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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

Tillgänglig  
utan gränser
Det tar emot att erkänna, 

men den äldre generatio-
nen har rätt om sociala 

medier. Det går inte. Jobb, studier 
och privatliv balanseras på sam-
ma plattform, alla kan nå dig när 
det passar dem och du förväntas 
svara direkt. Dygnet runt. Ibland 
kanske man ska svara precis som 
man tänker.

”Om jag har läst igenom ditt 
förslag? Nej, för att det är två 
månader till nästa deadline och 
klockan är ett på natten. Jag tit-

tar på ett jätteroligt klipp 
med en hund som åker 
kälke. Du förstår, just 
nu är jag uppkopplad 

för att koppla av. Är 
det okej?”

Som barn 
fick jag lära 

mig att inte 
ringa någon 
före klock-
an nio på 

morgonen el-
ler efter klockan 

nio på kvällen ef-
tersom man måste 
visa hänsyn. Idag 
finns inga regler. Vi 

är vana vid att alltid 
kunna nå varandra 

men ibland måste vi kanske tänka 
efter lite.

Missförstå mig rätt. Jag är po-
sitiv till sociala medier eftersom 
de underlättar min vardag något 
enormt. Att vara tillgänglig är en 
stor del av mitt uppdrag. Face-
book har revolutionerat gruppar-
beten, men att gränser suddas ut 
på kuppen är en underdrift. 

Det finns säkert funktioner 
som underlättar men jag vill inte 
”blocka” någon. Det ska inte be-
hövas.

Jag är gärna tillgänglig dygnet 
runt. Lova bara att innan du skri-
ver sent, fråga dig själv om det du 
har att säga lika gärna kan vänta 
tills imorgon. 

Vanliga jobbmejlen gör det 
enkelt att prioritera. Den som 
skriver i facebookchatten förvän-
tar sig svar direkt, oavsett ärende, 
och fortsätter skriva tills man har 
svarat. Det är en källa till onödig 
stress. Vi måste ta hand om var-
andra. 

I detta nummer gör vi lite ex-
tra plats för ämnet ansvar och ju-
ridik. Missa inte Amanda Redins 
artikel om att vara god man för 
ensamkommande flyktingbarn 
och Jaqueline Balcer Bednarskas 
intervju om rörelsejuridik. 
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Juridiska föreningen 2016 
går i förnyelsens tecken

De första veckorna på terminen 
har gått med en rasande fart och 
snart är våren här. Året börja-

de med en otrolig inspark där vi hade 
ett taggat gäng JIK:are och faddrar som 
gjorde den till något alldeles extra. In-
sparken avslutades sedan med den tra-
ditionsenliga recentiorssittningen där 
terminens JIK:are svor recentiorseden 
och därmed blev riktiga jurstuds. 

Årets styrelse har börjat komma in i 
sina roller och verksamhetsåret kommer 
att ha många spännande projekt att er-
bjuda. Vi började redan i januari med 
att återskapa vårt legendariska spex som 
kommer att förgylla många sittning-
ar framöver. Vi kommer även att skapa 
en helt ny hemsida, revidera stadgarna, 
göra en ny sångbok och sist men inte 
minst renovera toaletterna på huset. En 
nyhet för i år är också att en del av våra 
torsdagspubar kommer att flyttas till 
fredagar där JF:s medlemmar kommer 
kunna festa vidare på Sturecompagniet 
utan att behöva betala inträde. Det är 
minst sagt väldigt mycket nytt på gång 
inom JF just nu och 2016 kommer att gå 
i förnyelsens tecken! 

Utöver alla nya planer är våra vanliga 
event i full gång med både sittningar och 
talarpubar. För de som har en estetisk 
ådra finns vårt fantastiska husband som 
nu även blivit utökat med ett spex. För 
de som istället är lagda mer åt det atle-
tiska hållet erbjuder JF allt från fotboll 
och innebandy till badminton. JD-lop-
pet som hölls för första gången förra 
året blev en riktig succé och planeringen 
för årets JD-lopp är nu i full gång. Lig-
ger intresset på ett mer internationellt 
plan har vi en internationell kommitté 

som anordnar resor till andra juridiska 
föreningar i Norden. Även en studieresa 
till Genève kommer gå av stapeln under 
vårterminen. 

Vi vill också påminna om att Juris-
ternas Hus som vanligt har lunchöppet 
mellan 12-13 under vardagarna. Istället 
för att trängas i F-huset vid mikrovåg-
sugnarna tillsammans med alla andra 
studenter, ta med din matlåda och kom 
och ät lunch hos oss. Förhoppningsvis är 
värmen snart här och då går det att nytt-
ja vår uteplats. 

Till sist vill vi också säga att JF alltid 
söker nya studenter som vill vara med 
och engagera sig i verksamheten. Att 
Stockholms universitet inte har något 
studentliv är, vilket de flesta nu borde 
veta, en myt. JF är en samlingsplats för 
juriststudenter över alla terminer och 

genom att engagera sig finns chansen att 
träffa nya studiekamrater från samtliga 
terminer! Vi har något att erbjuda alla 
så ta kontakt med oss och var med och 
gör 2016 till ett underbart år fyllt med 
studentaktiviteter!

Med förhoppning om att att vi kom-
mer att få träffa er på flera av våra roliga 
event under året.

FReDRik nykviST 
ordförande Juridiska föreningen

Jenny linDén  
vice ordförande 

FoTo Malin Westén

 ■ ordföranden har ordet

VÄX MED WISTRAND

nk
el

.s
e

HAR DU EN STARK VILJA att lösa affärsjuridiska utmaningar? 
Är du ambitiös, nyfiken och prestigelös? Då kommer du att växa 
hos Wistrand. Som jurist hos oss får du tidigt ansvarsfulla uppgifter 
och handledning av erfarna kollegor. Wistrand grundades 1915. 
I dag är vi en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik.                                                                    
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 ■ reportage ■ reportage

läget under  
kontroll i öresund
Hur Har De gräns- ocH 
iD-kontroller, som  
sverige infört med 
anledning av flyktingsituatio-
nen, påverkat livet i köpen-
hamn, Malmö och Helsing-
borg? David Munck reste 
ner för att undersöka saken.

Det börjar inte så lovande. Jag 
åker taxi från hotellet i Köpen-
hamn till Kastrup och berättar 

att jag är från Stockholm. Chauffören sä-
ger då att det är svenska regeringens fel 
att han fått svårare att försörja sin familj. 
Det som gav mest pengar var nämligen 
körningarna till Malmö, dit han nu bara 
kör kunder som har id–handling från ett 
EU–land. 

– Sverige är crazy! Först tar ni in hur 
många som helst, sen stänger ni gränsen 
helt.

Det finns saker jag kunde kontra med, 
men avstår. Det är ingen tävling mellan 
Sveriges och Danmarks migrationspoli-
tik. Jag har rest ner för att studera effek-
terna av dels de tillfälliga inre gränskon-
troller som Sveriges regering uppdragit 
till polisen från den 12 november 2015, 
dels förordningen (2015:1074) om vis-
sa identitetskontroller vid allvarlig fara 
för den allmänna ordningen eller den 
inre säkerheten i landet, vilken trädde 
i kraft den 4 januari 2016 med stöd av 
lag (2015:1073). På Starbucks vid flyg-
platsens tågstation intervjuar jag Tony 
Bispeskov, informationschef för danska 
tågföretaget DSB. Han berättar:

– Från den 4 januari 
får vi på grund av trans-
portörsansvaret inte köra 
direkt från Köpenhamn 
till Hyllie, som är första 
stationen på svenska si-
dan. Istället måste alla 
passagerare gå av här vid 
Kastrup och gå till en 
annan plattform, där de 
måste visa id–handlingar 
för säkerhetspersonalen. 
De som godkänns får 
ta nästa tåg till Sverige, 
vilka går var tjugonde 
minut. Förut gick de var 
tionde minut och ingen 
behövde kliva av. 

– Skillnaden märks 
mest för dem som bor i 
Skåne och arbetar i Kö-
penhamn, när de åker 
från jobbet. De måste 
dessutom visa passet för 
svenska polisen i Hyllie 
på grund av gränskon-
trollen som Sverige 
införde i november. Deras hemresa 
fördröjs med sammanlagt cirka 20 mi-
nuter per dag. Det tog längre tid innan 
rutinerna ”satt sig” på båda sidorna. Vår 
personal är inte utbildad för id-kontrol-
ler, så vi anlitar ett säkerhetsföretag från 
vilket cirka 150 personer nu arbetar åt 
DSB. Notan delas mellan DSB och Skå-
netrafiken.

– Vi har förlorat 20–25 procent av 
passagerarna på denna sträcka. Vi fruk-
tade att tappa fler, men vi gör allt vi kan 
för att minska olägenheterna och jag 
tycker vi klarar det smidigt. Att åka tåg 

är miljövänligt. Jag vet inte hur myck-
et mer bilavgaser det blivit, för somliga 
samåker nu.

Jag berättar för Tony om Juridiska 
Föreningens nordiska arrangemang. 
Han säger:

 – Jag hoppas ni kommer att fort-
sätta besöka era danska vänföreningar. 
Ta gärna tåget till Köpenhamn! Det är 
fortfarande en mycket trevlig resa med 
god service, men ta lite extra tid på er så 
länge nuvarande regler gäller.

  När jag på kvällen åker från Köpen-
hamns central till Malmö, via Kastrup 

och Hyllie, får jag uppleva vad Tony Bis-
peskov beskrivit. De danska id–kontrol-
lanterna har gula västar. Jag är bjuden på 
fika hemma hos Mette Baden, som bor i 
en villa i Malmö med sina två barn och 
är jurist på danska Miljöstyrelsen i Kö-
penhamn. Hon berättar:

– Jag har bott i Malmö i sju år. Första 
året pendlade jag med tåg, men sen upp-
täckte jag att jag sparar nästan en timme 
om dagen genom att ta bilen, så det gör 
jag sedan dess. Jag kan köra till jobbet på 
en halvtimme, fast det tar 45 minuter i 
rusningstid. Jag märker att trafiken ökat 
på motorvägen. Det är fler bilar nu, inte 
bara fler passagerare.

– Min arbetskamrat som bor i Eslöv 
tog också bilen redan innan kontrollerna 
infördes. Jag har en bekant som tar tåget 
över Öresundsbron varje dag och han 
har fortsatt göra det. Han säger att han 
lärt sig minska tidsförlusten, men att det 
är mindre flexibelt och ibland mindre 
behagligt att åka tåg nu, så han jobbar 
mer hemifrån. Mina vänner och kolle-
gor upplever överlag ändå ingen större 
skillnad.

Här vill dock Mettes tioåriga dotter 
Kirstine säga något. Hon bor varannan 
vecka fem dagar, inklusive helgen, hos 
sin pappa i Greve 1,3 mil söder om Kö-
penhamn. Hennes pappa kör därför över 
bron till och från hennes skola cirka sex 
dagar i månaden.

– Det tar längre tid, för man ska vänta 

tills de kollat allas pass. Pappa visar sitt 
körkort och mitt och min lillebrors pass. 
Det tar fem minuter. Om det är kö kan 
det ta tio minuter, säger Kirstine.

Med på fikat är Linda Jönsjö, advokat 
på Setterwalls i Malmö, som bor i Hel-
singborg med sin familj. Linda berättar:

– Jag har danska klienter verksamma 
i Sverige. De tog i allmänhet bilen till 
Malmö även innan kontrollerna inför-
des. Den enda skillnad de märker är att 
det tar lite längre tid vid betalstationen, 
kanske tio minuter vid rusningstid och 
annars fem minuter.

– För mig går tågen hem från Mal-
mö alltid i tid numera. Tågföretagen vill 
undvika mera förseningar efter kontrol-
lerna. Tågen till Helsingborg, ofta med 
slutdestination Göteborg, står därför 
inne på Malmö central cirka 20 minu-
ter före avgång. Tidigare var det ofta 
förseningar från Danmark. Jag stod ut 
med förseningarna och jag förespråkar 
absolut inte de nya kontrollerna, men 
de råkar ha gjort min hemresa från job-
bet snabbare. Den enes död, den andres 
bröd! 

