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Det glimmar till i dig detta: Du kunde lika väl aldrig ha funnits. Med fast lön, bankbok och 
portfölj under armen förutsätts det emellertid att du tar dig själv för givet. Vad du är kan intressera, 
inte att du är. Pensionen – inte döden – är det skäl att tänka på ”medan dagen varar”.

– Dag Hammarskjöld, Vägmärken

Studenter tycks ofta ha en ambivalent inställning till att bli färdiga med sina studier. 
Många med mig skräms lite av tanken på att inom en inte så avlägsen framtid ta 
juridiken från teori till praktik. Att med en juristexamen i bagaget företräda riktiga 
människor med verkliga problem är både fantastiskt motiverande och fruktansvärt 
läskigt. Jurist – jag? 

Sommaren efter mitt första år på juristutbildningen fick jag ett exemplar av Dag 
Hammarskjölds Vägmärken av en vän. På insidan av pärmen fanns en hälsning: ”Här 
har du en bra kompass om du mot förmodan skulle gå vilse.”. Boken har sedan dess 
legat på mitt nattduksbord, och jag bläddrar i den de dagar jag tycks glömma varför 
jag faktiskt började läsa juridik. Att inte bara en eller två gånger under utbildningen 
känna sig vilsen och ifrågasätta om man håller rätt kurs är nyttigt och helt naturligt, 
men likväl frustrerande. För att i dessa perioder inte tappa bort sig själv och sina 
principer kan det vara bra att plocka fram en kompass – kanske en bok, en förebild 
eller en dröm – och påminna sig själv om vart man vill, och varför. Genom att ställa 
upp mål – stora som små, kort- som långsiktiga – skapar du hållpunkter som kommer 
att sätta dina juriststudier i ett större sammanhang; du skapar din egen juridik. Läs 
och inspireras av Filippa Forsbergs artikel där hon berättar om hur hjärtefrågor och 
visioner efter en resa till Tanzania i oktober 2010 kom att forma hennes juridik.

I det här numret av Iusbäraren hittar du flera bra exempel på hur personliga mål och 
drömmar kan bidra till att ytterligare berika studietiden. Sunniva Strömnes reportage 
om vikten av ett rikt studentliv visar på hur engagemang och hjärta inte bara är 
viktigt i vardagen, utan även kan hjälpa dig att uppfylla dina framtida mål. Genom att 
praktisera vid Svenska ambassaden i Phnom Penh och delta under rättegångarna mot 
de överlevande ledarna för Khmer Rouge visar Sara Langenfelt hur man kan ta sin 
juristutbildning ut i världen.

Nu är den efterlängtade sommaren snart här. Njut av den och placera din kompass 
på nattduksbordet så kommer tanken på kommande läsår vara hoppfull och hösten 
definitivt inte kännas lika mörk och kall.

Glad sommar önskar Iusbäraren!

Jeppa Elvira Christell Persson
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När vi tillträdde som ordförandepar i början av året hade vi en idé om att utveckla 
föreningens studiefrämjande verksamhet, alltså de aktiviteter som rör juristernas 
utbildning. Vårt mål under året är att Juridiska föreningen ska utvecklas mot att bli 
en central del av även den akademiska biten av studenternas tid på Universitetet.

Till hösten reformeras juristprogrammet, och Juridicum har valt att lägga ned mer 
fokus på metodlära; att vara jurist handlar inte bara om faktisk kunskap, utan även 
om att ha rätt tänk och en förståelse för vad juridik är.

Under Recentiorssittningen nämnde Juridiska föreningens inspektor Rolf  Höök att 
det är viktigt att stanna upp och inse att vi faktiskt går på ett Universitet. Att vi, då och 
då, måste höja blicken från den tentarelevanta kurslitteraturen och ta utbildningen 
för vad det egentligen är: en upplevelse som spänner över så mycket mer än tentor 
och PM-inlämningar. Stockholms universitet är ledande inom flera vetenskapliga 
områden och Juridicum producerar flitigt många spännande och intressanta inlägg i 
den juridiska debatten. Juridiska föreningen anordnar talarpubar och case-seminarier, 
och det finns även många andra föreningar, såsom Utrikespolitiska föreningen och 
Samhällsvetenskapliga ämnesrådet, som ofta håller öppna intressanta föreläsningar.

Vi vill erbjuda juriststudenterna en möjlighet att få en inblick i den juridiska 
diskussionen utöver det som tenteras på juristprogrammet. Vi vill att doktoranderna 
känner sig välkomna att komma och prata om sin forskning hos oss och att 
studenterna gladeligen släpper sina böcker för att ta del av den juridiska utvecklingen. 
Juridik är spännande! Juridik är kul!

Juristernas Hus ska vara en plats där alla, oavsett om man är student eller lärare 
på universitet, känner sig välkommen och kan hitta ett forum för diskussion av 
juridiska eller andra relevanta frågor. Juridiska föreningen ska ta ansvar för att 
komplettera juristernas utbildning med det som inte täcks in av institutionen. Från 
rent praktiska övningar och utbildningsdagar till att vara en plattform där jurister 
känner sig välkomna att komma och föreläsa och debattera.

Slutligen vill vi vara med och bidra till att alla studenter som tar examen från 
juristprogrammet ska vara stolta över sin tid på SU. Man ska se tillbaka på sin tid här 
på Frescati som spännande och intellektuellt stimulerande samt att man efter några 
år vill komma tillbaka till universitetet för att prata om det man gör och inspirera 
nästa generations jurister.

Det är nu maj och snart går vi alla på sommarledighet. Innan vi säger hej då för 
sommaren vill vi tacka alla medlemmar i JF som lagt ned sin tid på föreningen. 
Vårterminen har varit fantastisk med många spännande aktiviteter och roliga fester. 
Vi ser fram emot att se er alla snart igen och önskar alla studenter en skön ledighet 
under sommaren!

ORDFÖRANDENS	ORD

6

 

 

Hrafn Steiner
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Fredrik Hansson
Vice Ordförande 2012
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  Skval & Legal

Hej Utrikespolitiska föreningen 
Stockholm [UF]! Berätta om er själva. 
Utrikespolitiska Föreningen Stockholm 
är en ideell, partipolitiskt och religiöst 
obunden förening. Vi verkar för att 
sprida intresse och kunskap kring 
internationella frågor med fokus på 
fred, säkerhet, internationell samverkan, 
mänskliga rättigheter, utvecklingsfrågor 
och demokrati. Vi anordnar allt från 
talarpubar, seminarier och filmkvällar 
till studiebesök och utlandsresor för 
våra medlemmar. Vi har dessutom en 
egen tidning, Stockholm Journal of  
International Affairs, som ges ut fyra 
gånger om året.

Hur	ser	UF:s	verksamhet	ut?	
Våra medlemmar utgör vår förening 
och vår verksamhet blir därför vad vi 
tillsammans gör den till! 
För närvarande är verksamheten indelad 
i olika utskott inom vilka det finns 
möjlighet att engagera sig i enlighet med 
ens specifika intressen. Dessa är:
• Programutskottet skapar, utformar 
och planerar genomförandet av UF:s 
föredrag och debatter. Man hittar på 

ämnen och bjuder in föredragshållare.
• PR-gruppen ansvarar för hur 
föreningen kommunicerar utåt samt 
utvecklar strategier för att engagera nya 
medlemmar. Arbetet innebär kontakter 
med media, utformandet av PR-kampanjer 
och andra informationsinsatser. Gruppen 
både utvecklar nya och bevarar gamla 
idéer för hur UF ska synas.
• Aktivitetsgruppen planerar och arran-
gerar föreningens sociala evenemang, 
såsom studiebesök, spelkvällar, middagar 
och fester.
• Resegruppen planerar resor för våra 
medlemmar till politiskt intressanta 
länder och regioner och bokar där in 
studiebesök, andra aktiviteter samt 
ansvarar för logistik kring detta.

Vår tidning, The Stockholm Journal of  
International Affairs, är öppen för våra 
medlemmar att skriva i och ges ut fyra 
gånger per år i kombination med artiklar 
som publiceras i vår blogg. Redaktörerna 
arbetar tillsammans medlemmarna för 
att locka skribenter och sammanställa 
tidningen vilket exempelvis innebär 
att utveckla teman för varje nummer, 

korrekturläsa, ta foto, göra illustrationer 
och layout. 
UF Stockholm är också stolta över att 
för våra medlemmar kunna erbjuda 
ett mentorskapsprogram som ger en 
unik möjlighet att skapa ovärderliga 
kontakter inför ett framtida arbetsliv. Vi 
skapar kontakter mellan studenter och 
yrkesversamma på attraktiva företag och 
myndigheter i enlighet med studentens 
utbildningsinriktning och intressen. 

Låter	intressant!	Hur	kan	jag	
engagera	mig? 
Ja, visst gör det! Kontakta bara ansvarig 
för någon av de olika grupperna (info 
hittar du på hemsidan). Det finns också 
möjlighet att starta egna projekt inom 
ramen för UF:s verksamhet. Kom gärna 
och prata med oss vid något av våra 
evenemang!

