tillsammans.

Håll utkik på Vinges och Juridiska Föreningens Facebook 
efter sommaren för mer information om Camp Vinge. Vi 
ser fram emot att få träff a våra blivande kollegor!

Vi vill lära känna er på djupet, men vill också att 
ni ska få lära känna oss. Vi pratade med Victor och 
Sofi a som båda deltagit i Camp Vinge:

CAMP VINGE
– din väg till drömjobbet?

Snart är det åter dags för Camp Vinge
 – ett event som för många av deltagarna
 leder fram till en anställning på Vinge. 

Under två dagar får du som student möjlighet att lära 
känna oss på djupet, och vi dig. Du får delta i olika 
övningar, möten och sociala aktiviteter och får även 
möjlighet att i lugn och ro prata med anställda på alla 
nivåer om livet på Vinge. 

Vi vill göra det möjligt att spendera längre tid 
tillsammans än vad som är vanligt i en rekryterings-
process. Känner vi ömsesidigt att vi skulle trivas
ihop kan vårt möte mynna ut i ett konkret jobb-
erbjudande.

Camp Vinge är ett rekryteringsevent för dig som är student och är i slutet av din utbildning. 
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 ■ JÄMSTÄLLDHET & JURIDIK

IUSBÄRAREN HAR MÖTT JURISTSTUDENTEN och 
elithandbollsspelaren Linnéa Claeson för att prata om 
sexuella trakasserier, våld, jämställdhet och civilkurage. 

VI möts på långfredagens mor-
gon, då Linnéa har en lucka för 
oss innan hon ska iväg till näs-

ta intervju. Det är mycket som händer 
på dagarna för någon som studerar till 
jurist, elitsatsar på handbollen och dri-
ver samhällsfrågor. På relativt kort tid 
har hennes Instagramkonto @assholes-
online fått mycket uppmärksamhet, och 
hon har under de senaste månaderna fi-
gurerat frekvent i massmedia.

– Det är fullt ös. Jag har alltid morgon-
tränat. Efter det är det handboll, sedan 
ofta någon telefonintervju, universitetet, 
lunchmöte, telefonintervju, foto, träning 
och sedan måste jag svara på miljoners 
makaroners mail. Man blir ganska effek-
tiv och jag har lärt mig att multitaska. 

För Linnéa är civilkurage paraplybe-
greppet för hennes engagemang; däri 
faller bl.a. flyktingfrågor, jämställdhet 
och segregation. Förutom @assholes-
online driver hon två ideella organisa-
tioner. Tillsammans med Elin Westher 
som också pluggar på juristprogrammet 
startade hon Omtanke Stockholm som-
maren 2016. Organisationen är för hem-

lösa och det Linnéa och Elin gör är bl.a. 
att nattvandra och dela ut förnöden-
heter. Den andra ideella organisationen 
heter Refugee Relief och startades efter 
att Linnéa och fem vänner hade varit i 
Grekland och arbetat som volontärer 
förra sommaren. När de kom hem kände 
de att de ville göra mer.

– Vi samlar in kläder för att skicka ner 
till Grekland. Det är inte så lätt som man 
tror; super-engagemanget som fanns 
2015 är liksom dött, trenden är över. Men 
människorna dör ju fortfarande där borta. 

Kontot @assholesonline öppnade 
Linnéa för två år sedan för att hon var 
trött på alla misogyna kommentarer 
som hon och många andra kvinnor får 
utstå i sin vardag. Hon ville synliggöra 
problemet och hitta ett sätt att skriva om 
jämställdhet och civilkurage. 

– Maktordningen är något som ge-
nomsyrar allt och jag tror att vi alla, även 
jag själv, har en skev kvinnosyn. Jag har 
också växt upp i det här patriarkatet och 
har fått lära mig sedan jag var fem år att 
killar får tafsa på mig. Vad gör det med 
min verklighetsuppfattning?

Enligt Linnéa borde våldtäktsskämt ald-
rig få passera utan att någon reagerar. 
Här måste alla ta sitt ansvar och stå upp 
för varandra mer, oavsett könstillhörig-
het. Hon understryker problematiken i 
normaliseringen av kvinnans undergiv-
enhet och att det skulle vara något sexigt. 

– Det faktum att en av världens mäk-
tigaste män kan säga ”grab them by the 
pussy” och sitta kvar på sin post – det 
tror jag påverkar oss alla. 

JÄMSTÄLLDHET OCH JURIDIK

Ditt engagemang, har det alltid 
funnits där? 
– Jag har nog haft mitt rättspatos sedan 
jag var liten, men jag har absolut lärt 
mig att kanalisera det bättre sedan jag 
började på juristprogrammet. Tack vare 
juridiken har jag koll på mina rättigheter 
och skyldigheter, något jag har använd-
ning för på @assholesonline hela tiden. 
Jag blir stärkt av att veta att ”Okej, nu 
kränker han mig. Det här är ett brott”. 
För mig har det varit helt revolutione-
rande. Sedan jag valde att inte ignorera, 
utan att göra precis vad jag ville och slå 
tillbaka på mitt sätt, har en helt ny värld 
öppnats för mig. 

”Civilkurage är det  
finaste som finns”

 ■ JÄMSTÄLLDHET & JURIDIK
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Hur ofta anmäler du?
– Jag önskar att jag anmälde allt, 
men det gör jag inte. Jag får ju hat 
och hot varje dag. 

Hur ser du på anmäl
nings  processen när ett 

brott har begåtts på nätet? 
– Vi har för lite resurser för att ut-

reda näthat, det är så utbrett. Ett annat 
problem är att vi skiljer på verkligheten 
och internet, vilket vi måste komma 
ifrån. Unga människor växer idag upp 
med en iPhone i handen, och för dem 
är det absolut ingen skillnad på internet 
och verkligheten. Jag tror att det är väl-
digt viktigt att vi börjar förstå det som 
vuxna. Internet har öppnat en ny värld 
för kränkningar och brott. Inom juridi-
ken måste vi hänga med i den här digi-
taliseringen.

– När det gäller hanteringen av an-
mälningar kommer även frågan om 
rättssäkerhet in. Jag upplever ofta att det 
endast pratas om rättssäkerhet från gär-
ningsmannens perspektiv. Det är märk-
ligt. När det handlar om sexualbrott så 
tror jag inte att det är så många offer 
som tycker att rättssäkerheten funge-
rar så väl för dem. Vi borde se över det. 
Rättssäkerhet ska inte bara innebära att 
risken för att en gärningsman blir oskyl-
digt dömd minimeras, utan det bör även 
innebära att man som offer faktiskt blir 
skyddad och kan känna sig trygg i sitt 
samhälle. 

Hur tycker du att undervisningen 
på juristutbildningen hanterar 
frågor om sexuella trakasserier 
och andra liknande brott?
– Jag har sedan jag började juristpro-

grammet saknat en diskussion om hur 
vi blir schyssta människor. Vi måste 
lära oss om rasism, social utsatthet, 
HBTQ-personer och mäns våld mot 
kvinnor, som jag nu hört att man ska in-
föra i utbildningen. Som jurister arbetar 
vi med människor eller saker som rör 
människor, och i många positioner har 
vi väldigt mycket makt och inflytande. 
Det är viktigt att komma ihåg att konse-
kvensen av en lag kan vara att en individ 
blir dömd åt det ena eller andra hållet, 
eller att en person inte får upprättelse. Vi 
tappar ibland det när vi bara rabblar pa-
ragrafer. Etik och moral måste genomsy-
ra utbildningen, och det räcker inte med 
enstaka seminarium om det här.

– En domare måste veta vad exempel-
vis frozen fright (en överlevnadsreflex 
som gör att offret blir ofrivilligt paraly-
serat vid övergreppet) är, hur en vanlig 

våldtäkt ser ut och 
att alla offer inte re-
agerar på samma 
vis när de utsätts för 
övergrepp. Det bör 
ställas krav på att så-
dan kunskap finns. 