Jo, tänker jag, jämfört med belägring-
en av Aleppo framstår förseningarna 
kring Öresund som dagens i–landspro-
blem. När Linda kört mig till Hyllie, 
varifrån jag ska ta Pågatåget till Helsing-
borg, behöver jag inte ens visa passet. 
Jag ser tydligen svensk ut, och poliserna 
är upptagna med en annan man. En av 

dem säger slutligen 
på engelska att ”du 
ljög om ditt namn, 
men om du inte gör 
det igen så är det 
okej” och släpper 
förbi mannen. Han 
ger polismannen en 
varm kram. Han be-
rättar för mig att han 
kommer från Koso-
vo, trivs i Örkel-
ljunga med familjen 
och hoppas få stan-

na. Kosovo var värre under Milosevic 
men är fortfarande inte bra säger han. 
Han visar mig sitt LMA–kort, dvs. lagen 
(1994:137) om mottagande av asylsö-
kande m fl., som man får av Migrations-
verket i väntan på beslut om uppehålls-
tillstånd. Jag tänker att hans chanser till 
asyl kan vara sämre än de vore på 90–ta-
let när Balkan brann, men jag säger inget 
som kan sänka hans goda humör.

Jag avslutar med båttur från Hel-
singborg till Helsingör och tillbaka. Det 
kallas att ”tura” på Helsingborgsslang 
och tar drygt tjugo minuter i vardera 
riktningen. Båten heter Hamlet, efter-
som Shakespeares drama utspelas på 
Kronborgs slott, som passeras just innan 
land. Före återresan från Helsingör går 
det smidigt att visa passet för Scandlines 
kontrollanter. Danskan i biljettluckan 
säger att hon inte tror att färre ”turar” 
nu. Inte heller hade taxichauffören jag 
åkte med i Malmö, till fikat med Mette 
och Linda, märkt några sådana minsk-
ningar av körningar över bron som den 
danske chauffören beskrev.  

 Och den 15 februari 2016 utnämns 
”Greater Copenhagen”, dvs. Öresunds-
området, av tidningen Financial Times 
till Europas mest företagsvänliga mel-
lanstora region, som i rankningen gått 
om Berlin, Amsterdam och Stockholm. 
Financial Times betonar regionens för-
måga att attrahera utländska företag 
samt att IBM just beslutat förlägga ett 
utvecklingscentrum till Malmö, vars 
etniska mångfald och närhet till flera 
universitet på båda sidorna sundet anses 
positivt. 

Ryktet om Öresundsregionens död 
verkar vara betydligt överdrivet. 

TexT & FoTo David Munck

Svenska advokaten Linda Jönsjö och  
den danska juristen Mette Baden.

Kronborgs slott i Helsingör.
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 ■ Intervju

”Jag vill revolutionera 
svensk rättskultur”
Den samHällsengageraDe studenten Rami al-kha-
misi konstaterade ganska snart att juristprogrammet inte 
hade det han hoppats på. Han funderade på att hoppa 
av men hans dröm om att med juridikens hjälp bekämpa 
sociala orättvisor var stark och han stannade. 

meD inspiration från den ame-
rikanska juristkulturen vill 
Rami Al-Khamisi nu få svens-

ka jurister att inse vilken roll juridiken 
skulle kunna spela i samhället. 

– Jag kände att fokus låg på att läsa 
inför tentor och att det inte fanns 
något kritiskt tänkande eller någon 
koppling till aktuella samhällsfrågor. 
Innan jag började på programmet 
trodde jag att det var här de mest pro-
gressiva, de mest samhällsmedvetna 
människorna fanns, men så var det ju 
inte. 

Rami Al-Khamisi vill att svenska 
jurister ska se sig själva som aktörer 
som kan vara med och förändra sam-
hället. För att visa hur en sådan jurist-
kultur kan se ut skrev han rapporten 
”Rörelsejurister - Vägen mot en sam-
hällsförändrande juridik – om makt, 
civilsamhälle och behovet av nya ju-
rister”. 

vad är en rörelsejurist?
– En rörelsejust använder sina kun-
skaper för ett större kollektivt syfte. 
Men det bygger på en förståelse om 
att samhället idag inte är rättvist och 
att juridiken är med och upprätthåller 
det här orättvisa systemet. 

– Rörelsejuridiken ska inspirera 
oss att som jurister forma nya strate-
gier för hur juridiken kan spela en vik-
tigare roll för utsatta människor. För 
att ansvarskräva beslutsfattare, men 
också för skyddet av mänskliga rättig-
heter och värnandet av rättsstaten.

varför då?
– Vårt rättsystem idag upprätthåller de 
starka aktörernas intresse. Det är stora 
företag, och myndigheter som har resur-
serna att ha jurister som jobbar för de-
ras sak.  Men faktum är att vi lever i ett 
ojämlikt samhälle, tillgången till rättvisa 

och upprättelse är väldigt skevt fördelad. 
Så tror jag att vi som jurister också måste 
föra andra röster, andra intressen. 

Förhoppningen, menar Al-Khamisi, 
är en juristroll som inte bara jobbar för 
människans rätt i de enskilda fallen. Ju-
rister borde också jobba för att motverka 
orättvisa strukturer i samhället. 

– Det kan handla om att med hjälp 
av folkbildning och rådgivning job-
ba med frågor som polisvåld, gen-
trifiering, utsatta ungdomar och ut-
satta kvinnor. Juridiken ska stötta 
människor i sin kamp. 

Organisationerna ”Asylrättstudenter-
na” och ”Gatujuristerna” lyfts fram som 
bra exempel på rörelsejuridik. 

Inspiration från usa
När Rami Al-Khamisi skulle skriva sin 
rapport tyckte han inte att det fanns 
tillräckligt med svenska organisationer 
och litteratur som kopplade juridiken 
till sociala frågor. Han reste därför till 
USA som han beskriver som ett före-
gångsland när det gäller juristernas roll i 
människors organisering och kamp. 

– De har haft en annan tradition, 
många människor har sökt sig till juri-
diken med en bakgrund av att tillhöra 
en minoritet eller en utsatt grupp. De 

fakta 
rami al-kHamisi
termin 8 på juristprogrammet
aktuell: med rapporten ”rörelsejurister”
ålder: 27 år
Bor: Husby, född Bagdad

 ■ Intervju
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 ■ Intervju

Juristernas Bokhandel bedriver andrahandsförsäljning av kurs-
litteratur. Lämna in dina böcker till oss så säljer vi dem åt dig 
till ett i förväg överenskommet pris. När din bok blivit såld 
hämtar du ut dina pengar – enkelt och smidigt!

JURISTERNAS BOKHANDEL

Samlar du din gamla 
kurslitteratur på hög?

JURISTERNAS HUS, FRESCATIVÄGEN 18 • TELEFON 08-612 47 40

ÖPPETTIDER MÅNDAG–TORSDAG 10.30–17.00, FREDAG 10.30–15.00

Sälj den hos oss istället!

 9 Lagböcker
 9 Kurslitteratur
 9 Ordböcker
 9 Kompendier
 9 Andrahandslitteratur

 9 Tentakompendier
 9 Pocketböcker 
 9 Lagboksflikar
 9 Kontorsmaterial

HOS OSS FINNER 
DU BLAND ANNAT

rörelsejuristens praktik  
– strategier enligt rapporten ”Rörelsejurister”

 » Driva rättsliga processer i domstol 

 » Hjälpa till med överklagandeprocesser 

 » Bidra med egna utredningar och rapporter 

 » arbeta fram nya strategier för medier och politiska kampanjer 

 » Skapa alternativa plattformar för opinionsbildande arbete 

 » Tillgängliggöra viktiga dokument och information 

 » anordna folkbildande verksamheter i juridiska frågor 

 » vara med och skriva medborgarförslag/lära ut hur det görs 

 » Dokumentera godtyckliga polisingripanden och maktmissbruk 

 » Bygga nätverk och allianser mellan civilsamhällets organisationer

har valt juridiken som ett verktyg för 
större ändamål, för att skapa förändring. 

I Sverige, beskriver Rami Al-Khami-
si, har vi inte historiska exempel på rö-
relsejurister. 

– Här har juristerna varit ett verkstäl-
lande verktyg för politikernas visioner, 
snarare än tvärtom. I USA har juridiken 
av förtryckta samhällsgrupper använts 
som en kraft som sätter press på det po-
litiska landskapet och kampen för lika 
rättigheter. 

I sitt arbete med rapporten ”Rörelse-
juridik” intervjuade Rami Al-Khamisi 
amerikanska domare, advokater, pro-
fessorer och personer som jobbade med 
juridik på gräsrotsnivå.  

– Alla kände att de, med de kunska-
perna de hade och med den klassresa de 
gjort, hade en skyldighet gentemot sam-
hället och då särskilt den samhällsgrupp 
som de kan relatera till. 

– Här i Sverige är det mer medel- och 
överklass som sökt sig till juridiken och 
de har kanske inte känt det starka beho-
vet av att behöva förändra någonting.

Rami Al-Khamisi skriver i rapporten 
att juristutbildningens främsta roll kan-
ske inte är att skapa rättspolitiska tyck-
are.

– Jag förstår att den juridiska argu-
mentationen skiljer sig från den poli-
tiska. Men det ska inte ta 6–7 terminer 
innan studenterna får möjlighet att för-
stå juridikens funktion i samhället och 
olika perspektiv på juristrollen. Då har 
de flesta hunnit indoktrinerats i en okri-
tisk förståelse av den svenska juristrol-
len.

TexT Jaqueline Balcer Bednarska

FoTo niklas Bolin Djanaieff

10
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juridisk kunskap 
hjälper flyktingbarn
35 369. så många barn sökte asyl i sverige unDer 
2015 – utan förälDrar. På överförmyndarförvaltning-
en har man gått på knäna för att hinna förordna en god 
man till varje ensamkommande flyktingbarn. och intres-
set för att hjälpa till har varit enormt.

början av 2016 föregicks 
av en oregerlig debatt där både 
makthavare, journalister och pri-

vatpersoner ville säga sitt om den pågå-
ende flyktingkrisen. Samtidigt lämnade 
miljontals människor sina hem för att 
trygga sin framtid i Europa. Många av 
dem hamnade i Sverige. På Stockholms 
centralstation möttes flyktingarna av 
hjälparbetare som erbjöd allt från ju-
ridisk rådgivning till varma strumpor. 
Men vad gör man när de mediala vrålen 
har tystnat och volontärerna har åkt hem 
– speciellt om inte mamma och pappa är 
med? En myndighet som varit förhål-
landevis tyst medan både politiker och 
tjänstemän spått en offentlig kollaps är 
Överförmyndarförvaltningen i Stock-
holms stad, som ska förordna en god 
man till varje ensamkommande flyk-
tingbarn i staden.

– Vi har medvetet inte gått ut och 
skrikit att vi behöver gode män, säger 
Anna Nordin Larsson som är rekryte-
ringsstrateg på myndigheten.

Anledningen till överförmyndarför-
valtningens frånvaro i debatten är att de 
inte har behövt annonsera ut godmans-
tjänsterna. Intresset för att hjälpa en-
samkommande barn i asylprocessen var 
enormt under 2015. Och tur är det med 
tanke på det ökade inflödet av barn.

– År 2014 hade vi 387 ensamkom-

mande barn. År 2015 hade vi 1790, säger 
hon. 

Enligt Migrationsverket var det 35 369 
ensamkommande barn som sökte asyl i 
Sverige under 2015. Och med fler intres-
seanmälningar följer också ett hårdare 
arbete för överförmyndarförvaltningens 
anställda. Den pressade situationen har 
föranlett en omorganisation av Stock-
holms överförmyndarförvaltning där en 
specifik avdelning för ensamkommande 
barn ska tillkomma från och med april.