Hur	fungerar	ett	medlemskap	i	UF?	
Medlemskap i UF kan ingås via vår 
hemsida, www.ufstockholm.se, som 
kostar 50 kr per år och innebär att du får 
delta i alla våra aktiviteter utan kostnad 
och du får vår tidning hem i brevlådan. 
Du har även möjlighet att söka till våra 
populära mentorskapsprogram och 
resor. Framförallt får du träffa andra 
utrikespolitiskt intresserade personer och 
möjligheten till ett fantastiskt nätverk 
inför framtiden. Du kan även kandidera 
till föreningens styrelse och andra 
förtroendeposter. 

Höjdpunkter	i	vår?	
Vi har alltid många aktiviteter på gång, 
kolla gärna in vårt kalendarium för 
information om vad som händer härnäst. 

Slutligen	-	varför	UF?	
Att studera på universitet, framförallt i 
Stockholm, innebär i stor utsträckning att 
umgås med sig själv, arbeta för sig själv 
och utvecklas själv. En förening som UF 
innebär en möjlighet att i praktiken arbeta 
med frågor som berör och intresserar en 
– tillsammans med andra! Att UF sedan 
är en förening med stolta traditioner som 
kan öppna dörrar i framtiden gör ju inte 
saken sämre… 

IUSBÄRAREN	TRÄFFAR:	

UTRIKESPOLITISKA	FÖRENINGEN	STOCKHOLM
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  Skval & Legal

HD ska pröva kokaindom
HD-beslut:	 En	 21-årig	 man	 dömdes	
av	 tingsrätten	 för	 narkotikabrott	 till	
fängelse	 i	 ett	 år	 och	 nio	 månader	
eftersom	 han	 hade	 87	 gram	 kokain	 i	
överlåtelsesyfte.	 Efter	 att	 hovrätten	
fastställt	domen	överklagade	riksåklag-
aren.	 Brottet	 är	 enligt	 åklagaren	 grovt	
och	 straffvärdet	 bör	 något	 överstiga	
minimistraffet	för	grovt	brott.	HD	har	nu	
meddelat	prövningstillstånd.

Livstidsstraff för mord på 
häktesvakt fastställs
Hovrättsdom:	Hovrätten	fastställer	tings-
rättens	livstidsstraff	mot	27-åringen	som	
mördade	häktesvakten	i	Huddinge.

Nytt in house-undantag i LOU
Proposition:	 Regeringen	 föreslår	 att	
man	 inför	ett	nytt	 in	house-undantag	 i	
lagen	 om	 offentlig	 upphandling,	 LOU.	
När	stat,	kommun	eller	landsting	köper	
tjänster	från	företag	som	de	själva	äger	
ska	upphandling	inte	behövas.

Gillberg förlorar i 
Europadomstolen
Europadomstolen:	 Gillberg	 vägrade	
lämna	ut	sitt	forskningsmaterial,	fälldes	
för	tjänstefel	och	blev	den	förste	svensk	
som	 fått	 sitt	 mål	 prövat	 i	 Europadom-
stolens	 Grand	 Chamber.	 Enligt	 en	
enig	 domstol	 är	 artiklarna	 8	 och	 10	 i	
Europakonventionen	-	om	rätt	till	skydd	
för	privatlivet	respektive	yttrandefrihet	
-	inte	tillämpliga.

AD ger facebook-rektor rätt
Arbetsdomstolen:	 Rektorn	 förekom	
på	 sin	 facebooksida	 i	 sammanhang	
med	 sexuell	 anspelning.	 I	 likhet	
med	 tingsrätten	 konstaterar	 AD	 att	
uppsägningen	inte	var	sakligt	grundad.

IKEA frias från diskriminering
Tingsrättsdom:	 IKEA	 gjorde	 sig	 inte	
skyldigt	 till	 diskriminering	 då	 en	 funk-
tionshindrad	 femårig	 flicka	 stoppades	
från	 att	 leka	 i	 bollhavet.	 Domstolen	
godtar	att	det	var	säkerhetsskäl	som	låg	
bakom	bolagets	beslut.

HD ska pröva om våldtäkt mot 
barn trots utvecklingsstörning
HD-beslut:	 Tingsrätten	 dömde	 en	 då	
17-årig	 pojke	 för	 våldtäkt	 mot	 barn	
trots	att	de	verkade	ha	stått	på	mentalt	
samma	 nivå.	 Flickan	 var	 mellan	 11	 och	
12	 år	 gammal.	 Hovrätten	 fastställde.	 I	
överklagandet	till	HD	skriver	advokaten	
att	 den	 tilltalade	 led	 av	 en	 allvarlig	
psykisk	 störning.	 I	 ett	 annat	 likartat	
fall	 har	 hovrätten	 frikänt	 en	 man	 från	
anklagelserna	 om	 våldtäkt.	 HD	 har	 nu	
meddelat	prövningstillstånd.

La ut falska annonser på Tradera
Hovrättsdom:	Mannen	lurade	människor	
att	betala	för	varor	på	Tradera	som	han	
aldrig	 skickade.	 Tingsrätten	 dömde	
honom	 för	 bedrägeri.	 Men	 hovrätten	
anser	 att	 vissa	 av	 gärningarna	 är	 grova	
och	skärper	straffet	till	ett	och	ett	halvt	
års	fängelse.

Hovrätten prövade inte 
uppsåtskrav – rättegångsfel
HD-beslut:	 Hovrätten	 dömde	 två	 av	
männen	 för	 skattebrott	 enligt	 2	 §	
skattebrottslagen.	 Hovrätten	 ansåg	 att	
de	var	legala	företrädare	och	att	de	varit	
grovt	 oaktsamma.	 Men	 HD	 poängterar	
att	 bestämmelsen	 i	 skattebrottslagen	
ställer	 krav	 på	 uppsåt.	 Målet	 undanröjs	
och	skickas	tillbaka	till	hovrätten.

Fälls för fortkörning trots 
att Trafikverket inte utfärdat 
föreskrifter
Hovrättsdom:	 Åklagaren	 uppgav	 att	
fortkörningen	 skett	 i	 strid	 mot	 Väg-
verkets	 föreskrifter	 trots	 att	 verket	
upphört.	Tingsrätten	 friade	 från	 hastig-
hetsöverträdelse	eftersom	det	stred	mot	
legalitetsprincipen	att	döma.	Hovrätten	
ändrar	 och	 dömer	 mannen.	 Vid	 tiden	
för	 körningen	 hade	 inte	 Trafikverk-
et	 utfärdat	 några	 nya	 föreskrifter	 och	
Vägverkets	 föreskrifter	 hade	 inte	
upphört.

Urval:	Kornelia	Edvardsson

Mamma fick 3-åring att 
röka och dricka
Tingsrättsdom:	 Den	 36-åriga	 kvinnan	
döms	för	att	ha	blåst	cigarettrök	i	ansiktet	
på	 sin	 3-årige	 son	 och	 bjudit	 honom	
på	 några	 klunkar	 starköl.	 Hon	 tycker	
själv	 att	 händelsen	 är	 fruktansvärd,	
men	 anser	 att	 hennes	 väninnor	 borde	
stoppat	henne.

Krav på sterilisering strider mot 
Europakonventionen
Förvaltningsrättsdom:	 Kravet	 på	 sterili-
sering	 vid	 könsbyte	 är	 ett	 påtvingat	
kroppsligt	 ingrepp	 som	 strider	 mot	
rätten	till	privatliv	enligt	Europakonven-
tionen.	 Det	 anser	 nämndemännen	 i	
förvaltningsrätten	 men	 rådmannen	 är	
skiljaktig.

Dubbelbestraffningen i 
Europadomstolen
Beslut:	Europadomstolen	har	beslutat	att	
kommunicera	 fyra	 ärenden	 angående	
den	 så	 kallade	 dubbelbestraffningen	
med	Sveriges	regering.

Inte mordförsök att hugga 
sambo med samurajsvärd
HD-dom:	 Underinstanserna	 fällde	
mannen	 för	 försök	 till	 mord	 på	 sin	
sambo	 till	 åtta	 års	 fängelse.	 Han	 hade	
huggit	 henne	 med	 ett	 samurajsvärd.	
Högsta	 domstolen	 sänker	 straffet	 till	
fem	 år	 och	 dömer	 honom	 istället	 för	
synnerligen	grov	misshandel.

Sänkt straff för pappan som lät 
dotter spela psyksjuk
Hovrättsdom:	 Den	 nu	 18-åriga	 flickan	
instruerades	 av	 sin	 pappa	 att	 spela	
psyksjuk	från	2003	till	2010.	Tingsrätten	
dömde	 honom	 för	 grovt	 bedrägeri	 och	
grovt	 bidragsbrott	 till	 fyra	 års	 fängelse.	
Hovrätten	 anser	 att	 all	 brottslighet	 ska	
bedömas	 som	 grovt	 bidragsbrott	 och	
sänker	straffet	till	tre	års	fängelse.
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Jag ville volontärarbeta i Afrika och 
göra det mer ”på riktigt” än via en 
kommersiell organisation. I stället tog jag 
mig an projektet på egen hand, och efter 
mycket sökande och ambitiöst googlande 
hamnade jag ganska slumpmässigt på 
Mount Zion Kids Centre, ett barnhem 
för pojkar i åldrarna sju till sexton. Att 
säga att det är ett fattigt barnhem är 
inte en överdrift, inte heller med lokala 
mått mätt (och det i ett land där ordet 

för ”djur” är det samma som ordet för 
”kött”). 