Vad tror du krävs 
för att jurist studenter ska enga
gera sig? Ska man börja tentera 
den här typen av frågor?
– Det tycker jag absolut. Om man verk-
ligen tycker att det här är viktigt, då är 
det rimligt att studenterna tenteras i 
det. Jag tycker framförallt att juridiska 
fakulteten, för att engagera studenter, 
måste kunna förklara varför exempelvis 
kunskap om sexuellt våld är viktigt. Det 
räcker inte att ”riva av” ämnet. Det krävs 
att någon som brinner för ämnet kan 
förklara varför det kan bli avgörande för 
människors liv att vi som blivande juris-
ter förstår oss på det här. Jag tror att det 
vore utvecklande och att många andra 
juriststudenter tycker att det skulle vara 
väldigt bra.

Linnéa betonar att jämställdhet är alla 
människors angelägenhet. 

– Vi måste prata om solidaritet. Ofta 

fastnar man i att jämställdhet skulle vara 
en kvinnofråga och att det inte angår 
alla. Men om man skulle tänka så om till 
exempel rasism, ”ja men det är ju svarta 
personers problem”, då hade vi ju ald-
rig kommit framåt med det problemet 
heller. För jämställdhet krävs att män 
engagerar sig solidariskt i frågan om att 
kvinnor är underordnade männen i vårt 
samhälle. Det är nog många män som 
inte riktigt tycker att det är deras sak att 
exempelvis gå på en demonstration för 
abort. Men alla män är välkomna i jäm-
ställdhetskampen, ni behövs. Civilkura-
ge är det finaste som finns.

ETT DEMOKRATIPROBLEM

ATT INTERNET underlättar kontaktta-
gande märks även när det kommer till 
sexuella trakasserier. Första gången Lin-
néa upplevde sexuella trakasserier och 
sexinviter på nätet var hon tio år och 
använde MSN.

– Redan då fick både jag och mina 
vänner en hel del meddelanden från 
män. Jag har nog ingen tjejkompis som 
inte har blivit utsatt för kränkningar på 
grund av att hon är just kvinna. Det blir 
vardag ganska snabbt. 

– Nu idag, när jag som ung tjej tar 
plats i det offentliga rummet och inte 
ber om ursäkt för det, då haglar det in 
penisbilder, kränkningar och hot. Det 
är många som vill att jag ska tystas. 
Kvinnor i det offentliga rummet får så 
mycket skit att de inte orkar mer. Det 
är ett demokratiproblem. Vi har politi-
ker som stänger ner sina Twitterkonton, 
tjejer som inte vågar ta intervjuer, kän-
disar som blir trakasserade och kvinnli-
ga journalister som får utstå så oerhört 
mycket mer kränkningar och hot än sina 
manliga kollegor. Och detta är inte ett 
“kvinnoproblem” utan något som angår 
alla. Om en kränkning inte hade accep-
terats av en manlig kollega bör det ock-
så ta hus i helvete om den riktas mot en 
kvinnlig kollega. 

Hur ser du på det här med att 
säkra bevis när ett brott har  
begåtts över nätet?
– Processen är så komplicerad. Om en 
server ligger i ett annat land kan det ta 
väldigt lång tid att få ut information som 
är nödvändig för att få igång en rättegång 
här i Sverige. Alla stater borde ta sitt ansvar 
gemensamt för att förbättra den processen. 
Ta till exempel det här med att IP-nummer 
ska raderas så fort; vem är det vi skyddar 
med den regleringen? Här kommer rätts-
säkerhetsfrågan tillbaka igen. 

Årligen leder cirka 900 våldtäktsfall i 
Sverige till åtal, men i ungefär vart tredje 
fall går den misstänkte fri enligt statistik 
från BRÅ. Den statistiken är betydligt 

sämre än för många andra grova brott. 
Att så många fall av sexualbrott läggs ner 
och att åtalet inte leder till en fällande 
dom tror Linnéa beror på våra attityder 
kring vad en våldtäkt är. 

– Som ung tjej lärde jag mig att skyd-
da mig mot våldtäkt på väg hem på nat-
ten genom att hålla nycklarna i handen. 
Det var ingen som berättade för mig att 
den största risken för våldtäkt inte är ute 
på gatan, utan hemma av min pojkvän 
eller av en kompis på en fest. De flesta 
våldtäkter sker i hemmet och inte i nå-
gon mörk gränd på natten. Vi har idag 
en väldigt märklig bild av våldtäkt och av 
verkligheten. Vi delar in män i ”schyssta 
killar” och ”onda våldtäktsmän” där våld-
täktsmännen är sjuka män som ständigt 
ger sig ut i skogen för att leta efter sitt 
nästa offer och ”schyssta killar” är alla 
andra män som är helt vanliga. Detta 
innebär att när en våldtäkt eller annat 
övergrepp sedan begås av en ”schysst 
kille”, vilket ofta är fallet, uppstår någon 
slags identitetskris vad gäller den här 
personen. Gärningsmannens vänner kan 
inte förstå att han skulle ha begått brot-
tet, eftersom han inte är den där våld-
täktsmannen som är sjuk i huvudet och 
går runt ensam i skogen. 

– När vi har den här bilden av vad en 
våldtäktsman är, då blir det lättare att 
tänka att det är hon som ljuger eller att 
det är hon som har missuppfattat det. Så 
även i de fall när mannen faktiskt döms 
för våldtäkt och får ett juridiskt straff, så 
är det oftast kvinnan som utsatts som 
får det sociala straffet. Detta sker för att 
mannen inte passar in i den allmänna 
uppfattningen av vad en våldtäktsman 
är. Här behöver vi en attitydförändring. 
Alla måste börja prata om detta. 

Hur kan vi “snabba på” den här 
attitydförändringen? 
– Jag tycker att alla måste ta sitt ansvar 
för att få saker att ändras. Politiker, lä-
rare, offentliga personer. Jag tror också 
på ett större engagemang från män, från 
pappor och manliga lärare. Överlag mås-
te vi uppmana vuxna att uppfostra sina 

barn, att prata med dem om sex och om 
porr. Vi måste lära pojkar hur de ska 
bete sig, vad som är okej och inte okej. 
Vi kan inte längre ägna oss åt att berätta 
för flickor att de ska skydda sig och vara 
försiktiga.

Tror du att en ny samtyckes
baserad lagstiftning kommer  
att få effekt?
– Jag tror inte lagen har effekt ensam men 
om vi alla tar krafttag så har den det. Be-
visproblematiken kvarstår, men var man 
lägger ansvaret skiljer sig och det är po-
sitivt; attitydförändringen är jätteviktig. 
Lagändringen betyder att vi har förstått 
att det till exempel finns något som heter 
frozen fright och vad det innebär. Vi kan 
inte hålla på att ifrågasätta varför kvin-
nan inte sprang, inte slogs, inte skrek. 

Du har kontakt med politiker och 
deltar i en del politiska forum.
Hur uppfattar du engagemanget 
från kvinnor respektive män inom 
politiken?
– Jag upplever att det är kvinnliga poli-
tiker överlag som är intresserade. Och 
där har det inte att göra med att det råkar 
vara en kvinna som är jämställdhetsmi-
nister; jag har blivit kontaktad av finans-
ministern också. När jag arbetar ideellt 
märker jag ett mycket större engage-
mang från kvinnor. Och det tror jag har 
att göra med hur vi uppfostras att vara. 
Som kvinnor lär vi oss att vi ska tänka på 
andra och vara varma som människor, 
medan män generellt uppfostras till att 
vara mer prestationsinriktade och inte 
lika fokuserade på omvärlden på det vi-
set. Det är ju såklart en generalisering, 
men jag tror att uppfostran är anledning-
en till att kvinnor engagerar sig i större 
utsträckning. Jag vill dock poängtera att 
jag ser ett ökande engagemang från mäns 
håll, vilket är väldigt viktigt. 

TEXT Ingrid Öhrn &  
Vida Tenhunen Salehi  

FOTO Malin Westén
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 “ Om en kränkning inte hade 
accepterats av en manlig kollega 
bör det också ta hus i helvete om 
den riktas mot en kvinnlig kollega.
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”Som jurister måste vi  
förstå den här verkligheten”
BLIVANDE JURISTER BEHÖVER BEREDAS också i sådant 
som inte är juridik i direkt mening. Det menar Madeleine 
Leijon hufvud, professor emerita i straffrätt vid Stockholms 
Universitet. Hon tror att kunskap om mäns våld mot kvin-
nor i nära relationer kommer att bredda juristutbildningen. 