– När vi får in en ansökan måste vi 
granska och lämplighetspröva alla. Det 
är inget vi gör avkall på, säger hon.

fördel med juridisk kompetens
Vid lämplighetsprövningen tittar nämn-
den på om den ansökande är ”rättrå-
dig, erfaren 
och i övrigt 
lämplig”, som 
det står i för-
äldrabalken. 
Det innebär 
bland annat 
att människor 
som har be-
ta lningsan-
märkningar 
eller förekommer i belastningsregistret 
sorteras bort. Det finns också sociala 
egenskaper som gör att vissa passar bätt-

re än andra. Det handlar framförallt om 
att ha vanan och kompetensen att kom-
municera med barn och ungdomar.

– Du ska kunna föra barnets talan, sä-
ger Anna Nordin Larsson. 

Vid förordnandet stödjer sig överför-
myndarförvaltningen på föräldrabalken 
och lagen om god man för ensamkom-
mande barn från 2005. Enligt Anna 
Nordin Larsson är det en fördel om en 
god man är jurist eller juriststudent. 

– För att vara en duktig god man är 
det viktigt att kunna läsa de lagar som 
finns och förstå dem. Då kan det vara en 
fördel att ha juridisk kompetens, säger 
hon.

Medan de övriga uppdragen som 
god man handlar mycket om att förvalta 
egendom är en av de mest centrala bi-
tarna för den ensamkommandes gode 
man att bevaka asylprocessen. 

– Man har mycket kontakt med det 
offentliga biträdet och kan då få insyn i 
asylprocessen ur det rättsliga perspekti-
vet, säger hon.

Det ska dock poängteras att det var-
ken finns eller kommer att finnas något 

krav på att vara jurist som god man ef-
tersom man inte vill begränsa uppdraget 
till en specifik yrkesgrupp. 

måste berätta om flykten
Utöver att företräda barnet i kontakten 
med myndigheter finns ytterligare ett 
viktigt uppdrag för den gode mannen 
– nämligen att stötta barnet i integratio-
nen i det svenska samhället. På överför-
myndarförvaltningen uppskattar man 
om de gode männen hittar på andra sa-
ker tillsammans med barnet än att besö-
ka Migrationsverket och socialtjänsten. 
Att etablera en bra kontakt är också ett 
bra sätt för den gode mannen att närma 
sig de tunga ämnen som måste beröras 
under asylprocessen. Medan vissa barn 
har haft en relativt smärtfri väg till Sveri-
ge finns det många som bär på historier 
om död, övergrepp och ensamhet. Be-
rättelser om den typen av erfarenheter är 
inget man ska pressa fram, säger Anna 
Nordin Larsson.

– Men jag tror att det är bra att för-
bereda barnet på att det kommer behöva 
berätta om resan hit på Migrationsver-
ket. Då kan det vara en hjälp om barnet 
redan har berättat historien för den gode 
mannen en gång, säger hon.

svårast med boende 
Ytterligare något som skiljer förordnan-
det av god man för ensamkommande 
från andra uppdrag som gode män är 
det område där dessa ska förordnas. I 
lagen om ensamkommande barn aktu-
aliseras det så kallade vistelsebegreppet. 

– Där barnet vistas, det vill säga där 
barnet bor, där ska barnet också få en 
god man, säger hon. 

Hon exemplifierar vistelsebegreppet 
med en situation där en ”vanlig” huvud-
man är skriven i Stockholm men befin-
ner sig på ett behandlingshem på en an-
nan ort. I så fall ska den gode mannen 
förordnas i Stockholm medan ett en-
samkommande barn i samma situation 
skulle få en god man på orten där be-
handlingshemmet ligger. Det är därför 
samma barn kan få flera olika gode män 
om de flyttas mellan flera olika orter ef-
ter ankomsten till Sverige. 

– Har man tur så har man en god man 
som känner att han eller hon kan följa 

barnet och få kontinuitet. 
Men vi har också full för-
ståelse för våra gode män 
som säger att de inte kan 
åka från Stockholm till 
Södertälje en gång i veck-
an. Då behöver man ent-
lediga sig, säger hon. 

Enligt Anna Nord-
in Larsson är den stora 
knäckfrågan just nu att 
hitta boende till barnen. 
Speciellt under 2015 när 
det kom som flest flyk-
tingar till Sverige var det 
svårt att garantera bo-
enden där man kunde 
vistas en längre tid. Det 
är något som socialtjäns-
ten, som placerar barnen, 
kämpar hårt med. 

– För barnens skull 
så vore det bra om man 
hade varaktiga vistelse-
adresser men som det har 
sett ut nu så är det väldigt 
svårt, säger hon.

”Blir varm i hjärtat”
Överförmyndarförvaltningen jobbar 
nära både socialtjänsten och Migra-
tionsverket för att skapa en stabil tillva-
ro för barnen. För en nyförordnad god 
man, speciellt utan juridisk kompetens, 
kan det ta tid att lära sig vilken myn-
dighet man ska vända sig till beroende 
på vilken fråga det gäller. Men att det är 
flera myndigheter som samverkar kring 
barnen tycker hon mestadels är positivt. 

– Det gör att det finns ett stöd till bar-
net. De här barnen tas om hand på ett 
väldigt bra sätt, under förutsättningen 
att alla delar fungerar, säger hon. 

När godmanskapet har skildrats i 
media har det inte alltid varit i positiva 
ordalag. Det har förekommit situationer 
där vissa gode män har haft för många 
barn för att kunna tjäna sitt uppehälle 
med den ersättning man får. Detta är nå-
got framförallt socialtjänsten har märkt 
enligt Anna Nordin Larsson.

– De kunde ringa till en god man och 
så visste inte den gode mannen vilket 
barn de pratade om, säger hon. 

För att minska riskerna för att det ska 
hända har Stockholms stad sänkt max-
gränsen från tjugo till tio barn. Ett kvar-
stående problem är dock att det går att 
komma runt regleringen genom att bli 
god man åt flera barn i kranskommu-
nerna.

Men Anna Nordin Larsson tror att för 
de flesta gode män handlar inte uppdra-
get om pengar. Istället handlar det om 
att skydda ett barn från en kall omvärld 
där väpnade konflikter verkar avlösa 
varandra. 

– Det är jätteroligt att det finns så 
många som vill hjälpa till, jag blir helt 
varm i hjärtat, säger hon.  

TexT amanda Redin

FoTo niklas Wester

 “ För att vara en duktig god 
man är det viktigt att kunna läsa 
de lagar som finns och förstå dem. 
Då kan det vara en fördel att ha 
juridisk kompetens, säger hon.

Anna Nordin Larsson
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Studenterna som  
jobbar med juridik
juristprogrammet tar många år ocH kan kän-
nas välDigt teoretiskt. För den som, redan under 
studietiden, vill prova på praktisk juridik finns det många 
alternativ. iusbäraren har pratat med fem studenter som 
på olika sätt valt att kombinera teori och praktik. 

joHan tönnesen  
TeRMin 7

kanslist på skilje-
nämnden för ar-
betsmarknads-
försäkringar.

vad gör du?
Jag sammanstäl-

ler processmaterial 
mellan tvistande par-

ter och sköter korrespon-
densen. Målen avgörs genom fö-

redragning så hela processen baseras på 
det jag tar fram om inte skiljedomarna 
vill ta fram något ytterligare, men det 
händer bara undantagsvis. 

vad tycker du om jobbet?
Det är roligt, mycket eget ansvar. Jag är 
en av två kanslister och reglerar min ar-
betstid själv så det bygger på att jag ser 
till att det går runt.

Hur fick du jobbet?
Jag blev tillfrågad av en kollega som jag 
läste civilrätt med.

vad tjänar du?
Om det var heltid cirka 33 000 kronor.

Hur omfattande är jobbet?
Jag jobbar 70 procent. 

miriam frey TeRMin 6

legal department på Seb, large 
Corporates & financial Institutions.

vad gör du?
Jag ansvarar primärt för arkivering av 
min avdelnings avtal och upprättandet 
av svenska ramavtal för OTC-derivat. 
Vid upprättandet skickar jag ut avtal som 
sedan kommer tillbaka till 
mig i original när 
motparten skrivit 
på. Då kontrol-
lerar jag behö-
righetshand-
lingar och att 
korrekt firma-
teckning finns, 
och ser till att 
avtalet skrivs un-
der av firmateckna-
re för SEB. Jag gör även 
diverse administrativa uppgifter rörande 
mina kollegors avtal som främst avser 
utländska motparter, samt svarar på di-
verse frågor som min avdelning kan få.

vad tycker du om jobbet?
Det är väldigt roligt, framförallt för att 
vi ofta jobbar med anpassning till många 
nya regelverk som bankindustrin måste 
förhålla sig till. Dylika regler kommer 
man aldrig i kontakt med på utbild-

ningen, vilket kan vara svårt men också 
praktiskt värdefullt. Jag uppskattar också 
att det är en stor juristavdelning på 30-
40 personer, så det finns många kom-
petenta jurister som arbetar med olika 
områden. Alla är väldigt trevliga och in-
kluderande och jag har lärt mig otroligt 
mycket sedan jag började.

vad tjänar du?
I enlighet med SEB:s studentavtal.

Hur omfattande är jobbet?
Jag jobbar normalt åtta timmar i veckan 
men kan anpassa timmarna efter skolan.

rose yousefi TeRMin 5

jurist- och joursamordnare, terra-
fems kvinnojour. 

vad gör du? 
Terrafems kvinnojour arbetar med 
våldsutsatta kvinnor som är av 
utländsk härkomst. Mina arbets-
uppgifter varierar. Det handlar i 
huvudsak om att granska de ären-

den som inkommer till jouren för 
att sedan fördela de till våra jurister, 

att handleda juristerna i jourarbetet och 
se till att våra stödsökande kvinnor och 
barn får det stöd som de behöver. Stö-
det sker i form av särskilda 
samtalsmetoder för 
att stärka kvinnan 
i den kommande 
rät t spro cess en 
och bearbeta det 
våld som hon har 
utsatts för, men 
även att ge juridisk 
rådgivning. De ju-

ridiska områden som vi arbetar med på 
kvinnojouren är migrationsrätt, förvalt-
ningsrätt, straffrätt och familjerätt. Med 
de två sistnämnda områdena som särskilt 
förekommande. 

vad tycker du om det?
Jag älskar det! Inget fall är sig likt, men en 
sak som de flesta fall har gemensamt är att 
samtliga har fallit offer för det byråkratiska 
samhället. Som våldsutsatt kvinna med ett 
eller flera barn är det enkelt att utveck-
la olika överlevnadsstrategier 
hellre än att hålla fast vid sina 
grundläggande rättigheter - 
av den anledningen är det 
här arbetet något som jag 
brinner extra mycket för! 
Det är även oerhört stär-
kande att se den stödsökan-
de kvinnans utveckling från 
att sitta med ansiktet nedgrävt 
i händerna, till att ta kontrollen 
över sitt liv och ge det en ny vändning!

Hur mycket tjänar du?
125 kr i timmen.

Hur omfattande är jobbet?
Jag arbetar 20 timmar i veckan, fördelat 
på varje vardagsförmiddag. 

Hur fick du jobbet?
Terrafems juristjour var utställare på en 
arbetsmarknadsmässa. Efter ett samtal 
med en tidigare anställd bestämde jag 
mig för att ansöka om att få arbeta där. 
Jag har arbetat på Terrafems kvinnojour 
sedan 2014 och började som frivillig 
rådgivare innan jag erbjöds tjänsten som 
jurist- och joursamordnare. 

Wiktor branDell  
TeRMin 7
kvällsassistent på hannes Snellman

vad gör du? 
Utför rättsutredningar, upprättar avtal, 
tolkar befintliga avtal, deltar i olika fö-
retagsbesiktningar (DD’s), men även en 
del administrativt arbete. 

vad tycker du om det? 
Det är riktigt kul att få arbeta 

med juridiska frågor och 
försöka tillämpa den 
kunskap som man har 
erhållit genom studi-
erna. Utöver detta får 
man jobba med väl-
digt sköna människor 

på en härlig arbetsplats. 

vad tjänar du? 
150 kr/timmen. 