Mount Zions föreståndare grundade 
och bekostar barnhemmet, men han 
är sällan där. Kanske någon gång i 
veckan. Stora Yasini, 19 år, är äldst av 
pojkarna, och han bor kvar på centret 
mot att han är ansvarig. I övrigt är det 
ingen som jobbar på barnhemmet. I 
perioder har de haft personal som sett 
efter barnen mot husrum och mat, 
men i stort sett tar pojkarna hand om 
sig själva och varandra. Flera av dem 
har bott på gatan i många år och deras 
överlevnadskunskaper fascinerar. Nästan 
än mer anmärkningsvärt är dock hur 
duktiga, skötsamma och snälla pojkarna 
är. De gör upp eld med blott en tändsticka, 

PERSPEKTIV

I	oktober	2010	åkte	jag	till	Mwanza,	
Tanzania,	för	att	volontärarbete	på	
ett	barnhem.	Året	därpå	grundades	
organisationen	Yasini	Foundation.	
I	 arbetet	 med	 organisationen	 får	
jag	ta	juridiken	från	teori	till	prak-
tik,	 men	 framförallt	 har	 jag	 funnit	
hjärtefrågor	och	motivation.	

MIN JURIDIK
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och inte ett riskorn går till spillo när de 
lagar mat; men lika viktigt är att alla ska 
få av maten, och alla ska få lika mycket. 

Min roll som volontär var lite oklar. 
Alla var så tacksamma att ha mig där, 
nästan för tacksamma. Jag ville ta hand 
om barnen, men barnen ville snarare ta 
hand om mig.  Det pågick en ständig 
kamp där jag kavlade upp ärmarna, och 
de kavlade ner dem. Nog för att tiden 
fortfarande mest gick åt till att bara vara 
med pojkarna, spela kort och fotboll, 
jagas och kramas, men jag var ändå där 
för att göra något slags jobb. Efter bästa 
förmåga lagade jag mat över öppen eld, 
tvättade smutsiga kläder tills händerna 
blödde och försökte lära ut lite engelska. 
Jag hade inga arbetsinstruktioner, eller 
någon som sa åt mig vad jag skulle göra. 
Det var fritt, öppet och upp till mig. Det 
blev vad jag gjorde det till. 

Det heter att man inte ska favorisera, 
men det kan vara svårt. Lilla Yasini var sju 
år när jag var där. Han är av det lite mer 
svårflirtade slaget, men oemotståndligt 
söt. Pojkarna på Mount Zion är duktiga, 
inte bara på att tändstickor, utan också 
på att inte klaga och inte visa om de är 
ledsna. Man får inte gråta. En gång när 
alla pojkarna skulle spela fotboll hittade 
jag och lilla Yasini varandra. Han drog 
sig undan och dröjde kvar. Han ville inte 
att jag skulle stanna, han ville vara i fred, 
men jag gav mig inte. Det är svårt när 
man inte pratar samma språk, men vissa 
saker är universella. Exempelvis ”mama”, 
”baba”. Och ett barns tårar. Yasini grät 
i min famn, och där somnade han på 
kvällen. 

Kort efter att jag åkt hem från Tanzania 
inträffade en incident och Yasini blev 
utslängd från Mount Zion. Kortfattat 
hade han tillsammans med sin bror 
Sereman och två andra pojkar tagit majs 
från grannens åker. En jämförelse med 
att palla äpplen ligger nära till hands, men 
naturligtvis måste man respektera att 
majsen var grannens levebröd. Oavsett 
liknelse blev domen hård. Beslutande 
organ ställde ultimatum och krävde att 
”tjuvarna” skulle ut, eller så skulle Mount 
Zion stängas. Det blev pojkarna som 
kastades ut, i princip på gatan. En av dem 
var 14 år och lätt förståndshandikappad, 
och de andra var sju respektive åtta år 
gamla.  

I skrivande stund är det ett år sedan jag 
grundade Yasini Foundation.

FORTS.



12

Organisationens första mål är att se 
till att Yasini och Sereman får växa 
upp i trygghet, under bästa möjliga 
förutsättningar. På internatskola får 
bröderna utbildning, men också husrum, 
kläder, mat och omvårdnad. Förutom 
bröderna Miraji stödjer vi ett tiotal andra 
barn varav de flesta bor, eller har bott, på 
Mount Zion. Yasini Foundation betalar 
skolavgifter, ger bort insamlade kläder 
samt köper skor, mat och skoluniformer. 
Vi ser till barnens individuella behov, och 
vi vill att de som stödjer oss ska veta vart 
pengarna går. 

Yasini Foundation är en liten ideell 
förening. Vi arbetar småskaligt och 

försöker hålla realistiska mål. För att 
kunna hålla givna löften gäller det att inte 
ta sig vatten över huvudet och drunkna 
i välmenande. Värre än att inte kunna 
hjälpa vore att börja hjälpa men att 
senare behöva svika.  

Om min vistelse i Mwanza och mitt arbete 
med Yasini Foundation vill jag både säga 
att det faktiskt kan vara ganska enkelt, 
men också att det är väldigt svårt. Ibland 
får man vara glad i stunden och njuta av 
att kunna köpa onödigt godis åt 20 kids 
på utflykt. Ibland får man känna sig stolt 
över att man sett till att två barn går i 
skolan, inte på gatan, och låta tankarna 
stannar där. Ofta finns tillfredsställande 

lösningar på mindre praktiska problem. 
Det finns så mycket att ge och lyckan 
man kan få vara med att skapa och känna 
är obetalbar. Eskapisten kanske kan nöja 
sig med det, men jag tror att också den 
som söker ”på riktigt” behöver det lätta, 
för att orka, men också för att förstå, det 
svåra. Utan det enkla riskerar man att 
tappa bort syfte och motivation.

Men, sen finns de stora och svåra frågorna 
och de varken kan eller bör undvikas. 
Det finns problem av mer teoretisk och 
ideologisk natur. Man måste ta ställning 
till huruvida man verkligen bör hjälpa 
och, om man hjälper, vem eller vilka man 
vill hjälpa, samt hur. Huruvida hjälpen 
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FILIPPA	FORSBERG
ORDFÖRANDE	YASINI	FOUNDATION

Det	 är	 roligt	 att	 hjälpa	 där	 varje	 krona	 faktiskt	
gör	 skillnad	 och	 vi	 tar	 varmt	 emot	 bidrag	 av	
alla	 storlekar.	 Yasini	 Foundation	 har	 varken	 ett	
90-konto	 eller	 AutoGiro,	 helt	 enkelt	 för	 att	 det	
kostar	för	mycket	och	inte	lämpar	sig	för	en	liten	
organisation.	Vi	välkomnar	engångsbidrag,	men	
vill	också	uppmuntra	till	månadsvisa	automatiska	
överföringar	 som	 man	 själv	 ställer	 in	 på	 sin	
internetbank.	50	kronor	i	månaden	är	600	på	ett	
år	och	för	det	får	man	exempelvis	skoluniformer	
och	skor	till	fyra	barn.	Eller	en	kossa.

BankGiro:	764-5120.
PlusGironummer:	60	37	71-7.

Mer	 information	 om	Yasini	 Foundation	 finns	 på	
www.yasinifoundation.com.	 För	 kontakt	 eller	
frågor,	 maila	 gärna	 filippa@yasinifoundation.
com.	YA
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faktiskt är nyttig är också en svår och 
viktig fråga. Björntjänst av något slag 
är ju naturligtvis mardrömmen. Det är 
väl inget att hymla om att välgörenhet 
ofta (alltid?) kommer ur ett behov att 
själv må bra av att tro att man hjälper 
någon annan. Jag mår bra över att tro 
att jag gör någonting bra, men jag vill 
såklart att min välgörenhet faktiskt gör 
väl, och att försäkra sig om det är inte 
enkelt. Jag är övertygad om att vad jag 
och Yasini Foundation gör är bra, men 

för att komma fram till det måste man ta 
sig an också de svåra frågorna. 

Sen tillkommer svåra praktiska problem. 
Med u-länder (eller vad dagens politiskt 
korrekta term nu är) kommer problem i 
form av bristande kommunikationer och 
transporter, tjänstemän och korruption, 
icke-fungerande byråkrati, papperslösa 
individer och, kanske framför allt, pengar 
och de problem med tillit som pengar 
skapar i fattiga länder. Många frågor går 
inte heller att klassificera, utan består 
av olika svåra element. Gränsdragning, 
principer, huvudregler och undantag; att 
anpassa sig, försöka förstå och acceptera; 
att sätta ner foten och vägra acceptera. 
Vad svarar man en berusad lärare som 
säger att dina trettonåringar får börja 
nästa termin bara om du ger honom en 
slant att köpa ”läsk” för? Kan man lita 
på någon som ena dagen presenterar 
sig som ”Heavenlight” och nästa dag 
som ”Charles”, men som verkar heta 
”Ugame” när hans landsmän pratar om 
honom? Måste man vara tio år fyllda 
för att gå på skolan så är ungen tio, men 
betalar man halva priset på bussen om 
man är under sju så är han garanterat 
sex. Om barnhemmets föreståndare 
säger att de behöver köpa mat, kan man 
någonsin egentligen lita på det, skicka 
kontanter och acceptera det kvittolösa 
systemet? Hur står man emot skrattande, 
skvättande, busiga pojkar som vill att 
man ska komma och leka krokodil i 

Victoriasjöns smutsiga parasitvatten? 
Vad gör man när telefonen hemma i 
Sverige ringer och man får meddelandet 
att tre pojkar har blivit tagna för gatubarn 
och har varit på polisstationen på förhör 
i två dagar? 