I BÖRJAN av 1990-talet tillsatte re-
geringen den s.k. Kvinnovåldskom-
missionen med syftet att motverka 

och uppmärksamma mäns våld mot 
kvinnor. Kommissionens arbete resulte-
rade i ett förslag som ledde till införan-
det av brotten grov fridskränkning res-
pektive grov kvinnofridskränkning. 

En av de sakkunniga i kommissionen 

var professor Madeleine Leijonhuf-
vud. Hon menar att det var dessa brotts 
mycket speciella karaktär som var grun-
den till förslaget.

– Straffbestämmelsen skulle spegla 
en situation som tidigare inte hade gått 
att fånga upp. Systematiska kränkningar 
skulle bedömas som en helhet och offret 
skulle då inte behöva precisera gärning-

arna till exakt tid och rum. Detta var helt 
centralt för att kunna fälla gärningsman-
nen i en situation där våld och övergrepp 
pågått under en längre tid och kvinnan 
inte kunde precisera varje enskild hand-
ling, säger Leijonhufvud.

Förslaget mötte stark kritik, bland an-
nat från jurister. 

– Att det var just från juristhåll vi 
mötte kritik är väldigt intressant. Ett par 
jurister i kommissionen reserverade sig 
mot förslaget med motiveringen att det 
inte fungerar på det här viset i juridiken 
utan att man måste kunna kräva att off-
ret kan bevisa varje enskilt brott.
Efter stor debatt gick förslaget igenom 
och 1998 infördes fridskränkningsbrot-

NYTT  
obligatoriskt 
utbildnings
moment

VAD: I utbildningar till yrken 
där möten med våldsutsatta 
barn och kvinnor förekom-
mer, ämnar regeringen 
introducera obligatoriska 
moment om våld i nära 
relationer och mäns våld mot 
kvinnor. En av de utbildningar 
som berörs av beslutet är 
juristutbildningen.

VARFÖR: För att kunna ut-
veckla insatser och arbets-
sätt behöver de personer 
som genom sitt yrke möter 
våldsutsatta och våldsutöva-
re ha relevant kunskap om 
bakgrunden till våldet. 

HUR: Regeringen beslutar 
om vilka krav som ska upp-
fyllas för respektive examen 
genom examensbeskrivning-
ar till högskoleförordningen. 
Därefter ansvarar lärosätena 
för att utforma utbildningen 
så att den når upp till exa-
mensmålen.

NÄR: Detta bedöms kunna 
träda ikraft som tidigast års-
skiftet 17/18. 

Källa: Regeringskansliet & 

regeringen.se

ten i brottsbalken. Leijonhufvud menar 
att det var ett viktigt steg i jämställd-
hetskampen, men att mäns våld mot 
kvinnor i nära relationer är något sam-
hället haft och fortfarande har svårt att 
förstå. 

– Kunskapen om den här verklighe-
ten är kanske bättre nu än tidigare men 
det är fortfarande något som vi har gan-
ska svårt att ta till oss. En vanlig reak-
tion är att vi frågar oss ”varför lämnar 
hon inte den här mannen?”. Här krävs 
att vi känner till dels hur systematiskt 
våld och kränkningar påverkar offrets 
självkänsla och verklighetsuppfattning, 
dels hur faktiska omständigheter som 
ekonomi och gemensamma barn ofta 
spelar en stor roll, säger hon.

Att utbildning om mäns våld mot 
kvinnor ska bli en obligatorisk del av 
juristprogrammet tror hon kommer att 
bredda och fördjupa utbildningen.

– För att kunna utföra sitt arbete som 
jurist i ett fall där den här typen av våld 
har förekommit måste man ha kunskap 
om bakgrunden till det. Ta exempelvis 
en så vanlig situation som att en åkla-
gare ska fatta beslut om huruvida en 
förundersökning ska läggas ner eller ej 
när man inte längre får riktigt bra gehör 
från kvinnan. Här måste juristen förstå 
vad som är relevant för bedömningen. 
Att kvinnan inte håller fast vid sin an-
mälan får inte vara avgörande. 

Som exempel tar hon upp fallet 
med 41-åriga Lotta som i juni förra 
året dödades av sin före detta pojkvän 
i sitt hem i Bromma. Lotta hade anmält 
mannen för misshandel, men ärendet 
lades ner efter att hon sagt att hon inte 
längre ville medverka i utredningen. 
Mannen var sedan tidigare dömd för 
grova våldsbrott och vid den tidpunkt 
han träffade Lotta var han villkorligt 
frigiven från ett fängelsestraff för att ha 
hotat och misshandlat en annan kvinna. 

– Just nu arbetar vi för att få fram en 
ny lag, en Lex Lotta. I Sverige blir mel-
lan tio och tjugo kvinnor per år dödade 
av sina män i fall där det har funnits en 
anmälan som kvinnan har dragit tillba-
ka. Vi måste utreda vad som gick fel i 
de fallen.

Hon anser att det är viktigt för blivan-
de jurister att förstå strafflagstiftningen 
som ett medel att förebygga bland annat 
våld, att den viktigaste funktionen för 
lagar är just den preventiva. 

– Juristens uppgift är i första hand 
att kunna definiera gällande rätt och 
sedan tillämpa den, men vi har en väl-
digt viktig roll också i utformningen av 
lagarna. Vi deltar som remissinstanser 
i olika lagstiftningssammanhang där vi 
förväntas kunna göra mer än att bara 
tala om vad som är gällande rätt. Juris-
ter ska uppfatta en problematik och hur 
den ska förebyggas. Därför måste ju-
riststudenterna beredas och få en bak-
grund till de rådande strukturerna och 
kunskap om hur man ska jobba mot 
exempelvis våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld, säger hon. 

Vad gäller hedersrelaterat våld, vilket 
också ska ingå i utbildningsmomentet, 
anser Leijonhufvud att det är viktigt att 
begripa den kulturella bakgrunden till 
våldet.

– Samtidigt måste vi komma ihåg 
att kvinnans frihet inte heller i Sverige 
har varit eller är självklar på något sätt. 
Skulle vi glömma det riskerar vi betrak-
ta hedersvåldet som något helt främ-
mande, säger hon.

Hur utbildning om hedersrelaterat 
våld ska behandlas i förhållande till an-
nat våld mot kvinnor ser hon som en 
utmaning för lärosätena. 

– Ett samarbete med andra utbild-
ningar på universitetet, såsom psyko-
logi- och sociologiutbildningarna, hade 
varit väldigt bra här. Det krävs nog att 
man tar in föreläsare som kan förmedla 
det vi behöver kunskap om, men som 
inte är juridik i direkt mening, kring 
hur de här strukturerna ser ut. Det be-
hövs en bredare ansats för att vi jurister 
ska förstå det här.

TEXT Ingrid Öhrn

FOTO Sigfrid L.
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Hon som inte  
blev professor
UNDER PERIODEN VI IBLAND KALLAR ”LA BELLE ÉPOQUE”, 
som slutade när första världskriget började, krävde 
kvinnor rättigheter på sätt som inte skett förut.  
En stor fråga var rösträtten. Ett annat stridsäpple  
i Sverige var kvinnors rätt att doktorera.

PROFESSOR Sigurd Ribbing 
motiverade hindret med att kvin-
nans hjärna ”bevisligen” inte har 

”tillräcklig vikt eller tillräckligt många 
vindlingar för att sätta henne i stånd att 
ta en doktorsgrad”. Det fanns dock dis-
pens, vilket på 1890-talet beviljades jur 
kand Elsa Eschelsson, en för sin gene-
ration erfaren kvinna. Hon hade träf-
fat politikerna Karl Staaff och Hjalmar 
Branting och rest i Wien, Istanbul, Arab-
världen och Ryssland. 

Våren 1897 godkändes Eschelssons 
avhandling ”Om begreppet gåfva enligt 
svensk rätt” på Uppsala universitet.  Hon 
firade med en tur till Pyrenéerna, blev 
samma år docent och fick till hösten fö-
reläsa i processrätt. År 1904 utsågs hon 
att leda den propedeutiska kursen (mot-
svarande JIK:en), vilket överklagades av 
A O Winroth. Han var hedersdoktor och 
professor utan att ha disputerat, men an-
såg Eschelsson inkapabel att undervisa 
i civilrätt. Han skrev med ett rättshave-
ristiskt språk bl.a. att han och Eschels-
son var ”genom onda makters anstiftan 
förenade i samarbete för gemensamma 
lärjungars civilrättsliga utbildning”, och 
fann det skumt att hon ”på vissa punkter 
ställt sin åhörarekrets inför valet af ett 
flertal möjligheter”.