Hur omfattande är jobbet? 
4,5–9 timmar i veckan. Oftast arbetar man 
kl. 15.30–20.00 en gång i veckan, men var 
fjärde vecka blir det ett extra pass.

Hur fick du jobbet? 
Deltog på Hannes Snellmans CA-kväll 
under termin 2 och fick ett väldigt gott 
intryck av byrån och medarbetarna. Den 
efterföljande terminen sökte jag mig till 
deras kvällsreceptionisttjänst, och så 
småningom gick jag vidare till att bli 
kvällsassistent. 

moa björklunD  
Weglin TeRMin 7
amanuens för juridisk introduktions-
kurs och ett par specialkurser.

vad gör du? 
Som amanuens sköter jag administra-
tionen av kurserna bl.a. schemalägg-
ning. Jag har mycket kontakt med både 
studenter och lärare. Som amanuens för 
JIK:en får jag också vara med under in-
trodagarna, och moderera två paneldis-
kussioner under kursen.

vad tycker du om det?
Att vara amanuens är jätteroligt! Stu-
dentkontakten och kollegorna är det 
som är allra roligast.

vad tjänar du?
En amanuens tjänar 
omkring 12 000 
kr per månad.

Hur omfat-
tande är 
jobbet?
Min tjänst är 
en halvtids-
tjänst (50 %).

Hur fick du jobbet?
Amanuenstjänsterna annonseras på Ju-
ridicums hemsida. 

TexT Jaqueline Balcer Bednarska
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DU KAN ALLT OM UPPHOVSRÄTTER 
I DEN DIGITALA MILJÖN.
MEN VET DU I VILKEN MUSIKSTIL 
FORRÓ HAR SITT URSPRUNG?

Vi vet redan a�  du kan lagen och är intresserad av aff ärer. Det gäller alla i den här branschen. 
Berä� a hellre för oss om det där barndomsintresset som har vuxit till en fascination, hobbyn 
som lägger beslag på halva din fritid eller din besa� het av områden vi andra knappt kan stava till.

Lindahl är en av Sveriges ledande advokatbyråer. Vi har tagit oss hit genom a�  kombinera 
jobberfarenhet med kunskap hämtad från världen utanför kontoret – där aff ärer görs. Därför 
söker vi dig som kan och vet saker även utanför aff ärsjuridiken. Du som i slutänden kan visa 
oss och våra klienter vad riktig specialistkunskap är.

Välkommen till lindahl.se

Vi rekryterar löpande. Se lediga tjänster och lär känna Lindahl på:

            @lindahlkarriar                   Lindahl karriär            @lindahlkarriar                   Lindahl karriär

 ■ karrIär

undersöknInG:  
juriststudenters extrajobb
Hur ser juriststudenter på extrajobb? Det ville vi ta reda 
på. nästan 200 studenter svarade på vår undersökning 
på nätet och det här är vad de hade att säga.

De allra flesta  som sva-
rade på undersökningen uppgav 
att de jobbar extra. Hela 80% 

jobbar extra i dagsläget och 20% gör det 
inte. Bland de som har extrajobb har 60% 
ett jobb, 35% har två jobb och 5% har tre 
stycken. Bara en procent arbetar mer än 
40 timmar i veckan. Det vanligaste är att 
man arbetar 1–10 timmar vilket 60% av 
studenterna som arbetar gör. En del, 36 
%, jobbar 11–20 timmar och 3% jobbar 
21–30 timmar. De flesta studenter får 
betalt i lön, det gäller 73%, medan 23% 
både får lön och jobbar ideellt och 3% 
jobbar enbart ideellt. En procent uppger 
att de får en annan typ av ersättning.

Behov av inkomst visade sig vara en 
vanlig anledning till att studenter 
extrajobbar. I vår undersök-
ning uppgav 45% att in-
komst är den viktigaste 
anledningen till att 
de jobbar. Det var 
31% som tyckte att 
arbetslivserfaren-
het inom juridik var 
viktigast, medan 16% 
helst ville ha generell 
arbetslivserfarenhet, el-
ler erfarenhet från annat 
område än juridik. För 3% var 
det viktigast att knyta jobbkontakter. De 
fem procent som tyckte att något annat 

var viktigast gav varierande 
svar. Omväxling och att 
kunna koppla bort ju-
ridiken var några av de 
kommentarer vi fick. 

så många som 66% 
uppgav att de ibland 
önskade att de inte hade 
något jobb. Resten är nöj-
da. Några kommentarer vi 
fick var att jobbet tar för mycket 
tid från studierna, att man känner av be-
tygshets och att energin helt enkelt inte 
räcker till ibland. ”Det går ut över mina 
betyg och min hälsa. Jag lär mig mindre 
än vad jag annars hade gjort. Jag vet att 
institutionen inte rekommenderar att 

man arbetar men de lever ju inte 
i verkligheten. Jag måste job-

ba för att ha råd med hyran 
och böckerna. Jag hade 
aldrig extrajobbat om jag 
haft ett annat val.”, skri-
ver en student.

Samtidigt svarade 
hela 62% att deras extra-

jobb inte går ut över studi-
erna alls och 11% ansåg till 

och med att jobbet påverkar 
studierna positivt. Det var 27% som 

tyckte att studierna påverkades negativt 
av arbetet. 

De som inte hade extrajobb upp-
gav lite olika skäl till det. De flesta utan 
extrajobb menade att det var svårt att 

kombinera med studier. Tidsbrist 
och att man sökt, men ännu 

inte hittat, ett jobb var ock-
så vanliga skäl. Vissa var 

helt enkelt inte intres-
serade eller ansåg att 
det skulle påverka be-
tygen negativt. Det var 
dock mindre vanliga 

skäl. Några uppgav att 
de hellre sommarjobbar 

än jobbar under terminer-
na och vissa lever på sparade 

pengar. 
Alla deltagande, oavsett om de job-

bade extra i dagsläget eller inte, erbjöds 
lämna en kommentar om hur de gene-
rellt känner inför att jobba extra. ”Det 
är tufft ibland för man vill prestera både 
på jobbet och i skolan. Men när jobbet 
går ut över studierna tar jag på mig fär-
re jobbtimmar” säger en student. ”Det 
skapar bra disciplin”, säger en annan. 
Många kommentarer handlar om stress, 
men positiva röster hörs också. “Jag ser 
ett extrajobb som något positivt. För-
utom en extra inkomst och arbetslivs-
erfarenhet får jag insyn i en liten del av 
den arbetsmarknad som finns just för 
mig som jurist.”

 

TexT Mikaela Thuresson

iusbäraren undersöker...

70% 
tror att ett juridiskt 

extrajobb har stor betydelse 

för chansen att få juristjobb, 

4 % tror att det är helt 

avgörande, 24 % tror att 

det har viss betydelse och 

2 % tror att det har liten 

betydelse

 8% 
tror att ett icke-juridiskt extrajobb inte har någon betydelse för chanserna för att få juristjobb. 29 % tror att det har liten betydelse, 49 % tror  att det har viss betydelse och  14 % tror att det har stor betydelse. 



 ■ boStad ■ boStad

stockHolms bostaDsbrist  
– 3 juriststudenter berättar
när Du flyttar till stockHolm som student märker 
du snabbt att ingen kommer möta dig vid tåget med en 
kram och ett par lägenhetsnycklar. iusbäraren har pratat 
med några juriststudenter på Stockholms universitet som 
tillfälligt har fått lösa boendet på lite mer obekväma men 
kreativa sätt. 

en stuDent på termin 3, som 
vill vara anonym, bodde i Växjö 
när hon fick beskedet att hon hade 

blivit antagen till juristprogrammet på 
Stockholms universitet. Endast dagar 
senare fick hon flytta upp till en 
främmande stad, Stockholm. 
Att hitta bostad var som för de 
flesta, inte det lättaste och första 
månaden av juristprogrammet 
fick spenderas på hotell. 

– Jag bodde på samman-
lagt tre olika hotell under lop-
pet av tre till fyra veckor. 
Jag var tvungen att byta 
hotell två gånger på grund 
av brist på rum samt för 
att få ner kostnaderna så 
mycket som möjligt. Det 
var en stor stressfaktor 
och det påverkade stu-
dierna att man inte hade 
någon fast bas, säger hon. 

Vägen efter hotellvis-
telsen bestod av olika an-
drahandskontrakt under 
kortare perioder. 

– En av lägenheterna jag bodde i var 
en etta där jag fick betala 9 000 kr för 
en månad. Jag stod utan någonting och 
kunde inte fortsätta bo på hotell, det blev 
helt enkelt för dyrt.

Hon bodde sammanlagt i tre olika 
lägenheter genom andrahandskontrakt 
fram tills sommarlovet började, med 

en snabb mellanlandning på en kompis 
soffa. Som tur var ledde denna krångli-

ga resa från lägenhet till lägenhet mot 
ett lyckligt slut. Under sommaren 
fick hon tag på en bostadsrätt och 

hon står idag som delägare på den. 
Det är en inte allt för ovanlig lös-
ning för studenter som flyttar till 

Stockholm. 

sofia åberg på termin 1 har 
även hon fått uppleva svårighe-
terna med bostad i Stockholm. 
Hon bor för närvarande i Uppsa-
la hos sina föräldrar och pendlar 
sammanlagt tre och 
en halv timme varje 
dag. 

– Ja, det tar ju 

sin lilla tid. Tid till pluggandet försvin-
ner lätt, det blir typ skolan och tåget. 
Man missar lätt även det sociala, jag 
försöker att vara med på så mycket som 
möjligt ändå, säger Sofia som för nuva-
rande går JIK:en och är mitt under sin 
insparksperiod. 

Som tur har hon disciplin nog att an-
vända sina tågresor till att läsa kurslitte-
ratur.  

– Det går ju att läsa på tåget så man 
får passa på, annars blir det ingen fritid. 
Börjar jag 9 och slutar 17 så är jag hem-
ma 19. Allt handlar mest om att ha en 
positiv inställning, annars skulle det inte 
fungera med pendlingen. Men vad gör 
man väl inte. 

Sofia har som mål att i framtiden 
finna en bostad i Stockholm och slippa 
spendera så mycket tid på ett pendeltåg.  

– Detta kommer inte vara hållbart i 
alla år. Jag märker av en viss prioritering 
av vilka föreläsningar som är värda att 
pendla i tre och en halv timme för. 

Att pendla från långa avstånd är en 
vanlig situation även för många studen-
ter i Stockholm. Det är inte ovanligt med 
över en timmes restid enkel väg. 

oliver bakic på termin 3 bor idag i ett 
studentrum i korridor men innan han 
fick eget bodde han i ett kollektiv i Hud-
dinge. Detta beskriver han som absolut 
underbart. 

– Vi bodde fem killar och det var en 
riktigt avslappnad stämning. Det var 
väldigt sköna människor och det kändes 
mest som att umgås med vänner vardag-
ligt. Hade vi problem med varandra så 
var det enkelt att bara prata om det. 

Trots drömboendet så sökte Oliver 
sig efter något eget, närmare universite-
tet, och fann sig själv till slut i ett stu-
dentrum på Lappkärsberget. Det nya 
boendet erbjuder 18 egna kvadratmeter 
med eget badrum och ett delat kök med 
resten av korridoren. I köket sitter ett 
veckovis rullande städschema där alla 
inräknas och hjälps åt. 

– Det är mycket jobbigare att säga åt 
människor man knappt känner att diska 
efter sig ifall det slarvas. Men vi alla är 
studenter och därför ganska likasinnade. 
Måste man byta städvecka på grund av 
exempelvis tentaperiod, så brukar folk 
ha förståelse för det. 

Oliver känner sig säker på att han 
kommer att bo på Lappkärsberget under 
en stor del av sin utbildning även om 
han längtar efter en helt egen lägenhet. 
En tio minuters promenadsträcka till 
campus samt två hyresfria månader un-
der sommaren råkar passa Oliver som 
handen i handsken eftersom han gärna 
spenderar sina somrar i Italien hos sin 
familj. 