Jag måste få köpa godis åt mina pojkar 
för att ens orka tänka på hur de ska få mat 
när jag åkt hem. Jag måste få döpa min 
organisation efter Yasini, min favoritkille 
i hela världen, för att förstå vikten av 
saklig- och opartiskhet. Kanske borde jag 
inte ha badat i Victoriasjön trots att det 
var väldigt roligt, men förhoppningsvis 
kan jag säga nej nästa gång. Man måste 
förstå gräsrötter och problem för att 
arbeta med stora frågor, lösningar 
och regler. För mig är det juridik. Den 
mänskliga faktorn som gör att juristen 
aldrig kan ersättas av en maskin. 

Lika många vägar som det finns att välja 
bland, lika lätt är det att låsa sig vid ett 
spår. Som juridikstuderande möts vi av 
många som berättar hur de hamnat helt 
annorstädes än vart de tänkt sig, och 
självklart vet ingen av oss vart vi faktiskt 
kommer befinna oss om tio år. Jag strävar 
efter att vara öppen och mottaglig, men 
det behöver inte vara på bekostnad av en 
passion. Kanske ska man inte släcka alla 
eldar som brinner.

Foto i denna artikel: Filippa Forsberg
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välformulerat eftersom man kommer på 
ytterligare perspektiv och argument medan 
man skriver. Detta är ganska förståeligt 
för i annat fall hade exempelvis jag kunnat 
skriva den här artikeln från början till slut 
utan avbrott (och jag kan meddela att så inte 
är fallet). En e-tenta skulle alltså både höja 
kvaliteten på svaren och avsevärt underlätta 
examinatorernas rättningsarbete. Dessa 
aspekter är de främsta incitamenten för att 
introducera e-tentor på bred front enligt de 
examinatorer jag har frågat.

De flesta studenter idag känner sig 
bekväma med att arbeta i en datoriserad 
miljö. En studie som skolverket har 
genomfört visar att när det kommer till 
samhällsvetenskapliga ämnen så använder 
åtta av tio gymnasieelever datorer för att 
söka information och skriva texter (IT-
användning och IT-kompetens – Dnr 
U2007/7921/SAM/G). Detta borde 
stämma väl in på den generella juridik-
studenten, men gäller det även vid en sådan 
kritisk tidpunkt som vid examination? Jag 
har själv reflekterat över det och ställt frågan 
till många andra studenter och kommit fram 
till att en viss oro troligtvis skulle infinna sig 
över att gå till tentasalen för att skriva en 
elektronisk tenta. Inte för att man skulle 
skriva på tangentbord utan för att tekniken 
inte skulle fungera ordentligt. Det finns inte 
så mycket tekniskt som skulle kunna gå fel 
vid en handskriven tenta, kanske att stiften 
tar slut men till en elektronisk tenta finns det 
helt plötsligt massor av saker som kan gå fel, 
eller åtminstone är man som student orolig 
på detta. Ulf  Färjare är kursföreståndare 
för kursen Juridisk informationssökning 
(Rättsinformatik) och beskriver studenters 
datorvana så här: ”Vid ett vanligt 
seminarium i en datorsal blir studenten 
snabbt bekväm med utrustningen, det 

På juristprogrammet sker de flesta examina-
tionerna genom skriftliga tentor där 
studenterna sitter ett antal timmar och 
skriver långa essäsvar för hand. Vanliga 
symptom under tentamen är stress, kramp 
i skrivhanden, skavsår på ena pekfingret 
och kanske även en del svarsformuleringar 
man vanligtvis inte skulle ha varit helt nöjd 
med. Det är säkert fler än jag som sneglat 
på monitorerna i tentasalen Laduvik och 
undrat varför man inte får skriva tentan 
på datorn istället. Hur kommer det sig 
att universitetet inte valt att gå över till en 
datoriserad form av tentamensskrivning? 
Fördelarna borde vara övervägande. När 
blir e-tentan verklighet? 

Att skriva en e-tenta skulle innebära en stor 
förändring vad gäller kvaliteten på texten. 
Först och främst skulle det mest uppenbara, 
handstilen, inte längre utgöra ett problem 
för studenten men framför allt skulle det 
innebär en stor lättnad för examinatorernas 
arbete med rättningen. Studenter har 
inte alltid den bästa handstilen och den 
blir säkerligen inte bättre av stressen 
vid examinationstillfället. I vissa fall kan 
en dålig handstil till och med resultera i 
poängavdrag för studenten (se Iusbäraren 
nr. 1 2011). Det är inte bara handstilen som 
skulle bli bättre med en e-tenta, utan också 
själva dispositionen och argumentationen 
i svaren. När man skriver en skriftlig 
tentamen bör man först göra punktvisa 
anteckningar för sin argumentation, för att 
sedan föra in dem i ett välformulerat svar. 
Detta är av stor betydelse i och med att det 
ständigt sker förändringar av resonemangen 
och nya idéer tar form under tiden vi 
skriver. Men det är inte alla studenter som 
gör på det här viset och även för dem som 
faktiskt gör det, kan resultatet ändå bli 
att det välformulerade svaret inte blir så 

	NÄR	BLIR	

E-TENTAN	
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förespråkarna vad gäller IT-relaterat arbete 
i allmänhet och elektronisk examination i 
synnerhet. 

För att kunna introducera e-tentan på bred 
front behövs ett ingående system som är 
avsett för att kunna hantera ett stort antal 
tentamina inom olika ämnesområden. 
Stockholms universitet har tagit steg mot att 
förverkliga e-tentan. Som många studenter 
har sett har 150 skrivplatser i tentasalen 
Laduvik utrustats för en miljon kronor 
och har nu den hårdvara som behövs. 
Men för att kunna introducera e-tentan 
behöver även tentasalen Värta utrustas. 
Genom projektet ”Future learn” som 
startades 2011 är IKT(informations- och 
kommunikationsteknologi)-examination 
ett av fyra mål. Projektet ska fortgå till 
mitten av 2013 och har ett antal miljoner 
kronor i avsatta medel. Ett sidoprojekt 
till Future learn är ”e-tenta för alla” som 
drivs av de företagsekonomiska, juridiska 
och psykologiska institutionerna. Ebba 
Ringborn från Stockholms universitets 
studentkår är delaktig och berättar 
att projektets mål är att konkretisera 
möjligheterna till e-tenta genom att ta 
fram ett lösningsförslag för hur man skulle 
kunna implementera den elektroniska 
examinationsformen på universitetet. 
Även Hrafn Steiner, ordförande i Juridiska 
föreningen och ledamot i juridiska 
linjerådet, berättar att frågan drivs på 
flera håll och även i ett mer långtgående 
perspektiv. Studenten bör inte bara ges 
valmöjlighet att examinera genom e-tenta 
istället för för hand, utan även få välja att 
ersätta lagboken med tillgång till exempelvis 
Zeteo eller Infotorg. 

I mina efterfrågningar i ämnet har alla 
talat varmt om fördelarna med e-tenta. 
Universitetet har investerat miljoner 
för att efterforska ämnet och många av 
studenternas representanter arbetar för att 
föra frågan framåt. Så när kommer e-tentan 
bli tillgänglig för studenterna? Examinatorer 
och beslutsfattare vid Stockholms universitet 
behöver inse det naturliga i den här 
utvecklingen och slänga mer ved på brasan. 
Jag vill uppmana Juridicum att gå i bräschen 
för den här frågan. Sveriges studenter har 
visat störst intresse för juristprogrammet 
vid Stockholms universitet (Sveriges mest 
sökta utbildningsplats 2011), kanske kan 
Juridicum visa att de är 
den institution som har 
störst intresse för sina 
studenter 2012?

är nästan så att man får säga till att sluta 
pilla för mycket. Däremot när vi håller 
examination i rättsinformatiken vilket sker 
i tentasalen Laduvik, blir studenten som 
förryckt om musen inte fungerar som den 
ska”. Med ovanstående i åtanke bör man 
kunna dra slutsatsen att studenten skulle 
känna sig bekväm med att skriva en e-tenta 
givet att systemet vore pålitligt. 

För att e-tentan ska kunna bli verklighet 
krävs ett system som inte bara är enkelt 
för studenten att använda, utan också gör 
det säkert och effektivt för examinatorerna 
att administrera examinationen från ax till 
limpa. Ett system för att hantera e-tentan 
skulle inte bara bespara miljön all den 
pappersexercis som nyttjas, utan även 
påbjuda lösningar för att effektivisera 
hanteringen. Låt oss säga att en skriftlig 
tentamen ger fyra svarsark i snitt per elev, då 
skulle en tentamen för 300 elever generera 
1200 svarsark. Vart och ett av dessa svarsark 
ska sedan distribueras mellan olika lärare 
för rättning och poängsättning, samlas ihop 
igen för summering av poängen, betygsättas 
och slutligen ska resultatet föras in i det 
system som används idag. Med digitala 
kommunikationsvägar skulle den här 
processen kunna förbättras avsevärt och 
troligtvis kunna automatiseras på flera håll.
 