Winroths talan avslogs, men han råd-
de sina studenter att glömma vad de lärt 
av Eschelsson. Det var dock inte lätt. 

”Jag kommer ihåg den vördnad man 
kände för henne. Allt var klart, på 
prick och så att man något så när 
kunde förstå det”, berättade hen-
nes student Eva Andén, som 1918 
blev Sveriges första kvinnliga ad-
vokat.

Riksdagen beslöt 1909 att kvin-
nor allmänt kunde få tjänst med 
kunglig fullmakt. Hur detta tolka-
des av regeringen, och i Uppsala, 
var viktigt. Likabehandling i Uppsala 
förespråkades bl.a. av häradshövding 
Axel Olivecrona (son till kvinnosaks-
kvinnan Rosalie Olivecrona och Knut 
Olivecrona), som adjungerats till fakul-
teten. Professor Harald Hjärne fruktade 
däremot ”förfallstecken” och förväxling 
av ”könens olikartade uppgifter” samt 
att ”förmögna damer” kunde avskräcka 
strävsamma män som av ”ridderlighet” 
inte ville konkurrera med kvinnor. Be-
tänkandet från Kungl. Maj:t i januari 
1911 föreslog en medelväg där ogifta 
kvinnor (vilket Eschelsson var) kunde 
få professur i många ämnen; dock ej ci-
vilrätt, straffrätt eller processrätt, enär 
kvinnor inte fick bli domare (den möj-
ligheten kom 1925). 

Elsa Eschelsson, som då var sjuk i 
gulsot, såg troligen sin dröm om profess-
ur i civilrätt grusas av betänkandet. Hon 
hittades den 8 mars 1911 medvetslös i 
sin säng, och dog två dagar senare, av en 

överdos sömnmedel. Hon blev 49 år och 
hade testamenterat pengar till en stipen-
diefond för kvinnliga jur stud i Uppsala. 
Sveriges första kvinnliga professur i juri-
dik fick vänta till 1969, då Gunvor Wal-
lin blev professor i civilrätt i Lund.

TEXT David Munck

Källor: Maud Ekberg (SvJT 1960 s. 677), 

Gunilla Strömholm (de Lege 1997),  

Eva Bäckstedt (SvD 20/3 2004),   

Svenskt biografiskt lexikon.

J D - L O P P E T
2 0 1 7
L Ö P N I N G

M I N G E L

N Ä T V E R K A N D E

L Ä S  M E R  P Å

J U R I S T D A G A R N A . S E



2120

Hur har juristutbildningen varit till 
nytta i ditt entreprenörskap?
– Jag valde juristutbildningen för att det 
är en bred och bra utbildning men utan 
någon egentlig plan att i framtiden arbe-
ta som jurist. Jag kombinerade mina ju-

riststudier med företagsekonomi för att 
ha fler valmöjligheter senare i yrkeslivet. 
Även om utbildningen gav mig bra och 
värdefulla kunskaper som jag haft an-
vändning av i mitt företagande, tänkte vi 
under utbildningen i traditionella banor 
bl.a. när det gäller karriärmöjligheter. 
Det fanns inte så mycket entreprenör-
stänk i själva utbildningen.

Hur fick du idén att starta eget?
– I slutet av utbildningen blev jag head-
huntad till en ideell organisation som 
arbetade med våldsutsatta kvinnor och 
rättsområden som familjerätt, brottmål 
och migrationsrätt. Det var en projektan-
ställning på ett år och trots att humanju-
ridik inte var min inriktning tackade jag 
ja. Där träffade jag Nadja Hatem. Under 
året funderade vi och diskuterade många 
gånger om vad vi ville göra efter pro-
jektanställningen. Vi kom fram till att 
målet var att bli delägare - att arbeta som 
advokat och sedan starta eget. Men se-
dan tänkte vi: ”varför ska vi vänta?”

Har du något tips till unga  
entreprenörer?
– I efterhand tänker jag att vi var lite nai-
va. Men om vi hade vetat allt vi vet idag 
om hur det är att starta eget, kanske vi 
inte hade vågat. Vi hade skickliga men-
torer inom juridik men inga mentorer 
om affärsstrategier och entreprenörskap. 
Vi satt där efter starten, redo att börja ta 
uppdrag, men ingen ringde! För att få 
kunder, måste de ju veta att du finns – 
och ingen visste att vi fanns. Så det var 
bara att bege sig ut och börja bygga upp 
sitt nätverk. Mina tips är att skaffa dig 
mentorer även i frågor gällande ditt fö-
retag. Ha koll på ekonomin och arbeta 
aktivt och kontinuerligt med att bygga 
upp ditt varumärke. Starta med fördel 
innan du dragit på dig höga levnadskost-
nader. Ha gärna ett sparkapital. Och om 
du har ett bidrag eller ett stipendium - 
jobba ändå hårt från första början för det 
dröjer innan pengarna börjar komma in. 
Våga ta betalt och motivera summan för 
dig själv.

Hur har juristutbildningen varit till 
nytta i ditt entreprenörskap?

– Jag tänkte tidigt att praktisk erfaren-
het var minst lika viktig som teoretisk 
om jag skulle få möjlighet att arbeta med 
det jag verkligen brann för. Så jag passa-
de på att praktisera pararellt med mina 
studier. Jag gjorde praktik på FN:s flyk-
tingkommissariat och på Utrikesdepar-
tementet. Och jag tog en traineeanställ-
ning på Danska Institutet för Mänskliga 
Rättigheter. Min juristutbildning har va-
rit fundamentet i mitt entreprenörskap 
eftersom Hanna and Goliath arbetar just 
med fortbildning och rådgivning kring 
juridik. Sedan är juristutbildningen en 
fantastisk utbildning på många plan för 
entreprenörskap, bl.a. för att vi arbetar 
mycket med både analys och argumen-
tation som är bra grunder för sälj.

Hur fick du idén att starta eget?
– Det är en dröm som legat och grott 

länge. Jag har under de senaste 15 åren 
byggt upp verksamheter åt andra och lett 
större förändringsarbeten. Jag har även 
jobbat som projektledare. Så den entre-
prenöriella ådran har nog alltid funnits 
där. Sedan kom jag till en fas i livet då 

jag kände att det äntligen var dags att 
våga hoppa. Jag var föräldraledig med 
min tredje dotter och hade gott om tid 
att fundera på hur jag vill leva mitt liv. 
Framförallt kände jag ett behov av att 
kunna styra min egen tid bättre. Nam-
net Hanna and Goliath Law & Education 
kom jag faktiskt på under en barnvagns-
promenad med en kompis. Hon sa till 
mig att hon tyckte det var häftigt att se 
hur jag arbetat hela livet med att använ-
da juridiken som verktyg för att motver-
ka förtryck och maktmissbruk. Att jag 
inte gav upp även när jag ibland mötte 
överväldigande motstånd. Typ som Da-
vid och Goliath. Då föll det på plats, mitt 
egna företag skulle självklart heta Hanna 
and Goliath Law & Education. Det var 
ett perfekt namn för ett företag med fo-
kus på internationell rätt och grundläg-
gande rättigheter.

Har du något tips till unga  
entreprenörer?
Hannas fem råd till unga entreprenörer:

1. Säg ja när tillfälle ges och se 
till att leverera
När jag var nystartad fick jag en sista-
minuten förfrågan för att någon annan 
blivit sjuk. Det rörde ett uppdrag redan 
morgonen därpå. Förberedelsetiden var 
enormt kort men det var ett ämne jag 
kunde väl. Så jag styrde om hela mitt 
schema och satt halva natten och för-
beredde mig. Utbildningen gick jättebra 
men framförallt tror jag uppdragsgiva-
ren imponerades av mitt resultat trots 
den korta förberedelsetiden. Som nybli-
ven entreprenör är det viktigt att inse att 
varje tillfälle även handlar om alla fram-
tida möjligheter. I detta fall ledde det till 
mer uppdrag.