TexT annelie Brithén lundbäck
FoTo Julia Svensson

6 tips tIll Bostads- 
sökande studenter
1. gå med i alla bostadsköer du kan. Glöm inte att det finns bostäder 
även utanför Stockholms kärna, exempelvis forvaltaren.se (Sundbyberg) 
och sollentunahem.se (Sollentuna). 

2. sök boende tillsammans. Söker ni flera personer kan det vara 
lättare eftersom exempelvis en fyra inte är lika åtråvärd som en etta. 

3. använd ditt kontaktnät. låt dina vänner/kollegor veta att du 
behöver en bostad. kontakter, kontakter, kontakter!

4. annonsera ut att du söker boende. Blocket, anslagstavlor, Face-
book. Se bara till att aldrig gå på en visning ensam och var försiktig 
med magkänslan. 

5. leta upp privata fastighetsägare. Det finns värdar som inte 
använder sig av förmedlingar för att hyra ut sina lägenheter. 
kontakta dessa och berätta vem du är och att du är ute efter 
en bostad. vem vet, tajmingen kanske råkar vara helt perfekt. 
Fullständig förteckning över fastighetsägare finns att låna på 
diverse bibliotek. 

6. men sist av allt, ge inte upp! Det finns en bostad där ute för 
dem som är ihärdiga. 

1918

Sofia Åberg

 Oliver Bakic
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 ■ plugga utoMlandS ■ plugga utoMlandS

Frågor och svar  
om utbytesstudier
välbeHållen Hemma i vasastan hos mina nära och 
kära har det blivit dags att avsluta min lilla trilogi genom 
att besvara alla frågor jag fått om utbytestiden.  

är jag för gammal?
Jag är sugen på att plugga utomlands, 
men jag är 28 år och lite orolig för att 
mina kursare kommer vara typ 19 år, 
att vi inte kommer ha något gemensamt 
och att det kommer kännas konstigt. Hur 
upplevde du åldersfördelningen mellan 
studie- och korridorskamrater?

svar: Jag tror för det första att det 
här varierar mycket beroende på hur 
ditt värduniversitet valt att hantera 
utbytesstudenterna. i oxford bodde 
alla som bara skulle vara på utbyte 
under en termin i samma område. Jag 
umgicks alltså inte så mycket med ox-
fords juridikstudenter utan med studen-
ter från världens alla hörn som var där 
för att studera olika saker. De flesta var 
mellan 19-25 år men jag lärde även 
känna ett par personer i 30-årsåldern.

Hur hittar man bostad?
Eftersom jag har dåliga erfarenheter av 
bostadsmarknaden i Stockholm undrar 
jag hur det funkade för dig med bostad. 
Hur bodde du? Fick du söka själv, var det 
svårt att få tag på, hur upplevde du stan-
darden och sist men inte minst – var det 
jättedyrt?

svar: Mitt värduniversitet hade ord-
nat så att alla som studerade under 
endast en termin fick bo i ett område 
precis intill campus bestående av små 
tvåvåningshus som låg intill varandra. 
varje våning hade sin egen ingång 

och där fanns ett kök, 1-2 badrum, 
1-2 duschrum och 5-6 små sovrum. 
Jag delade våning med 4 tjejer och 
vi delade alltså kök och badrum. 
Standarden var låg, måste jag säga. 
Jag fick inleda min vistelse med att 
dammsuga bort spindelnät, sängen 
var väldigt obekväm och det var all-
mänt slitet och ofräscht. Men i ärlighe-
tens namn gjorde det ingenting. Jag 
vande mig snabbt, inredde med mina 
egna saker och hade så roligt hela ti-
den att jag inte tänkte på standarden. 
Det var en del av upplevelsen. Det var 
dyrt, för det vi betalade för. Cirka 1500 
kronor i veckan kostade rummet.  

vilken var den största  
kulturkrocken?
Även om Sverige och England ligger nära 
varandra geografiskt och kulturellt kan 
jag tänka mig att det finns saker i varda-
gen som man upplever som konstigt eller 
annorlunda. Vad var konstigast? Vilken 
var den största ”kulturkrocken” som du 
upplevde under din utbytestermin?

svar: Det var mycket som förvånade 
mig när jag läste engelsk juridik. Till 
exempel är abort ingen rättighet där, 
som det är i Sverige. Man måste alltid 
motivera varför man vill göra abort, 
oavsett vilken vecka det är, och få det 
godkänt av två läkare. Toaletterna var 
gratis överallt till skillnad mot Stock-
holm där man måste ha fickorna fulla 
med tior. Föräldrarna har rätt att slå 

sina barn i uppfostringssyfte och 
alla barn och ungdomar bar skoluni-
form. Men de största kulturkrockarna 
upplevde jag nog hemma i student-
boendet, eftersom jag bodde tillsam-
mans med studenter från USa, Thai-
land, australien, kina och så vidare. 

var det högt studietempo?
Hur upplevde du att tempot var jämfört 
med svenska juristprogrammet? Läste i 
förra numret att du hade massor av in-
lämningsuppgifter. Hur tyckte du att det 
gick med studierna, var det lättare eller 
svårare än du trodde?

svar: Tempot var minst lika högt men 
upplagt på ett annat sätt. i Stockholm 
läser vi en kurs i 
taget, tenterar den 
och börjar på nästa. 
i oxford läser man 
alla terminens kurser 
parallellt och sedan 
examineras man på 
olika sätt beroende på 
vilken kurs det är, de 
sista veckorna. lärarna 
är mer engagerade i 

om utbyte i nästa nr

vem, vad och var:
namn: vida Tenhunen Salehi
ålder: 25 år
termin: 7/8
land: Schweiz
stad: Fribourg 
kanton: Fribourg
universitet: Université de 
Fribourg
kurser: Schweizisk mig-
rationsrätt, fri rörlighet för 
personer inom eU, rättsfilosofi, 
international and european 
constitutional law, compara-
tive constitutional law, juridisk 
franska 
språk: franska och engelska

I årets andra nummer berättar 
iusbärarens vice chefredaktör Vida 
om hur det är att studera juridik på 
franska i Schweiz och varför det är 
intressant att kombinera språk och 
juridik. Om en internationell kar-
riär lockar är språkstudier ett plus. 

Franska är fortfarande ett vik-
tigt EU-språk och som bekant det 
språk som EU-domstolens domar 
skrivs på, vilket också är anled-
ningen till alla de fantastiskt långa 
meningar med i snitt tio bisatser 
var som juriststudenter överallt 
förfäras över när de läser domarna 
översatta till sina egna språk eller 
engelska. 

Behovet av språkkunskaper i ett 
internationellt arbete grundar sig 
i att det vid ett samarbete länder 
emellan är viktigt att förstå varan-
dra. Språk är kommunikation och 
förvånansvärt lite fungerar om 
inte kommunikationen gör det. 
För den som har ett språkintresse 
finns också ett speciellt yrke inom 
juridiken som kombinerar dessa 
två ämnen: juristlingvist. Så alla 
språknördar där ute, missa inte 
nästa nummer!

dig som student. Du har när som helst 
rätt att få veta hur du ligger till och 
vad du behöver göra för att uppnå 
det betyg du vill ha. Du kan boka tid 
med dina lärare om du har frågor 
och funderingar och de känner igen 
dig även utanför universitetsmiljön. 

De mer generella kurserna på 
lite lägre nivå verkade ha ungefär 
samma upplägg som våra kurser 
med mindre grupparbeten/inläm-
ningsarbeten och en stor tenta. Mina 
kurser, så kallade ”level 6-kurser” 
hade enbart uppsatsexamination 
med undantag från en kurs där man 
examinerades muntligt. Man fick 
välja själv vilket område inom kursen 
man ville fördjupa sig i och skriva om. 
Det var svårt men också väldigt roligt. 
Jag lärde mig mycket mer än jag 
gjort då vi haft salstentor här hemma 
och det kändes mer som att man 
studerade inför framtiden än bara 
inför en examination. 

tillgodoräknade du kurserna  
till examen?
Tillgodoräknade du dig kurserna i exa-
men eller tog du ”sabbatstermin”?

svar: Man kan åka på utbyte och 
bestämma sig i efterhand om man 
vill tillgodoräkna sig kurserna eller 
inte. Många åker för att få erfaren-
het och upplevelse men väljer att 
läsa specialkurser i Stockholm när de 
kommer hem. Jag har dock valt att 
tillgodoräkna mig samtliga poäng 

jag läst i oxford. Dels för att 
jag blev nöjd med mina betyg 
men också för att jag inte vill 
skjuta upp min examen.

kom bara ihåg att hålla koll 
på sista anmälningsdatumet 
om du vill läsa specialkurser 
i Sverige. Det är nämligen 
deadline när de flesta fortfa-
rande är utomlands. 

Hur rapporteras betyg?
Kommer betygen in i Ladok så att ar-
betsgivare kan se betygen om man skulle 
tillgodoräkna sig kurserna?

svar: Betygen publiceras inte i 
ladok. Där står bara om du klarat 
kursen. Däremot kan du begära ut 
originalbetygen (som i oxford ges i 
skalan a-F) och visa upp. om du vill 
sitta ting kan du bifoga dina utländ-
ska betyg i din ansökan så översätts 
dem beroende på vilken skala som 
använts. eCTS-betygen översätts 
enligt följande: a och B = aB, C = Ba 
samt D och e = B. 

Betalar jag boende själv?
Betalar man boende och resa själv?

svar: Ja, det gör man. om man 
får utbytesplats via erasmus+ så 
medföljer ett stipendium vars sum-
ma varierar något. i mitt fall täckte 
stipendiet knappt boendehyran men 
du har även möjlighet att söka CSn-
lån och bidrag samt att du kan få ta 
ett merkostnadslån för flygbiljetten till 
exempel. 

TexT & FoTo edith Grundin

Edith Grundin i Hyde Park.

John Henry Brookes Building.

London Eye.
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 ■ krönIka

Mitt nya liv  
– dödstråkigt
i går var Det fest.  I kö-

ket hade min kompis dukat upp en 
drinkbuffé med diverse spritsorter, 

och i vardagsrummet var det invigning 
av hennes nya projektor. Den var så stor 
att det kändes som att Rihanna själv 
hade attendat festen i den lilla ettan på 
Söder.

Nu kan en ju fråga sig hur jag vet allt 
det här när jag låg hemma i min säng 
och såg 12 avsnitt av The Fosters igår 
kväll. 

Sedan jag började på juristprogram-
met har sociala medier blivit min bäs-
ta vän. Det är via snapchat och mes-
senger-appen jag följer alla roliga events 
jag missar för att jag sitter 
hemma och ”pluggar” en 
fredagskväll. Men att min 
sociala kapacitet har, 
minst, halverats sedan jag 
blev juriststudent beror 
inte främst på att vi läser 
en litteraturtung utbild-
ning – det beror på min 
fascinerande dåliga 
förmåga att planera. 

Jag har alltid varit 
drottningen av pro-
krastinering. Men 
det senaste halvåret 
har mitt uppskju-
tarbeteende nått 
a s t r o n o m i s k a 
höjder. Efter en 
vanlig pluggdag 
har jag färgko-
dat min gar-
derob, städat 
badrummet, 

gått ut med hunden och målat naglarna 
med fem lager nagellack. Detta förutsatt 
att jag inte sitter i biblioteket. Gör jag 
det brukar jag istället svara på mejl, pro-
va alla specialeffekter på snapchat, pilla 
bort nagellacket och twittra argt om nå-
got jag har läst på internet. 

Sedan blir 
jag arg när 
jag kommer 
hem också. Då 
spiller min av-
undsjuka över 
på mina rums-
kompisar för 
att de har haft 
en rolig förfest utan att gå och slänga 

tomglasen på lördagsmor-
gonen. Jag har 

förmodligen 
blivit riktigt 

hemsk att 
leva med. För 

att få bukt med 
min dåliga pla-
nering, och få 

mina medmänn-
iskor att älska mig 

igen, har jag köpt 
en handbok i stu-

dieteknik. Det kän-
des som ett moget 

beslut men jag har 
inte haft tid att läsa 
den än. Den står i min 

välsorterade bokhylla i 
väntan på bättre tider. 