Utvecklingen idag visar på att vi går allt 
mer mot att även examinationen kommer 
digitaliseras. Det finns redan några tappra 
förkämpar på Juridicum som använder 
sig av elektronisk examination idag. 
Kursen Juridisk informationssökning 
(Rättsinformatik) examineras i tentasalen 
Laduvik på elektronisk väg. Detta system 
som Färjare har valt är mycket förenklat 
och innebär egentligen bara att studenten 
skriver svaren på en dator som sedan 
automatiskt skickar svarsarket som ett 
e-postmeddelande till examinatorn. Även 
Mauro Zamboni håller en elektronisk 
examination i kursen Allmän rättslära (som 
upprättades redan 2008 av den tidigare 
kursföreståndaren Peter Wahlgren) som 
går till på så sätt att studenterna först får 
göra ett ”multiple choice” prov i en datorsal 
och sedan skriver en hemtentamen i ett 
ordbehandlingsprogram som lämnas in. 
Dessa elektroniska examinationsformer 
fungerar mycket bra på kurserna där de 
används och kursutvärderingarna visar 
att studenterna uppskattar formatet lika 
mycket som kursföreståndarna. Så hur 
kommer det sig att detta inte sker på fler 
kurser? Troligtvis för att upplägget inte är 
standardiserat och kräver ett särskilt intresse 
från kursföreståndarna för att kunna 
implementeras. På juridiska fakulteten är 
det Färjare och Wahlgren som är de främsta 

FREDRIK
NORBERG



16

och åsikterna i frågan är varierande, men 
det mesta tyder på att en förändring kan 
vara på gång. 

Som en följd av medias granskningar har 
justitieminister Beatrice Ask (M) reagerat 
och initierat en granskning som går ut på 
att utreda om systemet behöver förändras. 
Som grund för Justitiedepartementets 
kartläggning hämtar man in synpunkter 
från rättsväsendets olika aktörer. 
Nästintill alla är eniga: en förändring är 
ett måste. 

Den viktigaste frågan återstår dock. 
Hur ska man förändra? Somliga vill 
slopa systemet helt, andra vill minska 
nämndemännens inflytande och en 
tredje anser att man ska bibehålla dagens 
system med smärre justeringar. Och det 
är i denna fråga som viljorna delvis går 
isär. Det är inte kontraster som svart och 
vitt. Samtliga befinner sig inom samma 
gråzon, men något enigt förslag ligger 
ännu inte framme.

De flesta är medvetna om att det kan ta tid 

att åstadkomma förändring. Det faktum 
att det råder stor enighet om att det 
nuvarande systemet inte är bra lovar dock 
gott för en snabb lagstiftningsprocess, 
men utan konkret lagförslag och enig idé 
om lösning kommer processen inte vara 
enkel.
 
Riksåklagarna föreslår radikala ändringar. 
De vill bland annat se ensamma domare 
i större utsträckning. I komplicerade 
mål ser de hellre tre juristdomare än 
nämndemän som riskerar att färgas av 
sina ideologier. Utöver dessa förändringar 
ifrågasätter man nämndemän i 
överrätterna, kritik som även delas Jusek 
och Domstolsverket. 

Även en annan tungviktare i sammanhan-
get, Advokatsamfundet, håller samma 
linje och önskar fler ensamdomare 
och avskaffande av nämndemän i 
överrätterna. Utöver detta föreslår de 
dessutom att den individuella rösträtten 
för nämndemännen ersätts med en 
kollektiv rösträtt. I sin kritik diskuterar 
Advokatsamfundet även att nämndemän 
kan vara lojala sitt politiska parti eftersom 
de väljs utifrån dessa. 

Inte helt oväntat är det Nämndemännens 
Riksförbund som är mest positivt 
inställda till dagens system. Trots att de 
anser att systemet överlag fungerar, är de 
öppna för att slopa nämndemän i enklare 
bötesmål. 

Medan Justitiedepartementet fortsätter 
sin utredning lär debatten fortsätta 
och det ligger på Stefan Strömbergs 
bord att se över nämndemännens roll i 
straffprocessen, en utredning som ska 
vara avslutad hösten 
2012. 

NÄMNDEMANNAINSTITUTET	–	ETT	FÖRLEGAT	SYSTEM?

MAGNUS
OLSSON

FOKUS

Det här är en fråga som engagerar 
människor långt bortom rättssalarna 
och juridisk doktrin. Nämndemännens 
ställning i det svenska rättsväsendet 
har blivit en fråga för allmänheten. 
Aftonbladet kunde tidigare under året 
rapportera om att nämndemän som 
dömts för brott, trots detta suttit kvar 
som domare. Såväl inom Juristsverige 
som bland allmänheten haglade det 
kängor åt höger och vänster, och bättre 
blev det inte efter att Sveriges Television 
kunde redovisa att en majoritet av landets 
domare kunde tänka sig att avskaffa 
nämndemännen.

Juridik är föränderligt. Med tiden ändras 
såväl lagstiftning som samhällets normer, 
inte alltid i symbios. I debatten om 
nämndemännens roll verkar tungviktare 
inom rättsväsendet och allmänheten 
vara överens: förändring måste ske. Det 
bottnar inte enbart i den senaste tidens 
rubriker, även om de fått bägaren att rinna 
över för de allra flesta. Nämndemännen 
ska genom tillsättning via politiska 
partier representera det svenska folket 
vilket i teorin är ett bra tillvägagångssätt, 
men frågan är vad politiken egentligen 
har i rättssalen att göra. Vidare är 
majoriteten av landets nämndemän 
pensionärer, varför man även bör 
ifrågasätta om systemet överhuvudtaget 
representerar befolkningen. Det är 
givetvis en generalisering och givetvis 
finns det undantag, men det går ändå 
inte att blunda för det faktum att det 
brister i grundtanken: representation. 
Anledningarna till denna avsaknad av 
yngre såväl som medelålders nämndemän 
kan jag enbart spekulera i: lågt arvode 
och bristande intresse.

Oavsett en snedvriden representation 
bland nämndemännen aktualiseras 
frågan om rättsäkerhet. Många argument 
är underbyggda med den bristande 
representationen, andra stödjer sig på 
lekmännens bristande förståelse för 
rättsläget. Det är inte främmande att 
ideologier går före praxis. Argumenten 

Nämndemännens	vara	eller	 icke	vara	delar	Sverige	 i	 två	 läger.	Har	nämndemännen	spelat	ut	sin	roll	 i	det	svenska	
rättsväsendet?	Och	sätter	vi	rättssäkerheten	på	spel?	Debatten	om	nämndemännen	ser	inget	slut,	och	en	förändring	
kan	vara	på	gång.
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VAD	TYCKER	DU	
OM	DET	SVENSKA	
NÄMNDEMANNA-

SYSTEMET?

NÄMNDEMANNAINSTITUTET	–	ETT	FÖRLEGAT	SYSTEM?
HÖRT PÅ FRESCATI

Per	Jonas	Nordell			Professor i civilrätt
Debatten om nämnderna är intressant i flera 
hänseenden. Till att börja med kan den ju delas upp 
i två principfrågor där den ena är om nämndens 
vara eller icke vara. Nämndsystemet har ju en 
urgammal svensk tradition, varför man kan ställa 
sig frågan om denna tradition nu ska upphöra. Å andra sidan har systemet alltid lidit av 
brister och det finns väl inget skäl att behålla ett system som aldrig har varit riktigt bra. Det 
har ju också sitt ursprung i en tid när domstolsväsendet helt enkelt inte hade resurser till 
att döma utan hjälp av lekmän. Den andra gäller tillsättningen av nämndemän och framför 
allt om den ska vara politiskt färgad. En annan fråga som jag också tycker att det finns 
skäl att ställa i denna debatt är om det verkligen är motiverat att ha jury i tryckfrihetsmål, 
men nämnd i brottmål. Jurysystemet har aldrig fungerat särskilt bra och att också det har 
lång tradition i Sverige är inget skäl för att behålla det. Avslutningsvis tycker jag att det är 
intressant att denna debatt har uppstått nu och förs av högt kvalificerade jurister. Nu är 
kanske tiden mogen för en saklig debatt om nämnderna. Jag tror nämligen att det – på 
grund av det politiska klimatet – helt enkelt inte hade varit möjligt för t.ex. trettio år sedan.

FARZAD
NIROUMAND

Anna	Hempel			Gästadjunkt i processrätt
Jag tycker det är ett bra system. Bra därför att man 
som domare får förklara sig i frågor och kan få stöd 
i bevisvärderingsfrågor. 

Aron	Verständig			Doktorand i civilrätt
Bra att allmänhetens åsikt kommer fram i 
rättskipningen. Men det är problematiskt 
att den politiska tillhörigheten avgör 
vem som sitter som nämndeman. Det 
nuvarande systemet är inte perfekt. 
Kristdemokraternas förslag om ett 
jurysystem som ett alternativ till 
nämndemannasystemet är intressant.  

Niklas	Beijar-Johansson			termin 4
Nämndemannasystemet är problematiskt. Jag tycker att man ska hålla den politiska 
och den dömande makten åtskilda. Det är problematiskt att ha politiskt tillsatta 
domare men jag kommer inte på något bättre alternativ till systemet vi har idag. 

Emil	Persson			termin 4
Nuvarande systemet är inte bra. 
Det är farligt att vissa partier kan 
få inflytande i rättskipningen.