2. Nätverka och bygg relationer
Allt för många lägger mycket tid på att 
planera den perfekta verksamheten med 
affärsplaner, säljblad och loggor. Men 
de snyggaste flygbladen i världen kom-
mer inte vara de som ger dig uppdrag. 
Kundrelationer bygger på förtroende. Så 

nätverka - varje möte kan innebära en ny 
kund, en ny samarbetspartner, en men-
tor som lär dig något nytt. Vårda dina 
relationer som du får genom praktik-
platser eller sommarjobb och håll kon-
takten! 

3. Håll dig uppdaterad och se 
till att bli bland de bästa på din 
”grej”
Ska du lyckas som företagare så kan du 
inte luta dig tillbaka, utan det är viktigt 
med omvärldsorientering. Vad händer 
just nu på ditt område, vilka utmaningar 
står dina uppdragsgivare inför och hur 
kan du ge dem stöd? Jag fick tidigt rådet 
att hålla mig à jour, att åka på konferen-
ser och fortbildningar. Det rådet har jag 
sett till att följa och det har inte bara varit 
utvecklande utan även lett till många nya 
möten och uppdrag.

Jag tror även att det är viktigt att välja 
vad som är din grej och bli bäst på just 
det. Finns det andra som kan redovis-
ning? Kanske är din nisch din expertis 
av redovisning just inom fastighets-
branschen?

4. Det finns inga misslyckanden, 
bara erfarenheter!
Fokusera på det du vill åstadkomma. 
Våga testa olika vägar dit, våga ta risker. 
Ibland kommer du inse att ditt vägval är 
fel. Men då är det också en erfarenhet 
som stärker din kompetens och erfaren-
het. Håller du en utbildning där tekni-
ken havererar? Bra, då har du lärt dig att 
alltid dubbelkolla den till nästa gång.

5. Var snäll men inte dum
Min erfarenhet är att även om du är 
egenföretagare så är din omgivning full 
av andra företagare som du ska se som 
dina kollegor. Var generös med dina 
kontakter och tipsa om andra kunniga 
kollegor om det är frågor du själv inte 
kan. Men se till att samarbeten är med-
vetna och på lika villkor. Våga ta betalt 
för din kompetens!

 ■ KARRIÄR  ■ KARRIÄR

ANUTA SJUNGHAMN

Företag: Hatem&Sjunghamn
Studier: Stockholms universitet 

och Uppsala universitet
Extra kurser: Företagsekonomi
Examensarbete: Fastighetsrätt

FOTO: FRANK LEE

HANNA GERDES

Företag: Hanna and Goliath  
Law & Education

Studier: Stockholms universitet
Extra kurser: Utbytesstudier i 

Polen och praktik
Examensarbete: Folkrätt, 

mänskliga rättigheter

FOTO: OLA HEDIN

HAR DU NÅGON GÅNG FUNDERAT PÅ ATT BLI ENTREPRENÖR, TROTS ATT 
DU PLUGGAR PÅ JURISTPROGRAMMET? Cristina Keskitalo har pratat 
med tre olika entreprenörer som är jurister – Anuta Sjunghamn, 
Hanna Gerdes och Jenny Rydhström.

JURIST &  
ENTREPRENÖR
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Hur har juristutbildningen varit till 
nytta i ditt entreprenörskap?
– Det var väldigt mycket ”business” på 
det affärsjuridiska programmet jag gick. 
Jag använder kunskaperna från utbild-
ningen varje dag. Om du har en ju-
ristutbildning och kombinerar den med 
livserfarenhet så kommer du att bli helt 
oslagbar som entreprenör. 

Hur fick du idén att starta eget?
– Efter utbildningen arbetade jag som 
skattejurist på KPMG och EY. Det var 

långa dagar med väldigt mycket jobb. 
Att eventuellt bli delägare i framtiden 
kändes som en lång sträcka - eftersom 
delägarskap inte ens var garanterat var 
det en för dålig riskpremie. Jag hade 
studerat på en utbildning med mycket 
”business”, men som skattejurist blev det 
inte så mycket av det. Jag var driven och 
hungrig och kände till slut att jag ville 
ha en större utmaning. Så jag och några 
kusiner startade Gents parallellt med att 
jag jobbade. 

Har du något tips till unga  
entreprenörer?
– Starta eget parallellt med annat arbete 
eller studier. Använd tiden som du har 
nu när du är ung, det är lättare att star-
ta eget när du har lägre fasta kostnader. 
Det kan bli mycket jobb, men jag rekom-
menderar verkligen att bli entreprenör! 
Det är mycket mer frihet, du kommer 
förmodligen att tjäna mer pengar och du 
får en högre status. Att nätverka är bra, 
men du måste också bidra med något till 
nätverket, så det är mer värdefullt efter 
att du varit verksam en tid. Att ha duk-
tiga och erfarna mentorer är ännu bättre 
än nätverk, särskilt i början.

TEXT Cristina Keskitalo
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JENNY RYDHSTRÖM

Företag: Gents
Studier: Affärsjuridiska 

programmet, Linköpings 
universitet 

Extra kurser: Utbytesstudier i  
Kairo och Beirut

Andra engagemang:  
Juseks studentförening

FOTO: STUDIO E

SM i 
juridik
DEN 7 APRIL  avgjordes lokal-
finalen i SM i juridik i Stockholms 
tingsrätt. Utav ett 30-tal tävlande 
hade endast sex lag gått vidare till 
lokalfinalen. Vann gjorde Alexander 
Grägg och Markus Riksén som får 
representera Stockholm i riksfina-
len som, när iusbäraren publicerats, 
gått av stapeln den 12 maj i Högsta 
domstolen. Förutom titeln svenska 
mästare i juridik tävlar de också om 
10 000 kr i prispengar samt en resa 
till Shanghai. Vi hoppas att Alex-
ander och Markus, som båda läser 
termin 5, lyckats återerövra titeln 
och vandringspokalen till Stock-
holm när ni läser det här. I vilket fall 
gratulerar iusbäraren till en utomor-
dentlig prestation. 

TEXT Oscar Gustafsson 
FOTO Privat

Vart vi än går
DET OTÄNKBARA HAR HÄNT IGEN. Ännu ett terrordåd har 
skett, denna gång i hjärtat av Stockholm. I skrivande stund 
är en person häktad, på sannolika skäl misstänkt för terrorist-
brott. Under häktningsförhandlingen erkände han dådet.

DAGARNA efter dådet tänk-
te jag på att familj och vänner 
samt att alla jag känner klarade 

sig. Men även vad Stockholm är för mig. 
Som andra generationens invandrare 
från Finland, med en mamma som flyd-
de kriget under 40-talet och en pappa 
som kom till Sverige på 70-talet, har jag 
aldrig känt mig riktigt svensk. Dock har 
jag alltid känt mig Stockholmsk. Staden 
jag är uppvuxen i och har familjen i.

När jag under ett års tid bodde i 
Finland och var hemma i Stockholm 
på besök, ville jag alltid prompt besöka 
Gamla Stan och blicka mot Djurgården. 
Se ljusen reflekteras i vattnet och bara 
insupa den lugna atmosfären mitt i en 
hektisk storstad. Då fick jag min ”Stock-
holms-fix” och kunde åka tillbaka igen 
utan att ha lika stor hemlängtan. Det var 
min bild och min definition av Stock-
holm då. Jag känner att jag inom en snar 
framtid behöver besöka Gamla Stan och 
se ut över vattnet igen för att få en ny be-
hövlig Stockholms-fix.

Vad är då Stockholm? Är det en stad 
med hat och extremism? Onda krafter 
som bekämpar demokrati, yttrandefri-
het och frihet att röra sig på gatorna utan 
att behöva vara rädd? Utan att vara naiv 
är mitt svar: verkligen inte. Trots att det 
självklart existerar i Stockholm, är det 
inte vad mitt Stockholm kännetecknas 
av. Stockholm är staden som källsorte-
rar mitt i terrorn. Staden vars insatspolis 
hjälper en tant över gatan. Staden som 

står upp mot de onda krafterna, och bara 
dagarna efter  dådet höll en manifesta-
tion hundra meter från platsen där det 
skedde, med 45 000 på plats.

Stockholmare är de som är stolta över 
sin stad, som retsamt frågar vart tunnel-
banan är i övriga städer i Sverige. Staden 
som alla snett sneglar mot och vill vara 

som, även fast de aldrig erkänner det öp-
pet. Stockholm väcker känslor land och 
rike runt.