Hur ska en få bukt 
med det här med studie-

tekniken egentligen? Jag 

har pluggat i fem år, avslutat en annan 
utbildning och alltid jobbat samtidigt. 
Det har inte hjälpt mig ett skit. Men i för 
sig har jag aldrig gått en utbildning där 
vissa kurser inte har läsanvisningar för 
att ”det är en del av studierna att ni själ-
va ska välja i vilken ordning ni ska läsa 

kurslitteraturen”, som amanuensen skrev 
i ett mail. JAHA, men kan vi få lite hjälp 
med det då? Varför har vi inte löpande 
föreläsningar/seminarier om studietek-
nik? Är det bara jag som är värdelös på 
det?

Det kanske bara är jag som känner 
att jag behöver en livscoach för att klara 
mina studier. Om mina föräldrar hade 
lärt mig att ha ordning och reda i ka-
lendern redan när jag var liten hade jag 
kanske inte behövt sitta här och gnälla. 
Och det har ju ändå gått rätt bra med be-
tygen, det är bara det att jag inte är lika 
rolig som jag brukade vara förr. Nu ska 
jag lyssna på  ”Jag var bara inte gjord för 
dessa dar» med Håkan Hellström och 
fundera på hur jag ska vinna tillbaka 
mitt sociala liv. Sedan ska jag plugga till 
tentan jag har om tre dagar.

 
TexT amanda Redin

 “ Då spiller min avundsjuka över på 
mina rumskompisar för att de har haft 
en rolig förfest utan att gå och slänga 
tomglasen på lördagsmorgonen. 

 ■ dIgItalt

användbara appar! 
iusbärarens skribent Har testat mängder av appar 
i den djungel som finns därute för att finna några riktiga 
guldkorn för jurstuds. appar som kan tänkas underlätta 
pluggandet och kanske spara lite tid och energi.

1. sveriges rikes lag (Gratis vid 
köp av boken) ios, android 
Finns även som bok. Den klassiska 
stora blå lagboken. 

+ klassiker! 
+ oumbärlig 
+ Du slipper bära 
med dig den tunga 
lagboken överallt 
- inga nackdelar 

2. juridisk ordbok 
(50 kr) ios, android 
Finns även som bok, norsteds 
Juridiska ordbok, Sven Martinger. 
innehåller ca 3000 juridiska ord och 
begrepp. 

+ klassiker! 
+ Mycket användbar 
+ Fördelen med appen jämfört 
med boken är, förutom mobiliteten, 
sökfunktionen och att du snabbt kan 
klicka på hänvisningar 
till andra länkade 
ord, istället för att 
bläddra. Du arbe-
tar snabbare helt 
enkelt.
- inga nackdelar 

3. juridik-Civilrätt, straffrätt,  
processrätt (65 kr) ios 
Finns även som bok. Frågorna i frå-
gebanken är tänkta för Jik-studenter 
och andra i början av sin juristutbild-
ning men passar alla som vill repete-

ra sina kunskaper på ett enkelt sätt. 
Det finns både snabbfrågor och 
essäfrågor. 

+ Mycket användbar 
+ Många olika områden och olika 
typer av frågor 
+ enkel och smidig 
+ ett plus att få en uppmuntrande 
grön bock och ett glatt ljud när man 
svarat rätt på snabb-
frågorna 
- vore ännu bättre 
med sidanvisningar 
till kursboken och 
en android-app 
som tillval 

4. evernote ios, android 
(Basic: Gratis) (uppgradera  
för olika belopp) 
en app som ska hjälpa dig med olika 
projekt genom att den erbjuder flera 
funktioner för att skapa, spara, redi-
gera och dela olika slags dokument. 

+ Bra för anteckningar av olika slag 
+ «Scannar» med kameran och sparar 
tavlan, handskrivna anteckningar, 
visitkort m.m. i ett bra format 
+ Dela och diskutera arbetet med 
andra, direkt i appen 
+ Du kan uppgrade-
ra för fler funktioner 
- Du blir ofta påmind 
om att uppgradera 
vilket kan irritera, det 
sänker betyget.

5. free flashcards study Helper 
ios, android 
Här kan du snabbt och enkelt skapa 
dina egna «flash cards», minneskort, 
för att var som helst kunna plugga in 
viktiga saker att komma ihåg utantill. 

+ användarvänlig 
+ Funktionell 
- Reklam i översta 
hörnet, kan fås bort 
om du köper appen 
- kunde ha en snyg-
gare design 

6. focus Booster –  
pomodoro timer ios 
Den här appen hjälper dig att pla-
nera din tid och fokusera på arbe-
tet. Ställ in intervaller, antal m.m. på 
både pluggpass och raster. 

+ användarvänlig
+ Funktionell 
+ Uppgraderingar 
finns 
- Gratisversionen 
är begränsad till 2 
pass/dag vilket drar 
ned betyget 

Text Cristina keskitalo 

betyg

5ius

betyg

5ius

betyg

4ius

betyg

3ius

betyg

3ius

betyg

3,5ius



2524

 ■ horoSkop ■ horoSkop

Ditt stjärntecken avslöjar  
– därför är du jobbig!
juriststuDenter är jobbiga. alla på sitt alldeles egna 
lilla vis, som om det stod skrivet i stjärnorna. vi är inga ast-
rologer, men vilka olater som kosmos har tilldelat just dig 
kan vem som helst lista ut.

stenbocken  
22 december–19 januari
Personlighet: Du måste all-
tid vara bättre än alla andra. 

Stenbocken är karriärfokuserad, 
envis och målmedveten. På fritiden 

hittar du på dåliga ursäkter för att slippa 
umgås med andra och sitter hellre fram-
för TV:n med en påse ostbågar. 

Favoritkurs: Civilrätt A

Därför är du jobbig: Du pratar be-
tyg hela tiden. Du har stenkoll på vilka 
seminarielärare man ska välja. Du får 
panik när läraren tvingar dig ta in en 
oprövad student i basgruppen. Får en 
kurskamrat B på tentan så beklagar du 
sorgen och förklarar hur man begär om-
prövning. Din smittande ångest når fler 
människor än influensan.

vattumannen 
20 januari – 18 februari
Personlighet: Du har alltid 

rätt och du borde veta, efter-
som du har en unik känsla för vad 

som är rätt och fel. Enligt dig. Du gillar 
att driva saker långt, på gott och ont.

Favoritkurs: Processrätt

Därför är du jobbig: Du förstår inte 
syftet med grupparbeten och känner att 

du kan bäst själv. Varför ska du lyssna på 
andra som inte är lika bra som du? När 
du tvingas till det blir du grinig och tvär. 
I värsta fall kör du över folk, avbryter 
och ger dig inte förrän alla håller med 
dig. Du har aldrig en tanke på att det kan 
vara DU som missuppfattat uppgiften. 

fiskarna
19 februari–20 mars
Personlighet: Du är en 
liten hipster, vill inte vara 

som alla andra. Efter jurist-
programmet vill du starta egen byrå, 
eller bli dykinstruktör istället. Du söker 
ständigt något nytt och blir aldrig nöjd.

Favoritkurs: Juridisk introduktionskurs

Därför är du jobbig: Fiskar fastnar i 
sina egna tankar mest hela tiden. Det le-
der till att du blir en obotlig tidsoptimist 
som alltid kommer sent till allt. Dina 
kurskamrater har lärt sig hur du funkar 
och säger att ni ska träffas klockan nio 
när ni egentligen ska ses klockan tio. Då 
dyker du upp kvart över tio.

väDuren
21 mars–19 april
Personlighet: Du har så 
mycket energi att du stud-

sar fram som en studsboll! 
Du trivs som bäst när kalendern är full-

tecknad och tvekar inte en sekund inför 
nya utmaningar.

Favoritkurs: Internationell privaträtt

Därför är du jobbig: Du jobbar hel-
tid, är gympainstruktör, har barn, häst 
och egen undulatuppfödning. Alla und-
rar hur du hinner med allt, tills de ham-
nar i ett grupparbete med dig. Du kan 
ses på torsdag om tre månader mellan 
kl. 19.10-19.45. Du deltar bara i obliga-
torisk undervisning. Din standardfras är 
”Vi tar det här på Google Docs va?”

oxen
20 april–20 maj
Personlighet: Du är kan-

ske slö, men inte lat. Oxen 
håller lågt tempo men tycker 

om att jobba lite hela tiden. När cashen 
rullar in som de ska känner du dig trygg. 
Du gillar ordning och löser problem 
med stort tålamod. 

Favoritkurs: Förvaltningsrätt

Därför är du jobbig: Dina invanda 
rutiner går alltid före viktiga projekt. Du 
kan inte ha möte med din basgrupp på 
onsdag morgon, den enda tiden då alla 
andra kan, för varje onsdagsmorgon har 
du tvättid. Du kan egentligen tvätta på 
tisdagar också, men du är en person som 
tvättar på onsdagar.  
  

tvillingarna
21 maj–21 juni
Personlighet: Du gillar 

att synas och höras och be-
rättar gärna för andra om dina 

tankar och idéer. Det är roligare att pra-
ta än att lyssna på andra. Tvillingen är 
spontan och nyfiken, vill ha högt tempo 
och livliga diskussioner.

Favoritkurs:  Rättsinformatik

Därför är du jobbig: Du ställer ofta 
frågor under föreläsningarna, trots att 
kursen innehåller gott om seminarier. 
När du avbryter en föreläsning för 200 
personer med din fråga tänker du att 
andra säkert undrar samma sak. Du 
har fel, för svaret på alla dina frågor 
står tydligt på lärarens PowerPoint. 

lejonet 
23 juli–23 augusti 
Personlighet: Du har en 

släng av storhetsvansinne 
och drömmer om makt och 

inflytande. Du försöker utöva ledarskap 
hela tiden. Frågor från andra besvarar 
du alltid som om den som frågar vore 
fem år gammal. 

Favoritkurs: Associationsrätt

Därför är du jobbig: Ibland hamnar 
du i grupparbeten där du inte är ensam 
om att vilja vara ledare. Det blir början 
till en passivt-aggressiv dragkamp där 
hela gruppen förlorar. Ingen vill ge med 
sig och ni sågar systematiskt varandras 
idéer. Det hela slutar med ett splittrat ar-
bete där ingen vill kännas vid resultatet. 

jungfrun 
24 augusti– 
22 september

Personlighet: Många 
känner nog igen sin farmor el-

ler farfar i dig. Du är en flitig, noggrann 
arbetsmyra som älskar ordning och reda. 
Kritisk och petig som få. 

Favoritkurs: Civilrätt D

Därför är du jobbig: Du hatar slarv 
och vill att grupparbetet ska vara perfekt. 
Men när klockan är tre på natten innan 
deadline, alla är utmattade och kommu-
nikationen brister kanske man får nöja 
sig med “bra nog”. Det går du inte med 
på. Inget fel är för smått för att rättas till 
och ni har ju faktiskt hela natten på er.   
 

kräftan 
22 juni – 22 juli
Personlighet: Folk beter 

sig som tonåringar runt 
dig, men det är för att du be-

ter dig som en töntig förälder. Kräftor 
kan ibland försöka spela tuffa, men är 
väldigt känsliga, empatiska och beskyd-
dande. 

Favoritkurs: Civilrätt C

Därför är du jobbig: Du försöker dri-
va igenom “varningstrianglar” på kurs-
material som enligt dig är obehagligt 
att läsa. Du har dock ovanliga rädslor, 
mycket låg smärtgräns och det är svårt 
för omgivningen att ta dig på allvar. Att 
du är rädd för ordet “skall”, för att du 
blev hundbiten som barn, får du kanske 
hantera själv.
 

vågen
23 september– 
22 oktober

Personlighet: En skön 
lirare med lite hippieten-

denser. Vågar vill att alla ska må bra, 
de är harmoniska i grupp och bra på 
att kunna se problem ur olika per-
spektiv. Ditt hjärta bultar för rättvisa. 