Foto på denna sida: Lea Rovinski

FORTS.
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Min farmor var nämndeman. Jag 
tror aldrig att jag berättat det i alla de 
hundratals nämndemannadebatter jag 
varit med om de senaste fem åren. Men 
så var det i alla fall. Min farmor var 
under många år nämndeman vid Lunds 
tingsrätt.

Nämndemannaposten var ett heders-
uppdrag som min farmor erhöll genom 
den arbetarrörelse som följde henne 
från den allra yttersta fattigdom, en 
fattigdom jag knappt kan föreställa mig, 
till graven. Jag tenderar att se uppdraget 
genom prismat av hennes historia.

När mina farföräldrar sökte sig till 
arbetarrörelsen så var det inte bara av 
politisk hunger utan den högst konkreta 
hunger som känns i magen när det inte 
finns tillräckligt med mat på bordet. 
Det politiska var en nödvändighet; 
klasskampen en självklarhet.

Jag kan bara tänka mig hur min farmor 
kan ha känt det när hon i en pampig 
tingssal fick svära domareden som 
nybliven nämndeman. Fina kläder, 
förmodligen en hatt. En stolt make och 
en lagman som spände blicken i henne 
och erinrade henne om uppdragets 
betydelse.

En människa från de enklaste förhållan-
den, och då menar jag verkligen de 
enklaste förhållanden, kunde föräras ett 
så ärofyllt uppdrag. Att vara nämnde-
man. Att vara domare. Att betros 
makten att döma sina medmänniskor, 
enbart på grund av sin hederlighet och 
sitt engagemang.

Jag har träffat på många nämndemän 
genom åren. Hundratal gissar jag. Jag har 
bland de allra flesta dessa mött samma 
egenskaper som hos min farmor, om än 
inte i samma koncentration. Hederliga 
och engagerade människor som, oavsett 
vilket parti som nominerat dem, strävat 
efter att ta med sin hederlighet och sitt 
engagemang in i tingssalen.

Nämndemännen har under generationer 
tjänat Sverige väl och sällan ställt till 

Men det där är principer. Bakom 
principer finns det människor och 
bakom nämndemannainstitutet finns 
det massor med personer som har gör 
sitt bästa för att upprätthålla en god 
rättstillämpning, på det bästa sätt de 
förmår. Det tycker jag att man som 
jurist kan känna en viss tacksamhet för. 
En viss ödmjukhet också. Men trots det 
blir avslutningen likt Catos.

För övrigt anser jag att nämndemanna-
institutet borde avskaffas.

med något väsen eller trubbel för 
rättsordningen. Men jag vill avskaffa 
dem. Jag vill inte ha dem i domstolarna. 
Jag vill inte att lekmän ska vara domare 
i brottmål.

De vanligaste argumenten mot nämnde-
mannainstitutet är kända, ja, numer 
närmast ökända. Det är principiellt 
fel med domare som i realiteten utses 
på sina politiska meriter. Juridiken är 
ofta komplicerad och nämndemännen 
är definitionsmässigt juridiskt inkom-
petenta. Sverigedemokraterna anses 
utgöra ett särskilt problem för domstol-
arna eftersom deras nämndemän, 
enligt utsagor från domare, ibland har 
en uttalad politisk agenda i nämnde-
mannarollen. (Jag har ingen aning om i 
fall det stämmer, men så har det sagts.)

Det finns andra argument som jag själv 
tycker är minst lika viktiga. Tanken 
på att nämndemannen ska tillföra 
lokalkännedom eller sunt förnuft 
under överläggningen är fel i grunden 
eftersom allt som tillförs målet ska 
tillföras i det öppna, så att parterna 
kan bemöta. När nämndemän vill 
döma annorlunda än juristdomaren 
är det ofta ändå juristdomaren, eller 
notarien, som spökskriver för nämnde-
mannen – vilket är ett sätt att ljuga 
för allmänheten. Nämndemän kan 
ofta ganska lätt avpolletteras från sina 
uppdrag vilket skaver mot tanken att 
domares oberoende och självständighet, 
också mot andra domare, förtjänar att 
skyddas.

Det finns hundra andra argument 
mot nämndemannainstitutet. Jag 
brukar variera dessa litet beroende på 
sammanhanget och humör. Hundra 
argument emot. Men väldigt få goda 
argument för. Nämndemännen borde 
bort ur domstolarna. Precis som 
lagstiftaren utgått från att lekmän som 
domare är en dålig idé i de flesta typer 
av mål – det finns inga nämndemän i 
konsumenttvisten, fastighetsköpet som 
hävs eller vid edgång i konkurs – borde 
lagstiftaren komma fram till att det är 
en dålig idé också i brottmålen.

MÅRTEN	SCHULTZ
PROFESSOR	I	CIVILRÄTT	VID	
STOCKHOLMS	UNIVERSITET

KRÖNIKA: MÅRTEN SCHULTZ
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Måndagen den 21 november 2011 var en 
påminnelse för Kambodja och omvärlden 
om landets blodiga nutidshistoria. 
Rättegången i fall 002 mot tre av vad som 
anses vara de mest seniora överlevande 
ledarna från Pol Pots regim inleddes. Som 
praktikant på Sveriges ambassad i Phnom 
Penh fick jag möjligheten att närvara när 
rättegången inleddes. Vad som var tänkt 
att för mig vara en dag vid tribunalen 
slutade i fyra hela dagar. Jag kunde inte 

slita mig. Det var så stort, så historiskt 
och på samma gång väldigt nutida och 
påtagligt. 

Tribunalen, The Extraordinary Chambers 
in the Courts of  Cambodia, ECCC, 
upprättades av Kambodjas regering och 
FN år 2003. En tribunal upprättad för att 
pröva och åtala de överlevande ledarnas 
ansvar för de massmord och allvarliga 
brott som begicks mot mänskligheten 

under Khmer Rouge regim 1975-1979. 
Ett avtal om hur rättegångarna ska 
gå till förhandlades fram mellan FN:s 
generalsekreterare och Kambodjas 
regering och tribunalen kunde påbörja 
sin verksamhet under 2007. Till skillnad 
från de av FN:s säkerhetsråd upprättade 
internationella tribunalerna för före detta 
Jugoslavien (ICTY) och Rwanda (ICTR) 
är rättegångarna mot Khmer Rouge, 
såsom den särskilda tribunalen för Sierra 

Khmer	 Rouge	 tog	 makten	 i	 Kambodja	 1975.	 Därmed	 hade	 en	 av	 vår	 tids	 mest	 brutala	 terrorregimer	
etablerats.	Under	de	kommande	tre	och	ett	halvt	åren	dog,	mördades,	torterades	och	avrättades	omkring	
1-2	 miljoner	 människor.	 Städer	 tömdes	 och	 folk	 drevs	 ut	 på	 landsbygden	 där	 de	 sattes	 i	 tvångsarbete.	
Kambodja	 förvandlades	 till	 ett	 gigantiskt	 slavläger	 där	 invånarna	 var	 fångar	 i	 ett	 samhällssystem	 som	
var	så	brutalt	att	det	är	omöjligt	att	förstå	än	idag.	Pol	Pot,	 ledare	för	kommunistpartiet	och	Kambodjas	
regeringschef,	 strävade	 efter	 att	 under	 kort	 tid	 införa	 en	 slags	 bonderepublik,	 en	 utopisk	 kommunism	
utan	städer,	klasser,	pengar	eller	annan	avancerad	teknik.	För	att	uppnå	denna	utopi	skulle	man	börja	om	
från	noll.	Skolor	och	sjukhus	stängdes,	religion	avskaffades	och	etniska	minoriteter	förbjöds	tala	sina	egna	
språk.	Intellektuella	och	religiöst	troende	var	först	att	falla	offer	för	Pol	Pots	styrda	massmord.

RÄTTEGÅNGEN MOT DE FORNA LEDARNA AV KHMER ROUGE
PERSPEKTIV
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har ECCC beslutat att dela upp fallet 
i olika brott i stället för en uppdelning 
efter person och prövar de fyra åtalade 
parallellt. Upplägget för processen har 
att göra med att man räknar med att 
det kommer att ta upp till sju år innan 
processen är avslutad. Då de åtalade är 
gamla hoppas man att på detta sätt kunna 
generera domslut i några av brotten 
medan de åtalade fortfarande är i livet. 

ECCC har sedan starten mött många 

utmaningar såsom korruptionsskandal 
2008, finansieringssvårigheter samt 
anklagelser om att Kambodjas regering 
är inblandad i den rättsliga processen. 
Det har också förts en diskussion om 
domstolens effektivitet och den har 
kritiserats för att vara särskilt långsam. 
Jurister inom tribunalen, som även verkat 
inom ICTY och ICTR, hävdar att det är 

Leone, en nationell process. Tribunalen 
är en så kallad ”hybrid domstol” med 
både nationella och internationella 
domare och åklagare. Ett viktigt syfte 
med detta upplägg är att arbetet vid 
ECCC ska tjäna som ett bra exempel för 
de nationella domstolarna samt bidra till 
ökad kompetens, kapacitetsutveckling 
och ökad professionalism.