Kommer Stockholm beröras av detta? 
Ja och nej. Det är på intet sätt ett unikt 
problem för Stockholm, eller Sverige. 
Myndigheter har en hel del att tänka 
på och utvärdera. Men gemene stock-
holmare kommer inte att skrämmas el-

ler vara rädd hoppas jag. Detta ska inte 
bli ett slagträ som gynnar andra mörka 
krafter och spär på misstänksamhet och 
hat. Det är just det syftet med terrorn är. 
Stockholm under terrordagen och Sve-
rige under efterföljande dagar stod upp 
just mot det. Sverige var stolta svenskar 
för hur vi hanterade det som skett. Stock-
holm ska vara Stockholm för dess invå-
nare, med samma kärlek som visades 
under manifestationen mot terrordådet. 
Jag vill sammanfatta med en rad av Mo-
nica Zetterlunds Sakta vi gå genom stan: 
”Vart vi än går vet jag Stockholm är vår

när vi går hem genom stan”.

TEXT Harri Korhonen 
FOTO Marcus Stork - marcusstork.se

 ■ STOCKHOLM
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Zaida hade viljan  
att förändra
ZAIDA CATALÁN, som var språkrör för Grön Ungdom 
2001–2005 och jur kand, dödades under brutala 
omständigheter i mars 2017 på ett FN-uppdrag i Kongo. 
I iusbäraren nr 2/2001 intervjudades den då tjugoåriga 
Zaida av Therese Hansson som liksom Zaida pluggade 
i Stockholm, och som nu är jurist i Göteborg. Vi hedrar 
Zaidas minne genom att återpublicera intervjun.

DET har varit en händelserik vår 
för blott 20-åriga Zaida Catalán. 
Zaida verkar ändå inte det mins-

ta stressad utan njuter i fulla drag i den 
första riktiga vårsolen då vi träffas för att 
prata om hennes engagemang i politiken 
och juridiken. Hon studerar fjärde ter-
minen på juristlinjen i Stockholm och 
blev nyligen utsedd till ny ordförande 
för Miljöpartiets ungdomsförbund. Det 
första jag undrar är naturligtvis hur det 
känns, med tanke på det stora ansvar 
som följer med att vara förgrundsfigur 
och språkrör för ett stort politiskt ung-
domsförbund.

– Visst är det ett stort ansvar, svarar 
Zaida,  men jag är oerhört hedrad och 
tacksam över att ha fått det! Det är en 
enorm känsla att vara demokratiskt vald 
av en församling som jag har pratat in-
för och som faktiskt kände att de ville 
ha just mig som deras representant. Jag 
ser det som ett positivt ansvar som vilar 
på mina axlar. Det är ett ansvar som in-
spirerar mig till att vara en bra represen-

tant för Grön Ungdom och som inte alls 
känns belastande! 

Har språkrörsposten varit ett mål 
som du siktat på?
– Absolut inte! Jag blev nominerad av en 
annan person i förbundet till valbered-
ningen och blev faktiskt väldigt förvånad 
eftersom jag alltid känt att jag vill jobba 
på ”gräsrotsnivå”. Samtidigt så slog det 
mig att jag skulle få mer att säga till om i 
den positionen och den tanken tilltalade 
mig, att få säga vad jag tycker och att folk 
skulle lyssna på ett helt annat sätt än tidi-
gare. Samtidigt undrade jag hur det skulle 
passa med mina juridikstudier och fun-
derade mycket på hur det skulle gå.

Hinner du med både studier och 
rollen som språkrör?
– Jaa, i början var jag jätteorolig men nu 
undrar jag snarare varför jag inte blev 
språkrör tidigare! (skratt) Att plugga ju-
ridik och samtidigt hålla på med politik 
tycker jag blir en bra balans i livet. Jag tror 

t o m att mitt politiska uppdrag är oerhört 
gynnsamt för mina studier. Det hjälper 
mig att komma ihåg varför jag läser på 
universitetet och varför jag vill ha min jur 
kand. Innan, när jag inte hade så mycket 
vid sidan av universitetet, blev det lätt en-
formigt eftersom man antingen pluggade, 
eller så pluggade man inte och då hade 
man tentaångest istället. Då är det lätt att 
förlora sina visioner och sin livslust!

Innan jag hinner fråga börjar Zaida 
berätta om vad hon egentligen har för 
syfte med sina juridikstudier. Hon påpe-
kar att ett jobb på Mannheimer Swart-
ling eller någon annan stor byrå aldrig 
har varit ett alternativ för henne. Istället 
vill hon använda sina juridikkunskaper 
som ett verktyg för att försöka förändra 
saker i samhället så att alla ska kunna 
leva ett mer harmoniskt och lyckligare 
liv i balans med naturen och andra le-
vande varelser. Det är inte en strävan ef-
ter att förändra hela världen över en natt, 
säger Zaida. Hon blir nöjd om hon kan 
inspirera någon enstaka individ till att 
börja tänka om. Hon vill plantera ett litet 
”frö” i människor hon möter och pratar 
med, säger hon. 

Hur började ditt  
miljöengagemang?
– Det var nog någon gång på högsta-
diet då jag hörde att folk runt omkring 
mig började prata om djurens rättighe-
ter i samhället. Djuren är ju väldigt ut-
satta många gånger och har ingen som 
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för deras talan. Jag började väl inse att 
människan sätter sig över andra levande 
varelser genom att slakta dem, ha dem 
på cirkus, göra päls av dem o s v. I takt 
med att jag mognade som människa såg 
jag hur detta gällde även människans re-
lation till miljön. Jag började helt enkelt 
se helheten och jag insåg att om vi ska 
ha en planet att leva på så måste vi börja 
respektera den biologiska mångfalden 
och det ekologiska systemet. Vi måste 
leva i balans med vår omgivning. Det är 
som att vi idag snarare kämpar emot allt 
detta genom att vi hela tiden försöker 
hävda vår rätt som människa att få göra 
som vi vill.

Vad tycker du 
man kan göra 
som enskild 
student om 
man vill enga
gera sig i en 
fråga som 
berör?
– Ja, bara att man 
har ett intresse och 
en vilja inom sig 
är ett stort steg i 
rätt riktning tycker 
jag. Man kan börja 
diskutera med folk 
runt omkring. Att 
diskutera politik 
och samhällsfrågor 
är faktiskt oerhört 
kul och leder ofta 
till något mer. 

Har du något 
att säga om 
juristutbildning
ens upplägg 
ur ett miljöper
spektiv?
– Jag tycker att 
Stockholms uni-

versitet ligger efter genom att inte ha 
en obligatorisk kurs i miljörätt. Jag vet 
att t ex Lund redan har det. Det är ju så 
otroligt aktuellt just nu med miljöfrågor. 
Ta t ex oljeutsläppen i Östersjön, som i 
grunden faktiskt är ett stort juridiskt 
problem. Stockholms universitet borde 
anpassa sina kurser efter verkligheten. 
Alla vill inte bli affärsjurister utan många 
vill istället ha mer humana perspektiv på 
juridiken.

När vi börjar prata om ett kommande 
yrkesliv säger Zaida att hon har funderat 
mycket på vad som skulle passa henne 
och ge henne möjlighet att jobba med 
det som hon brinner för. Hon tror att 

framtiden ligger mycket i just miljörätts-
frågor och därför ser hon för egen del 
positivt framåt. Hon poängterar gärna 
att det inte spelar någon roll ifall hon 
kommer att tjäna mycket eller lite peng-
ar den dag studierna är avklarade, men 
samtidigt erkänner hon att hon som alla 
andra självklart vill leva ett bra liv. Det 
hon reagerar på är när studenter i hen-
nes omgivning verkar tänka mer på sina 
framtida löner än på varför de egentligen 
har valt att läsa juridik. Min sista fråga 
blir om hon har tänkt sig något specifikt 
yrke i framtiden.