Favoritkurs: Straffrätt 

Därför är du jobbig: Din avslappnade 
stil har gått för långt. Fläckar på kläder-
na, rufsigt hår och samma slitna mjuki-
sbyxor varje dag. Tyvärr har du samma 
inställning till allt. Du har inte läst rätts-

fallen. Du har skrivit tre meningar på 
grupparbetet, som måste formuleras om. 
Standardsvaret på allt är «Jag vet inte». 

skorpionen 
23 oktober– 
21 november

Personlighet: Vad som 
än händer har de alltid perfekt frisyr. 
Skorpioner är extrema perfektionis-
ter och dessutom pålitliga personer 
som engagerar sig mycket i sitt arbete. 

Favoritkurs: Skatterätt. 

Därför är du jobbig: Du kommer till 
föreläsningar med kostym och portfölj, 
eller knytblus, pennkjol och en Jackie 
O- inspirerad dräktjacka. Varför är detta 
störande? Jo, för att det är töntigt. Det 
ser ut som när en treåring provar sin 
mammas finskor. Det är jättegulligt, 
men det ser inte trovärdigt ut riktigt än. 

skytten 
22 november– 
21 december

Personlighet: Du tycker 
allt är jätteroligt, i fem minuter. Livet 
handlar alltid om “nästa grej”. Din vär-
sta mardröm är att fastna bakom samma 
skrivbord i 40 år. 

Favoritkurs: Civilrätt B

Därför är du jobbig: Du vill engagera 
dig i allt men blir snabbt uttråkad. Det 
uppskattas inte av de som sedan måste 
slutföra dina halvfärdiga projekt. Att an-
svar inte försvinner när du slutar tänka 
på det har du inte lärt dig än.  

 
TexT Mikaela Thuresson  
och Julia Svensson
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REKRYTERINGSDAGAR PÅ CEDERQUIST
Ansök nu till CQ Training Days

Funderar du  på vad rollen som affärsjurist på byrå egentligen innebär? Vilka utmaningar man stöter på och vad klienter förvänar sig?  
Vill du också veta vilka trender som råder inom branschen och hur framtidens affärsjurist ser ut? Det och mycket mer får du veta den  
12-13 maj då vi anordnar ett exklusivt rekryteringsevent med fokus på dig! Under de två dagarna kommer du få lära dig de bästa  
knepen inför framtida arbetsintervjuer och träffa psykologer, talangkonsulter och delägare. Det blir också mycket mingel, god mat  
och caseövningar hämtade från vår verklighet. 

Har du läst minst sex terminer och tycker detta låter intressant så ansök redan idag via vår karriärsida på cederquist.se /karriär.

 ■ MIngel  ■ MIngel

Cocktailfest på  
jurISternaS huS
FoTo Malin Westén

1.

3.

4.

2.

1. Fredrik Hagberg, Jacob Palm och Jonathan karebo
2. louise Fröjdén med vän
3. Sebastian Törnqvist
4. artemis Rahimian och antonia Severin
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 ■ fråga arbetSrättaren

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

sjukdom vid  
rekrytering
fråga: Jag har lidit av utmattningsde-
pression och ska nu försöka återvända 
till arbetslivet. Har dock behov av att 
ha ett lugnt tempo och förståelse för 
att jag snabbt blir trött och sliten. kan 
en arbetsgivare välja att inte anställa 
mig på den grunden?

svar: Vilken bra fråga som säkert flera 
undrar över! Eftersom du skriver att du 
har ett behov av lugnare tempo är det 
lämpligt att söka tjänster som kan mot-
svara ditt behov så att du får goda förut-
sättningar för att återvända till arbetslivet. 

Huvudregeln är att man inte får dis-
kriminera någon i arbetslivet. Diskrimi-
neringslagen gäller även i rekryterings-
process och därför är det inte tillåtet att 
missgynna en arbetssökande genom att 
behandla henne eller honom mindre 
förmånligt än arbetsgivaren behandlar 
andra arbetssökande utan en funktions-
nedsättning i en likartad situation. 

Undantaget mot huvudregeln är att 
diskriminering av arbetssökande är till-
låtet om det finns sakliga skäl eller an-
dra intressen som väger tyngre. Det kan 
därför i det enskilda fallet vara tillåtet att 
göra skillnad mellan arbetssökande på 
ett sådant sätt som normalt är förbjudet. 
Om arbetsgivaren kan motivera att du 

inte blev vald utifrån sakliga skäl eller 
andra intressen så kan därför diskrimi-
neringen vara tillåten.  

Notera att arbetsgivaren inte har rätt 
att hämta ut uppgifter från försäkrings-
kassan utan den arbetssökandes med-
givande. Däremot kan det i ditt fall vara 
bra att din blivande arbetsgivare vet om 
att du har särskilda behov, exempelvis 
extra pauser eller anpassade arbetsupp-
gifter. 

Slutligen så kan det vara bra att känna 
till att arbetsgivarens rehabiliteringsan-
svar endast sträcker sig till de anställda 
arbetstagarna och omfattar därför inte 
arbetssökande. 

rebecca Henriques arbetar som arbetsrättsjurist och förhandlare 
hos Transportföretagen som är en samarbetsorganisation för arbets-
givar– och branschförbund inom transportnäringen. Rebecca har 
juridikexamen och en fil. kand. i personal- och arbetslivsfrågor. Hon 
ansvarar även för den årliga sammanställningen av karnovs författ-
ningssamling i arbetsrätt. 

FRÅGA arbets– 
rättaren REBECCA

 ■ fråga arbetSrättaren
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arbetsledningsrätt 
och arbetsskyldighet
fråga: Jag har precis börjat på ett 
nytt extrajobb vid sidan av studierna. 
Jag trivs bra men chefen frågar mig 
ofta om jag kan hjälpa till med saker 
som jag inte är säker på ingår i mina 
arbetsuppgifter. Det är ärligt talat lite 
luddigt vad som ingår och därför är 
det för mig svårt att säga nej när hen 
frågar om jag har tid att hjälpa till med 
fler saker. Borde mina arbetsuppgifter 
stå klart och tydligt i kontraktet från 
början och kan jag göra något åt 
saken nu?

svar: Hej och tack för din fråga! En 
arbetstagares arbetsskyldighet bestäms 
utifrån det individuella anställningsav-
talet, sedvänja och det tillämpliga kol-
lektivavtalet samt ibland av lag. Min re-
kommendation är därför att börja med 
att titta igenom dessa för att se om du 
hittar någon vägledning. 

Generellt kan man säga att en arbets-
tagare har en långtgående arbetsskyldig-
het som sträcker sig mycket längre än 
vad man typiskt sett kan tro, särskilt när 
det gäller att lägga till ytterligare arbets-

uppgifter. En arbetstagare har egentligen 
inte något befattningsskydd, utan har ett 
anställningsskydd enligt LAS.

Det kan också vara en god idé att boka 
ett möte med din närmsta chef som för-
hoppningsvis kan förklara vad som för-
väntas av dig i din roll på arbetsplatsen 
och vilka uppgifter som kan tänkas ingå. 
Rent generellt så är det inte att rekom-
mendera att strikt ange exakta arbets-
uppgifter i anställningsavtal eftersom en 
tjänst kan utvecklas samt att situationer 
kan uppstå som inte går att förutse. 

Med stöd av arbetsledningsrätten har 
arbetsgivaren exempelvis rätt att ompla-
cera sina arbetstagare till nya arbetsupp-
gifter (vanligtvis efter MBL-förhandling 
med facket), att bestämma över arbetsor-
ganisation, arbetsmetoder, arbetstids-
förläggning m.m. Arbetsledningsrätten 
får givetvis inte strida mot lag, kollektiv-
avtal eller god sed på arbetsmarknaden.  

Som arbetstagare kan det vara svårt 
att motsätta sig att utföra arbetsuppgif-
ter då den personliga arbetsskyldigheten 
utgör arbetstagarens centrala förpliktel-
se i anställningsförhållandet. Är arbets-
uppgifterna farliga för dig eller någon 
annan eller strider mot god sed har du 
självklart rätt att motsätta dig att utfö-

ra arbetet, dock verkar inte situationen 
vara sådan i ditt fall. 

Skulle din arbetsgivare kräva att du 
ska utföra arbete åt någon annan arbets-
givare så har du ingen skyldighet till det-
ta eftersom arbetsskyldigheten endast är 
knuten till den arbetsgivare med vilken 
arbetstagaren har ingått anställningsav-
tal. (Notera att detta inte gäller en an-
ställd på ett bemanningsföretag). 

Sammanfattningsvis så har du en 
långtgående arbetsskyldighet att följa 
arbetsgivarens direktiv. Om du upplever 
att uppgifterna inte är vad som vanligtvis 
hör till den specifika tjänsten så föreslår 
jag att du vänder dig till närmsta chef 
för att ta upp detta. För att du ska kunna 
utföra ett bra arbete krävs det bra förut-
sättningar. Att veta vilka arbetsuppgifter 
som ingår i en tjänst är en sådan förut-
sättning och det borde ligga lika mycket 
i ditt intresse som i din arbetsgivares att 
reda ut denna oklarhet. 

FoTo niklas Bolin Djanaieff
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Läs dig plugg - 
smart och talför
iusbäraren Har vaskat fram två böcker som kan 
vara till stor nytta. Smartare studieteknik, bättre minne, 
fantastiska tal eller mer motivation – här får du  
ovärderliga tips!

stuDera smart
kathleen mcmillan,  
jonathan Wyers

stuDera smart är en serie handböck-
er som hjälper dig att förbättra din 
studieteknik på områden som 
Tentor, Essäer, Uppsatser och 
Argumentation. Då många 
av juriststudenterna ofta 
fokuserar på tentan, har 
vi läst delen Så lyck-
as du med tentor och 
andra prov. Boken är 
lättläst, välstruktu-
rerad och fullmatad 
med information i 21 
kapitel. Läsaren får 
tips om hela tenta-
mensprocessen, från 
studieplanering till 
stresshantering 
och tenta-

mensstrategier. Eftersom författarna går 
igenom ämnet så grundligt, kan den 
vana studenten dock tycka att en del in-
formation är gammal kunskap.

Ett särskilt intressant kapitel är kapi-
tel 4, Inlärningstyper. Att hitta sin uni-
ka inlärningsstil kan vara till hjälp om 

man anpassar sin studieteknik däref-
ter. Till exempel beskrivs, kort 

sammanfattat, att utåtvända 
personer har lättare för att 

lära genom diskussioner 
och samarbete, medan 

inåtvända personer lär 
sig bäst genom tyst 
läsning och genom 
att lyssna noggrant 
vid föreläsningar. 
Boken visar också 
vilka utmaningar 
olika personlig-
hetstyper har 
och ger råd om 

hur man möter 
dem.

Det andra kapitlet som rekommenderas 
är kapitel 15, Tentamensstrategier. Tabel-
len med exempel på ostrategiska sätt att 
skriva tentor är både fyndigt skriven och 
träffsäker, med många goda råd.

praktisk retorik
Göran Hägg

man skulle kunna tro att det här är en 
torr faktabok om retorik. Så är tack och 
lov inte fallet! Göran Hägg har skrivit en 
prosaisk bok om retorik i många, men 
korta, lättsamma kapitel som gör bok-
en underhållande och lättläst trots de 
många referenserna till exempelvis an-
tiken.

Boken är till för alla som är nyfikna 
på talets konst och hur man kan bli en 
bättre talare. Eller som Göran Hägg själv 
skriver: «att förstå varför talare A är så 
medryckande, medan B trots sina vetti-
ga tankar aldrig når fram». Exempel ges 
på klassiska talare genom tiderna, olika 
tekniker men även på vad röst och image 
betyder. För en blivande jurist är boken 
naturligtvis en riktig juvel. Det är ju vi i 
juristkåren som har språket som arbets-
verktyg och verkligen behöver kunna 
behärska talets konst. Skulle du mot all 
förmodan byta karriär, eller hoppa av 
juristprogrammet, ska du ändå inte för-
summa denna bok. De här kunskaperna 
kan man med glädje även tillämpa i säll-
skapslivet, som politiker eller varför inte 
som en TV-kändis?