Fall 002 som nu prövas av tribunalen är 
straffrättsligt mycket komplicerat med 
omfattande bevisning på totalt 350,000 
sidor, innefattande intervjuer med de 
åtalade, vittnen och målsäganden samt 
rapporter från platsbesök och läkare. 
Målet har över 3,900 målsäganden och 
anses av många bedömare vara ett av de 
viktigaste och mest komplexa fallen ur ett 
internationellt straffrättsligt perspektiv. 
De åtalade i fall 002 är Nuon Chea vice 
sekreterare i kommunistpartiet, Ieng 
Sary f.d. vice utrikesminister och Khieu 
Samphan f.d. statschef. De har alla suttit 
anhållna sedan 2007 och står åtalade för 
brott mot mänskligheten, folkmord samt 
krigsförbrytelser. Tidigare minister för 
sociala frågor, Ieng Thirithi, har suttit 
anhållen sedan 2007 men bedömdes av 
domstolen på grund av medicinska skäl 
och demens inte lämpad att ställas inför 
rätta. Med hänsyn till de åtalades höga 
ålder fruktar många att rättegången inte 
kommer bli klar medan männen är i 
livet då den, på grund av omfattningen, 
väntas pågå i flera år. I syfte att underlätta 
och påskynda den rättsliga processen 

RÄTTEGÅNGEN MOT DE FORNA LEDARNA AV KHMER ROUGE
Khmer	Rouge	(Röda	Khmererna):	Kambodja styrdes under andra hälften 
av 1970-talet av de så kallade Khmer Rouge, en nationalistisk rörelse som 
med extremt brutala metoder sökte skapa ett helt nytt kommunistiskt 
samhälle baserat på jordbruk. Under ledning av Pol Pot utrymdes städerna 
och stadsbor tvångsförflyttades för att arbeta på landsbygden. Under 
Khmer Rouges tid vid makten förvandlades Kambodja till ett gigantiskt 
slavläger och nästan en fjärdedel av nationens invånare beräknas ha dött 
genom avrättningar, svält, utmattning och brist på sjukvård.

Saloth	 Sar/Pol	 Pot:	 Ledare för Kambodjas kommunistparti och 
regeringschef  åren 1976-1979.  Khmer Rouges frontfigur. 

ECCC:	 En FN-stödd tribunal upprättad i Kambodja för att pröva och 
åtala de överlevande ledarnas ansvar för de massmord och allvarliga 
brott som begicks mot mänskligheten under Khmer Rouge regim i 1975-
1979. Tribunalen har att pröva fyra mål och än så länge har ett avslutats. 
Måndagen den 21 november 2011 startade rättegången i fall 002, åtalet 
mot tre av vad som anses vara de mest ansvariga och seniora överlevande 
ledarna från Pol Pots regim. Målet är oerhört omfattande och straffrättsligt 
mycket omfattande varför det väntas ta flera år innan det avslutas. 

Vill	du	veta	mer?	http://www.eccc.gov.kh/en
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orättvis kritik och att ECCC:s processer 
i princip följer samma takt som ICTY 
och ICTR samt västerländska domstolar. 
Domstolen har även ställts inför en våg 
av kritik om att Kambodjas regering är 
inblandad i den rättsliga processen. Den 
internationella förundersökningsdomaren 
Sigfred Blunk begärde i oktober avsked 
från sitt uppdrag vid Khmer Rouge-
tribunalen med hänvisning till uttalanden 
från regeringens sida som skulle kunna 
uppfattas som försök till inblandning 
i domstolens arbete. Blunk är av tysk 
nationalitet och har erfarenhet från 
domstolen i Östtimor. Blunks avgång 
väcker självklart många frågor. Kan en 
oberoende domstol existera under den 
nuvarande politiska situationen i landet? 
Representanter från FN har än en gång 
kritiserat den kambodjanska regeringen 
för att hindra utvecklingen av ett 
oberoende rättsväsende. FN:s rättschef, 
Patricia O’Brien, besökte Kambodja 
under hösten och uppmanade starkt 
regeringen att avstå från att blanda sig i de 
rättsliga processerna. Tribunalen har efter 
O’Briens besök fått ett ökat tryck på sig 
för att återvinna sin trovärdighet. 

Vid ECCC pågår fyra mål och än så 
länge har ett avslutats. Domen i fall 001 
meddelades år 2010 och var en framgång 
ur många perspektiv. Den dömde, Duch, 
tidigare chef  för tortyrfängelset S-21 
även kallat Toul Sleng, dömdes till 35 års 
fängelse för brott mot mänskligheten. 
Domen överklagades av både försvar 
och åklagare och ändrades nyligen till 
livstids fängelse. Duch är dock endast 
en av många fängelsechefer och kanske 
kan hans roll som den mest ansvariga 
fängelsechefen ifrågasättas. Fall 003 och 
004 är fortfarande under utredning. Fallen 
omfattar fem i nuläget icke identifierade 
misstänkta tidigare tjänstemän i Khmer 
Rouge, befälhavaren från flygvapnet och 
armén samt tre regionala tjänstemän. Det 
är emellertid fall 002 som kommer att bli 
avgörande för domstolens trovärdighet 
och framgång. Det finns dock rapporter 
om att en av de åtalade i fall 002, Noun 
Chea, kan hävda att statlig inblandning 
har hindrat och omöjliggjort en för 
honom rättvis rättegång. Hans advokater 
har meddelat att de planerar att stämma 
regeringens ledare för inblandning i 
rättegången. 

Tortyrfängelset S-21/Toul Sleng är idag 
ett folkmordsmuseum där man kan se 
fängelset som det såg ut när vietnamesiska 
trupper befriade Kambodja från Khmer 
Rouges regim 1978. Fängelset utgörs 
av två före detta skolor som under Pol 

Pots regim byggdes om till fängelse dit 
främst politiska fångar och intellektuella 
skickades. Det var med en klump i 
magen jag besökte Toul Sleng och de 
gamla klassrummen där människor fick 
genomlida fruktansvärd tortyr innan 
de fördes till massgravarna på Killing 
Fields för avrättning. Alla fångar fotades 
och man upprättade ett register över alla 
som fördes till Toul Sleng vartefter man 
bockade av fångarna igen när de kom till 
Killing Fields för att avrättas. Så mycket 
kontroller och väl uttänkta system för 
att ingen skulle fly undan den död som 
väntade. Massgravarna på Killing Fields 
ligger en 30 minuters resa utanför Phnom 
Penh. Här avrättades tusentals människor 
efter att de torterats på Toul Sleng. Jag 
besökte Killing Fields i oktober, vilket är 
regnperiodens sista månad. Det kraftiga 
regnandet gör att det varje år spolas fram 
nya benbitar, klädesplagg och tänder från 
massgravarna. På området står ett stort 
vackert och uråldrigt träd. Trädets skönhet 
avtar när min guide berättar att man 
slungade spädbarn mot trädets kraftiga 
stam så att deras huvuden slogs sönder 
och hjärnsubstansen hamnade på trädet. 

Trots allt det hemska som skett i Kambodja 
så fortsätter livet och folket som överlevde 
har klarat sig ur ett av världens grymmaste 
massmord. Det talas inte gärna öppet 
om Khmer Rouges tid vid makten. Man 
vill glömma och gå vidare. Jag diskuterar 
massmorden med mina kambodjanska 
vänner som berättar sina historier och 
vad som hände och hur deras familjer 
drabbades. Många av mina vänner var 
små barn när Pol Pot satt vid makten och 
minns inte så mycket utan det är historien 
från deras föräldrar jag får höra. Jag 
lyssnar och blir än en gång påmind om hur 
lyckligt lottad jag är som är född i Sverige. 
Även om många vill glömma det som hänt 
och gå vidare så bär många på den stora 
frågan - hur kunde det hända?

Rättegången som startade i november 
ses som en milstolpe i den långa 
kampen för att slutligen nå rättvisa i 
Kambodja. Vissa hävdar att i och med 
förundersökningsdomaren Blunks avgång 
så stärks ryktet om korruption och politiskt 
inflytande inom rättsväsendet. Besöket 
av FN:s rättschef  O´Brien var, med 
hänsyn till omständigheterna, uppskattat. 
Uppfattningen om politisk inblandning i 
processen är ett problem som domstolen 
måste lösa. Hopp finns om att rättegången 
i fall 002 kommer att hjälpa kambodjaner 
att förstå varför det hände, varför khmerer 
dödade khmerer och viktigast av allt – se 
till att det inte händer igen. Om man inte 
lyckas döma någon av de åtalade i fall 002 
innan de avlider så kommer det sannolikt 
att ses som ett stort misslyckande för 
domstolen. 

Massgravarna på Killing Fields täcks 
idag av grönska och blommor växer på 
gravarna. En fjäril, symbol för livet och 
friheten, flög över fälten och massgravarna 
när jag lämnade platsen.

SARA	LANGENFELT
LEGAL	TRAINEE		

SVERIGES	AMBASSAD	PHNOM	PENH

Foto i denna artikel: Sara Langenfelt
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1 mars ska rapportera sin förvaltning 
till överförmyndaren. I enlighet med 
det ovan uttalade ändamålet är ett 
centralt syfte att visa att medlen kommit 
den enskilde till godo. Annan särskild 
uppföljning aktualiseras i vissa fall, 
exempelvis inlämnande av förteckning 
över egendomen vid nytt förordnande 
eller sluträkning när ett uppdrag har 
upphört. Redovisningsansvar råder 
som utgångspunkt alltid för den typ av 
ställföreträdare som blivit utsedd för 
den enskilde, medan föräldrar såsom 
förmyndare endast har redovisningsansvar 
om de förvaltade tillgångarna överstiger 
ett visst belopp eller i fall av särskilda 
skyddsföreskrifter (avseende exempelvis 
fast egendom). En klar majoritet av de 
ställföreträdarskap som överförmyndaren 
har att granska utgörs av olika former 
av förordnade ställföreträdarskap, och 
framför allt godmanskap enligt 11:4 FB.