– Nej, säger Zaida Catalán, det finns 
nog inget givet arbete som jag idag kän-
ner är mitt idealyrke. Jag tror snarare att 
jag kommer att skapa ett sådant själv. I 
framtiden kommer vi att få större miljö-
problem, fler naturkatastrofer o s v. 
Då behövs det någon som har de rätta 
kunskaperna och där kommer jag in i 
bilden, som sakkunnig och framför allt 
för att jag har ambitionen och viljan 
att förändra. Jag vill helst förena mina 
juridiska fackkunskaper med politiskt 
opinionsbildande. Kunna ställa mig upp 
och säga ifrån när något måste göras och 
dessutom kunna säga hur det kan göras 
utan att behöva ha en juridisk rådgivare 
i bakgrunden. Den kunskapen om sam-
hällssystemet vill jag hellre hämta hos 
mig själv.

TEXT Therese Hansson 
FOTO  Miljöpartiet de gröna

Zaida Catalán omkring år 2010
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POPE FRANCIS

 SHOCKS THE WORLD,

 ENDORSES TRUMP!

TRUE NEWS:
SWEDEN NOW
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Sant eller falskt?
SYNEN på fakta, vad som är sant 

och vad som är falskt, verkar ha 
skiftat. ”Faktaresistens”, ”fejkny-

heter”, ”filterbubblor“ och ”alternativa 
fakta” är idag vedertagna begrepp. Sam-
tidigt är det svårt att ta en exakt tempe-
ratur på dagens kunskapsklimat. Medan 
det reds ut vems sanning som projiceras, 
vilket ansvar har vi för att undvika sprid-
ningen av tvivelaktig information?

I samband med det pressade läget 
som rådde under USA-valet var det 
passande för en del att tjäna en slant på 
tillspetsade eller rentav påhittade artik-
lar. Hundratals sajter hade under 2016 
skapats för att så frön för en opinions-
bildning till förmån för de olika pre-
sidentkandidaterna. Till följd av detta 
har oberoende medier kartlagt hur den 
internationella spridningen av falska ny-
heter har kunnat möjliggöras. En sned-
vriden skildring av vad som utspelade 
sig i en kyrka i Kristianstad spreds i via 
Facebook-sidor och plockades sedan 
upp av flera främlingsfientliga tidningar 
i Sverige. Informationen tagen ur dessa 
artiklar förvreds något ytterligare och 
publicerades på en islamfientlig sajt i 
USA. Sajten upptäcktes i sin tur av Ivan 
Stankovic i Makedonien, som var en av 
flera hundra som hade börjat livnära sig 
på att sprida felaktiga nyheter via Face-
book. Slutresultatet? ”Nyheten” publ-
iceras på Facebook-sidor med över tio 
miljoner följare och bekräftar på så sätt 
Donald Trumps kritik mot migrations-
lösningar i utlandet. 

Ett annat försök som kan knytas an till 
flödet av liknande budskap var händel-
sen i Rinkeby då ett ryskt TV-team från 
en av de större ryska kanalerna (NTV) 
ska ha erbjudit ungdomar att ställa till 
med bråk framför kameran. Att det var 
många som ifrågasatte Trumps påståen-
de avseende Sveriges migrationspolitik 
som tog stöd av ett inslag på Fox News, 
råder det inga tvivel om. Samtidigt kan 
vi inte mäta de åsikter som frambringa-
des av läsarna som fick syn på de nämn-
da artiklarna om Sverige. Fenomenet 
”alternativa fakta”, som relateras till pe-
rioden för USA-valet, verkar ännu inte 
ha nått sitt slutskede. Faktaresistensen 
försätter att breda ut sig, något som ex-
empelvis har konstaterats efter terrorat-
tacken i Stockholm. 

OM KUNSKAPENS roll ses som allt mer 
relativ uppstår frågan om vilka långsikti-
ga konsekvenser som kan uppstå ur det 
framväxta medielandskapet. Den enkla 
vägen att sprida missvisande informa-
tion har lett till att seriösa medier ham-
nar i underläge. Det kan nu bli svårare 
att få genomslag för en saklig och för-
djupande journalistik, vilken behövs för 
den enskilde för att självständigt kunna 
ta ställning i samhällsfrågor. På grund av 
upplysningen om en förändrad relation 
till kunskap har vi stött på situationer då 
politiska ledare och debattörer smuts-
kastat medier, misstrott experter och 
använt sig av förvanskad information. 
Oberoende media, en grundläggande 

förutsättning för vår demokrati, riskerar 
genom dessa metoder att undermineras.

Slutligen kan vi ställa oss frågan på 
vilket sätt vi kan motverka den växande 
respektlösheten mot reell fakta. Ett för-
hållningssätt till information endast med 
utgångspunkt i hur världen framställs i 
dagens medielandskap kan inte vara ett 
sunt mål. Både Google och Facebook 
har nu i samarbete med faktagranskande 
organisationer presenterat aktiva åtgär-
der för att kunna varna för tvivelaktig 
information. Inför årets första april hade 
flera svenska tidningar satt ett stopp för 
aprilskämt mot bakgrund av spridning-
en av falska nyheter. Men räcker det för 
förändring mot total faktatillit? Trots att 
vi förmodligen inte faller för varenda 
påstående som Trump twittrar ut, kan vi 
verkligen försäkra oss om att vi tillämpar 
samma källkritiska metoder på alla våra 
egna utsagor? Ett aktivt ställningstagan-
de när det kommer till källkritik blir det 
främsta ansvaret som var och en måste 
ta på sig för att motverka normalisering-
en av filterbubblor, även om det kommer 
att kräva mer från oss mediekonsumen-
ter än tidigare.  

TEXT Anastasia Matveeva

ILLUSTRATION Liza Yandam
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 ■ HÄLSA  ■ HÄLSA

TRÄNA MED  
Sveriges Rikes Lag
I TIMTAL ÄR VI BÖJDA ÖVER BÖCKER, sitter på hårda bänkar och får ont 
i kroppen. Rörelse glöms bort, men du har faktiskt ett träningsredskap i 
väskan. Vida Tenhunen Salehi har pratat med PT:n Piero Poblete Gonzalez 
som har specialutformat ett träningspass för oss jurister.
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1. FÄLLKNIVEN 

Börja liggandes raklång på golvet med benen raka och lagboken i 
händerna utsträckta ovanför huvudet.  

Rörelsen: 
1. Påbörja rörelsen genom att ta ett djup andetag in i magen för att 
skapa ett buktryck. 
2. Lyft sedan benen tillsammans så att fötterna pekar rakt upp mot 
taket utan att ländryggen lyfter från golvet. 
3. Placera lagboken antingen mellan knäna eller fötterna. 
4. Behåll lagboken mellan knäna/fötterna och återgå till startpositionen 
med benen och armarna utsträckta. 
5. Repetera och fokusera på att behålla anspänningen i magen. 

2. UTFALL MED ROTATION
Börja i stående position med 
lagboken i händerna. 

Rörelsen: 
1. Ta ett utfallssteg.  
2. Rotera i samma rörelse lagboken 
med hjälp av hela överkroppen över 
ditt främre ben. 
3. Ta hjälp av ”spänsten” i steget 
och kliv tillbaka i startposition.  
4. Repetera och tänk på att du kan 
variera bredden och längden på 
steget du tar. 

3. BURPEEPRESS 

Börja i en armhävningsposition med lagboken liggandes på golvet 
rakt nedanför bröstkorgen. 

Rörelsen: 
1. Sjunk ner med höften så att du nuddar golvet. 
2. Ta dig upp i stående position och greppa tag om lagboken. 
3. Utför härifrån en press med lagboken i händerna rakt upp mot 
taket och återgå sedan till startpositionen. 
4. Repetera rörelsen. 

Design och innehåll av träningspass: Piero Poblete Gonzalez, IG @trainsomnia  ILLUSTRATION Liza Yandam

Obs!
För att undvika skador ska du dels 

värma upp, dels utgå från hur 

vältränad just du är. Om lagboken 

känns tung (3 kilo!), ta Sakrättens 

grunder eller någon annan förtju-

sande bok. Om du känner att du 

behöver få in tekniken eller träna 

upp dig utan redskap – skippa 

böckerna helt.

Vad är Tabata?
En Tabata är ett set som består av åtta intervaller. Man anstränger sig till max i 20 sekunder, varefter man vilar i 10 sekunder. När du har repeterat detta åtta gånger har du genomfört en Tabata - det tar to-talt 4 minuter. Metoden är skapad av Izumi Tabata.