TexT Cristina keskitalo

 ■ boktIpS

DRUM   CECILIA
DUNÉR MALIN

EDLUND JENNIFER
EDVARDSSON   KORNELIA

EHRING  THERESE
EIDEFELDT  KRISTIAN

EKMAN SANNA
ELGÁN REBECCA

ELM DAVID  VALENTIN
ELMQVIST  SARA

ENGBLOM  RICHARD
ENGMAN   ERIKA

ENGSTRÖM  AMANDA
ENGSTRÖM  SOFIE

ERICSSON CIM
ERIKSSON CAROLINA
ERIKSSON CHRISTINA

ERIKSSON DANIEL
ERIKSSON JOHANNA

ERWALL SIGRID
ESKESEN LOUISE

ESLAMI  BEHRANG
ESPENÄS MIRANDA

FAGERBERG   AMANDA
FAHLIN   STRÖMBERG  

RAGNAR
FARAH KARAMALLAH

FERNÖ THOMSSON  KAJSA
FOLKE ERIK

FRANTZ JOHANNA
FRANZÉN JAKOB
FRYKBERG  MOA

FRYKSTRAND  ANTON
FYLKING  THOMAS
FÄLTEN  MARTINA

GAFUR   DASHA
GECER  ANNA

GERING   BÅGENHOLM  
JOANNA

GHAVIDEL  ROSTAMI ELICA
GISSIN  RIIHONEN  DAVID

GJERSVOLD  ANNA
GLAAD  DANIEL

GRANQVIST  TOMAS
GRASS   JENNY

GRUNEAU  BRULIN  MOA
GRÖNKVIST  HEDVIG
GUSTAVSSON  BJÖRN
GÖRANSSON  CARL

GÖRANSSON  JONAS
HAGELQVIST JOHAN

HAGFORSEN  MARTIN
HALLAK  JOSEF

HALLBECK EMMA
HALLIN   ALICE

HAMMARSTRÖM  FREDRIK
HANSSON  JULIA

HANSSON  SANDRA
HAROLD VICTORIA

HARRIUS ARMÉR JULIA
HASSANYNI SEYEDEH ANA

HEDIN  CHARLOTTE
HEFNER THOMAS

HEGGEMANN   OLOF
HELLMARK JOHANNA
HEMSELIUS DANIEL
HIETALA   NICKLAS

HILDING  BERGGREN  BOEL
HILTUNEN  KARI

HODZIC  HARRY
HOLAPPA TIM
HÄLL  JOHAN
IBRIC   ANITA

ISACSON  ANDRÉ
ISAKZON  JENS

JAKOBSSON  MARIANNE
JAKOBSSON  SEBASTIAN

JANSSON  HOLMBERG  ELIN
JENEE  ISABELLE

JOHANSSON  JOHAN
JOHANSSON  LUDVIG
JOHANSSON  MIKAELA
JOHANSSON  SANDRA
JOHNSEN JONATAN
JONSSON  HANNA

JONSSON  ISAC
JONSSON  ISMAIL  MARIA

JUNKER NIKLAS
JÖNSSON  MALIN
KAMINSKI   TOVE

KARAPETYAN  CAMILLA
KARLSSON ELIN

KARLSSON ELLINORE
KARLSSON SIMON

KARLSSON GREEN  NILS
KEY ANSTENIUS FANNY

KHANSHAN  NEDA
KIANI   KIAN

KINDGREN KRISTIN
KIRGIOS   ALEXANDRA
KLEMISCH MARTINA

KNUUTTILA  MOA   ELLEN
KOTTE KAROLINA
KÖHLER CAMILLA
LAGERGREN  SARA

LANG MIKAELA
LARSSON  ANTON

LAU  CHRIS
LEDIN   CORNELIA

LEJDBORG  ISABELLA
LEJONQVIST  MALIN

LEKSELL  SILJE
LEPLAU  ANNA ISABELLA

LESANT EMMA
LIF JESSICA

LILLMÅNS  JAKOB
LINDAHL  LOUISE

LINDBERG ALEXANDRA
LINDBERG MICHAELA

LINDER  SOFIA
LINDH  EMMA

LINDHOLM MIKAEL
LINDHOLM TORSTEN

LINDSTRAND BILLBERG  
JOAKIM

LINDSTRÖM ANDREAS
LINDSTRÖM ANN-SOPHIE

LINDSTRÖM FREJA
LINDSTRÖM ROBERT

LINDÉN  SOFIE
LISSMAN  SOFI

LJUNGGREN  VINCENT
LOEWE   MALENE

LOPEZ MIGUEL  MARIA  
ANGELES

LUNDBERG  EMMA
LUNDIN  EMMA
LUNDIN  SOFIE

LUNDSGÅRD  EVA
LYCKE MALIN

LYTHELL  ERIKA
LÖF  EMMA

MALEKSHAHI  BAHAREH
MALMBERG  PAULINA
MARKSKOG   ISABELLA
MARTINSSON  EMMA

MARTINSSON  KRISTOFFER
MEDIN   JENNIFER
MELETIS  JOHANNA

MERMER   DENIZ
MOGÅRD   SARA

MORGANSSON   DANIEL
MOSSBERG  CHARLOTTA

MUWANGA   ESTER
MYHRBERG  GABRIELLA

MYÖHÄNEN  HÄRNLUND   
BELINDA

NAZHADEIAN BAHAR
NIKBAKHT  AZAR
NIKKILÄ  NINA

NILSSON  CAROLINE
NILSSON  DANIEL
NILSSON  TERESE

NILSSON   ÖHMAN SIRI
NORDLING HÅKAN
NORDQVIST  ERIK
NORLÉN ANGELICA

NYBERG  NINA
NYGREN  ELIAS
NYSTRÖM  DAG

ODHAMMAR  EDVARD
JENNY ODHAMMAR

ODMARK  ADAM
OLAUSSON  EMMA

OLOFSSON  NATHALIE
ORLER  MARTIN

OUAHCHI  EMELLE
PALM NATHALIE

PEDERSEN  MATILDA
PELLBY  JOHANNA

PENALOZA ISACSON  SIL-
VINA

PERSSON  ANNA
PERSSON  JEPPA
PERSSON  LISA

PERSSON  SOFIA
PERSSON  TONIE

PETTERSSON  EMMA
PETTERSSON  LINDA

PETTERSSON  MATTIAS
PETTERSSON  SOFIE

POLITIDIS  PALM ALEXAN-
DRA

RAADIK  MARTINA
RABÉN EKMAN RIKARD

RAZAVI  NEJAD SABA
READ HILMARSDOTTIR  

SHARON
REHBINDER PAULINA

REIGE  LORENTZ
RENKSE HANNA
REZNIK  PHILIP

ROGLERT MAGNUS
ROMGARD   JOANNA
ROSENGREN  HANNA
ROSENGÅRD  LINN

ROSENQVIST BAL  FILIZ

ROSQVIST ERIK
ROSVALL DENICE

ROSÉN JONATHAN
RUNESSON  JANNICE
RÖNNQVIST  VAGNÉR 

MALIN
SACKEMARK  ALEXANDRA

SADYHOVA  SIMUZAR
SAFARYAN MARK
SALEJEVA  SOFIA
SALMAN KARL

SAURÉN MARIA
SAZON JOHANNA
SCHÄFFLER INGA

SELIN   LISA
SENNERBY  LISA

SEPULVEDA VERA MAURI-
CIO

SHAMS-GHAMARI FAR-
ZANEH

SHOSHAN  ELLA
SILJEHAMRE  CARL-HENRIC
SIMONSON PERSSON  TOVE

SJERÉN KAJSA
SJÖBERG  JONAS
SJÖLUND ANNA

SJÖÖ ASPLUND PHILIP
SKÖLDBERG  ANDREA
SONEBÄCK  HANNA

SONNING  JONATHAN
SPANSK JOHANNES

STEIN   EVELINA
STICHEL  LISA
STIGELS  SOFIA

STIGSSON JAKOB
STJERNBORG  KALLE
STOLARSKA ANNA
STRID  ISABELLE
STÅHL  SUSANNA
SUNDIN  EMMY

SUNDSTRÖM   MARIA
SVARTZ JOHANNA

SVEEN DANIEL
SVÄRD WILLIAM

SWINDOLL LIANA
SYDORW  GABRIELLA
SZCZYCINSKI  ANNA

SÖDERBERG   MAJANEN 
EMMA

SÖDERSTRÖM  KLARA
TENGVALL ERIK
TERNERT ELIN

THOMSEN  ANDRÉ
THORÖ   HELEN

THURESSON   MARTIN
TIAINEN  ELISABET
TIDERMAN KAJSA

TJERNSTRÖM  ENNIS  
MARINE

TOIVIO  LINDA
TOLEDO  ALEXANDRE
TOUMA   MARIANNE
TROENG  REBECKA

TROTZIG  EMANUEL
TSIMBIRIDIS  MARTHA

TUOMISTO TOMI
TÖRNEKE JAKOB
TÖRNKVIST SARA

TÖRNSTEN  ASTRID

TÜRKOGLU  MELIS
ULFSWÄRD   STEFAN

ULLMAN PETTER
VIKSTRÖM  ANNA

VIKTORSSON ANNI
VILHELMSSON JENNY

VÄSSBLAD MALIN
WAHLGREN  JOHN
WAHLUND  JOHAN
WALLBRAND  MAIA
WALLGREN  ANNA
WALLIN  HENRIK
WALLIN  KARIN

WALLIN  SEBASTIAN
WALTL   ADRIAN
WASBERG  ERIK

WELLTON  ASTRID
WENDELSTAM  ANNA
WENNBERG  ANNA

WETTERGREN  LUDVIG
WIBERG  JOHANNA

WIDÉN   SANNA
WIKLANDER  JACQUELINE

WILLÉN  CHRISTOFFER
WILOW   ELLINOR

WOLLMANN  LINNEA
WUORENLINNA  STANCY

WÄNBLAD  JOANNA
XU JING

YILDIZ  SEYRAN
YOURSTONE  REBECCA

ZAKRISSON ELSA
ZANDPOUR   NADJA
ÅBERG MADELEINE

ÅHS JOHAN
ÖHLANDER  TODD
ÖHNELL  MIKAELA

ÖRN  JOHANNA
ÖSTERHOLM  MAGNUS

ÖZKAN  CEMAL
ANDERSSON  ANGELICA

BENGTSSON  DAN
BOMAN   BJÖRN

BOUVIN  HARRIET
CAESAR SUSANNE

CRISSENET MELISSA
DANIELSSON ANNA
ERIKSSON HÅKAN
FLORIN  JEANETTE

GELFGREN  CAROLINE
GODINHO  MATHIAS

HAMMARSTEDT   ULRIKA
JAKOVLEW RICA
JANSSON  PETER
KATINE  HELENA

KLERKESTAM  FREDRIK
LINDE   JESSY

MARCELIUS  PONTUS
NILSSON  PETTER

NYMAN JONAS
PALMBORG  MALIN

PETKOV DOBRIL-PHILIP
ROSKVIST  REBECKA
SNÄLLFOT LILLEMOR
STENLUND PEIK ERIK

THOR THERESE

iusbäraren gratulerar till

JURISTEXAMEN 
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HOS OSS ÄR DET DU SOM 
ÄR SKILLNADEN.

LOTTA KNAPP

ADVOKAT

ANSTÄLLD PÅ VINGE SEDAN 2012

”Jag trivs som allra bäst när det är 
skarpt läge och jag känner att alla 
förberedelser har lönat sig. Att jag 
gillar att ge mig ut på okänt vatten 
på fritiden är definitivt en tillgång 
även i jobbet.”

På Vinge är det högre i tak. Utrymmet att växa i yrkesrollen utifrån sin personlighet och 
sina intressen är stort och det finns goda skäl till det. När varje klient och uppdrag innebär 
unika utmaningar, är unika lösningar vägen till gemensam framgång. Det är därför vi 
behöver både mångsidiga och olika jurister. Och det är därför varje person är skillnaden.