UPPLÄGG: 
Gör 1 Tabata per övning (totalt 3 Tabata). 
Vila 2–4 min mellan varje slutförd övning!

På detta sätt får du ett effektivt helkropps-
pass på kort tid!
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iusbäraren gratulerar till

JURISTEXAMEN 
ABDO ELIAS 

ABED ALI SEDJA 

ADLER MAJA 

AHLBERG MIKAEL 

ALGVERE JULIE 

ANDERSSON DANIELLE 

ANDERSSON KARL WILHELM 

ANDERSSON MADELEINE 

ANDERSSON NATHALIE 

ARNSBJER GUSTAFSSON 
CHRISTOFFER 

AXELSSON JOHANNA 

AXELSSON MY 

BANDA MATILDA 

BECK ADAM 

BENAVIDES WANEK RICO 

BERGSTEDT OSKAR 

BERGSTRÖM MATS 

BOTROS MANUELA 

BROLUND JESSICA 

CARLSUND THERESE 

CULAFIC ADRIAN 

DAHLBERG ELIN 

DANESHGARI NEJAD SHIRIN 

DE GEER SARA 

DEHLIN EMILIA 

DERVISKADIC TEO

DRAKENBERG MOA 

ELEFTHERIADIS PANAGIOTIS 

ELIASSON JACOB 

ELVELJUNG LIVIA 

ENGMAN DENNIS 

ENGSTRÖM SASHA 

ERMSTÅL THERESA 

ERSSON JOHN 

FORSS HELLSTRAND EMMY 

GANDHI PAYAL 

GARDSTRÖM THERÉSE 

GERXHALIU DARDAN 

GRIGORIAN ANNA 

GÉNETAY LOUISE 

GÖKSU ISABELLA 

HADDAD STEPHANIE 

HAJRAPETIAN ALVART 

HANSSON ANDREAS 

HED EDENBERT JOHANNA 

HEDBERG KRISTINA 

HENRIKSSON CHRISTIAN 

HORN ANNA 

HÅWI CHARLOTTA 

ISAKSSON PATRIK 

JANSSON NIKLAS 

JEDESTAV MOA 

JIGRUD EMMA MARIA 

JOHANSSON JENNY 

JONSSON LOVISA 

JÄRPELL ELLEN 

KASSBERG EVELINA 

KESEN DAMLA 

KINDLUND EMMA 

KJELL EMELIE 

KJELLBERG SOPHIA 

KNUTSSON ANDREAS 

KÅGE WILLIAM 

LAGEBRO JESSIKA 

LANTZ ANTONIA 

LARSSON MALIN 

LARSSON SANDRA 

LARSSON ÅSA 

LARSÉN LINUS 

LIDBECK NADJA 

LOWDEN IDA 

LUND KLARA 

LUNDHOLM ASTRID 

LUNDIN ISABELLE 

MALMERSJÖ CAMPOS OSCAR 

MELDHAV THERESE 

MELIN SOPHIE 

MÅRDH JOHANNA 

NISSAN RONNY 

NORDSTRÖM LI 

NORENLIND JOHAN 

NORSTEN FANNY 

NYBERG ANNAH 

OBRANT JONAS 

OCIECZEK ALEXANDER 

OHLSON ERIKA 

OLSSON LINDA 

PERSSON SAMUEL 

REINHAG SIRI 

REZAE SARA 

RUDÉN FREDRIK

SAFINIA SAM 

SAHIN SEYRAN 

SAMAAN GINA 

SCHERLIN MALOU 

SIVERTSSON MICHAEL 

SKARVALL SOFIA 

SLOTTE LISA 

SMEDBERG TOM 

STERNER SOFI 

SUNDELL KARIN 

SVENSSON HANNA 

SVENSSON MIKAEL 

SYGUT NICOLE 

TANNERHEIM CARL 

THAPPER SEBASTIAN 

THIMRÉN ANNA 

TIBBLING BRITA 

TJERNSTRÖM ANDERS 

TODOROVIC JELENA 

TÖRNBLOM JENNIE 

TÖRNKVIST EMMA 

ULLGREN JENNIFER 

ULVHAG JOSEFIN 

VALLIN PONTUS 

VALLSTRÖM HANNA 

VESTLING ANDRÉ 

WALLIN JOHANNA 

WESSBERG MARIELLE 

WESTERBERG MATILDA 

WETTERGREN EWELINA 

ZACHRIES JESSICA 

ÖHMAN MARTIN 

ÖSTERBERG CARL 

ÖSTERLIND FRIDA 

Sommarkurser – mest för  
dig som vill bli keramiker?

FÖR ett par veckor sedan var det 
dags att söka sommarkurser. Jag 
tänkte att jag denna sommar kan 

jobba lite mindre och i stället passa på 
att läsa en eller två kurser. Jag såg fram-
för mig att det skulle finnas ett hav av 
kurser som jag kan ha nytta av i mitt 
framtida yrkesliv och som kanske, ännu 
hellre, även är tingsmeriterande. Men oj, 
så fel jag hade!

Utbudet är skralt och inte en enda 
kurs i företagsekonomi, som jag så gärna 
vill läsa, fanns att välja. Det som förvå-
nar mig är att trots det mycket begränsa-
de kursutbudet ändå erbjuds kurser som 
exempelvis ”Harry Potter och hans värl-
dar”, ”Vampyrer och makt” och ”Ved-
bränning av keramik”. Vidare finns det 
även en distanskurs i danska men inte 
någon i engelska, vilket jag nyligen insåg 
att jag kan behöva efter en mindre lyck-
ad prestation under ett engelskt semina-
rium i folkrätten. För mig är det en gåta 
att man kan anse att det är mer värde-
fullt att erbjuda en kurs i vedbränning av 
keramik än en kurs i företagsekonomi. 
Även den som bränner keramik kan nog 
behöva lära sig företagsekonomi efter-
som jag misstänker att arbetsmarknaden 
för dessa inte direkt blomstrar.

Det är en fantastisk lyx att vi i Sverige 
kostnadsfritt kan läsa på högskolor och 
universitet och till och med få bidrag för 
det. Men man får inte glömma att det är 
skattepengar som finansierar dessa kur-
ser. Jag har svårt att förstå varför skat-
tepengar, som ska räcka till så mycket, 
även ska finansiera kurser som till ex-
empel ”Harry Potter och hans världar”. 

Jag tycker att de kurser och utbildningar 
som är kostnadsfria för studenten i för-
sta hand ska leda till ökade chanser för 
framtida jobb. På så sätt kunde det löna 
sig för staten tack vare ökade skattein-
täkter i framtiden. Något annat är snudd 
på slöseri! Inget ont om Harry Potter 
men för de flesta torde det vara ett in-
tresse av fritidskaraktär snarare än nå-
got som ska leda till arbete. De få kurser 
som erbjuds på sommaren borde vara 
framtagna med strikt utgångspunkt i be-
hovet på arbetsmarkna-
den. Man borde 
alltså anpassa 
utbudet efter 
vad arbets-
givarna ef-
terfrågar så 
att kurserna 
bidrar till att 
öka studen-
ternas chanser 
att få jobb. Så 
tycks inte vara 
fallet i dag, om 
jag inte missat 
alla arbetsgivare 
som efterfrå-
gar kompetens 
inom ”Vampy-
rer och makt”.

Jag anser 
för övrigt 

att sommarkurser borde ge oss studenter 
möjlighet att bli klara med ett program 
tidigare. Om vi juriststudenter skulle 
ges möjlighet att läsa programmets kur-
ser även sommartid kunde vi i bästa fall 
läsa in 15 hp extra per år. Detta skulle 
innebära att vi kunde bli färdiga jurister 
på cirka 3,6 år och snabbare komma ut i 
arbetslivet. 

TEXT Oscar Gustafsson 

ILLUSTRATION Fredrika Lageryd
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Look no further.
You have a goal: a career step that takes you further. We 

have a promise: to reward your commitment by investing 

in your skills and development. Here at Roschier we are 

advisors with a strong purpose. Determined and ambitious 

people who rise to the challenge and never stop learning. 

Who get deeply involved, dig in, and don’t give up until 

we succeed. Who ensure advice that reaches beyond the 

obvious by working closely with our clients, making their

reality our own. Does that sound like you?

Take a look at www.roschier.com