Vad gäller tillgångarnas konkreta för-
valtning är utgångspunkten att de ska 
göras räntebärande. De får utan överför-
myndarens samtycke placeras i vissa i 
lagtexten uppräknade tillgångsslag. Över-
förmyndarens samtycke krävs däremot 
för att placera tillgångarna i exempelvis 
aktier. Eftersom det normalt är så att 
endast ett konto för löpande utgifter 
är öppet att regelbundet använda för 
ställföreträdaren, finns här dock en 
ytterligare säkerhetsspärr.

Beslut om arvode för förordnade ställföre-
trädare ansvarar också överförmyndaren 
för. Arvodet ska bestämmas efter 
skälighet, och utgör alltså inte någon 
timersättning. Arvodet betalas antingen 
ur den enskildes egna medel eller av 
kommunen. Detta är beroende av den 
enskildes inkomster respektive tillgångar 
på så sätt som närmare framgår av 12:16 
FB.     

Frihet	och	omvårdnad	
I slutändan är Överförmyndarens verk-
samhet styrd av mer än bara lagtext och 
författningar. Precis som alla andra lagar 
är föräldrabalken i grund och botten inte 
neutral utan en samling bestämmelser som 
återspeglar några av vår tids värderingar. 

Om dessa personer inte kan tillvarata sina 
egna intressen i ekonomisk och annan 
bemärkelse aktualiseras frågan vem som 
ska göra det åt dem. Det är normalt 
sett förmyndaren som ansvarar för den 
underåriges ekonomiska angelägenheter. 
Den som står under förvaltarskap enligt 
11:7 FB förlorar bestämmanderätten över 
sin egendom inom uppdragets ramar. 
Istället har den person som domstol 
anordnar som förvaltare denna rådighet. 
Det betonas i lagrummet att förvaltarskap 
ska vara en sista utväg. I första hand ska 
den enskildes intressen tillvaratas utan 
att handlingsfriheten inskränks på detta 
sätt. Det primära alternativ som finns är 
naturligtvis att ordna stöd för den enskilde 
på frivilliga och mindre ingripande sätt, 
som exempelvis genom fullmakt åt 
anhörig eller anlitande av juridiskt ombud. 
Om detta inte är tillräckligt anordnas 
i första hand godmanskap och först i 
sista hand förvaltarskap.  Godmanskap 
enligt 11:4 FB innebär att den person 
som av domstol anordnas som god man 
inom ramen för förordnandet kan vidta 
bindande rättshandlingar å den enskildes 
vägnar utan att den enskildes egen 
rättshandlingsförmåga för den sakens 
skull inskränks.     

Allt sammantaget finns här alltså ett 
antal uppdrag som på olika sätt kräver 
ett ansvar gentemot den enskilde vars 
intressen ställföreträdaren förvaltar. Att 
ett sådant ansvar mot andra människor 
kräver oberoende tillsyn är grundtanken 
bakom överförmyndaren som juridisk 
institution.

Tillsyn	och	uppföljning	    
Överförmyndaren väljs av kommunfull-
mäktige, och ansvarar för att tillsyn utövas 
över förvaltningen för de huvudmän som 
är bokförda i den aktuella kommunen. 
Ett särskilt uttalat ändamål med tillsynen 
är att den enskildes egendom ska komma 
henne till nytta och att tillgångarna ska 
placeras på ett sådant sätt att de ger skälig 
avkastning. 

Den huvudsakliga granskningen utgår 
från årsräkningar genom vilka redovis-
ningsansvariga ställföreträdare före den 

ÖVERFÖRMYNDARENS	UPPDRAG:	
EN	OBEROENDE	GRANSKNING
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Utgångspunkten är naturligtvis att en 
fysisk person har förmåga att rättshandla 
och själv exempelvis ingå avtal. Två 
huvudsakliga personkategorier som 
undantas är underåriga (omyndiga) 
och personer som står under så 
kallat förvaltarskap enligt 11:7 FB 
(föräldrabalken). Medan den första 
gruppen består av alla personer under 18 
år, förutsätter förvaltarskapet beslut av 
domstol och är något som kan aktualiseras 
för personer som har hälsomässiga eller 
andra hinder att bevaka sin rätt.  

Ett	av	de	 första	 rättsområden	som	
studenter	 på	 en	 juristutbildning	
introduceras	 till	 är	 personrätten.	
Såväl	fysiska	som	juridiska	personer	
existerar,	 med	 den	 gemensamma	
nämnaren	 att	 de	 kan	 åta	 sig	
förpliktelser	och	erhålla	rättigheter.	
Alla	 människor	 (fysiska	 personer)	
har	 denna	 rättskapacitet	 livet	 ut.	
Däremot	 kommer	 människors	
förmåga	 att	 konkret	 hävda	 sina	
rättigheter	 att	 variera	 under	 livets	
gång.	 I	 den	 här	 artikeln	 belyser	
Iusbäraren	en	viktig	institution	som	
bevakar	 intressena	 hos	 personer	
som	 har	 behov	 av	 ställföreträdare	
för	att	hävda	sin	rätt.
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Iusbäraren diskuterade nyligen frågan med 
Peter Nordström, Kennet Öhlund och 
Kerstin Fälldin, som är förvaltningschef  
respektive chefer för gransknings- och 
utredningsenheten på Stockholm Stads 
Överförmyndarnämnd.  Diskussionen 
avsåg främst den förvaltning som sker 
enligt 11:4 och 11:7.  

De tycker sig se sig se en tydlig historisk 
trend där individens frihet successivt har 
kommit i första rummet snarare än en syn 
på den enskilde som omvårdnadsobjekt. 
I dag uttrycker lagtexten värderingar 
som att den enskildes tillgångar ska 
användas för hennes nytta (12:4) och att 
den inskränkning av den enskildes frihet 
som ett förvaltarskapsförordnade innebär 
endast ska aktualiseras i sista hand (11:7).

Denna uppfattning ligger långt ifrån de 
idéer som vägledde förvaltningen under 
1950-talet, då ett minimum av tillgångarna 
användes till den enskildes nytta och det 
huvudsakliga syftet istället var att spara 
för arvingarna. De nya värderingarna 
och tankesätten har successivt 
impregnerats i lagtexten. En uppenbart 
viktig förändring var avskaffandet av 
möjligheten att omyndigförklara vuxna 
år 1988 varvid förvaltarskapsinstitutet 
istället infördes. Kerstin Fälldin räknar 
även psykiatrireformen (1994) samt 
ädelreformen (1992) som centrala steg.  

De förvaltningsansvariga på Stockholms 
Överförmyndarnämnd menar att denna 
förändrade människosyn har gjort rollen 
som ställföreträdare svårare än vad den 
var på 1950-talet. I dag ska godmanskapet 

med syftet att själv förordna en nära 
anhörig som framtida ställföreträdare. 
Kennet Öhlund pekar på detta som ett 
ytterligare steg på den ovan beskrivna 
vägen mot att efter bästa förmåga slå 
vakt om den enskildes självständighet.

förenas med eventuell rättslig handlings-
förmåga och rörelsefrihet för den 
enskilde. Detta kommer konkret till 
uttryck i att en mångfald av utgifter i dag 
aktualiseras medan det tidigare enbart 
kunde avse uppehälle för boende på ett 
sjukhem.  

Samtidigt måste naturligtvis den res-
ervationen göras att det är hur lag-
texten tillämpas i praktiken som blir 
utslagsgivande för hur den enskildes 
rättigheter tillvaratas. Något som måhända 
är en indikation på skillnader i lagtillämp-
ning är att andelen förvaltaruppdrag som 
andel av antalet anordnade ställföre-
trädare varierar ganska markant mellan 
olika kommuner, från 22 procent i 
Södertälje till 9 procent i Järfälla/
Upplands-Bro. En åsikt som framförs på 
Stockholms Överförmyndarnämnd är att 
organisationen bör hållas fristående så att 
integriteten i förvaltningsbesluten värnas. 
Ett avskräckande exempel som nämns är 
att nära kontakter mellan socialtjänst och 
överförmyndare inom en viss kommun 
ledde till att förvaltade medel tilläts 
komma ställföreträdaren till godo för 
att kommunen skulle komma ifrån att 
behöva betala socialbidrag.

Finns det en naturlig fortsättning på 
denna trend mot att allt mer ställa den 
enskilde i centrum? I Finland och Norge 
finns numera möjlighet för den enskilde 
att skriva en så kallad framtidsfullmakt, 

RAGNAR	
FAHLIN	STRÖMBERG

§
11:4 FB

Om någon på grund av sjukdom, psykisk 
störning, försvagat hälsotillstånd eller 
liknande förhållande behöver hjälp 
med att bevaka sin rätt, förvalta sin 
egendom eller sörja för sin person, 
skall rätten, om det behövs, besluta 
att anordna godmanskap för honom 
eller henne. Ett sådant beslut får inte 
meddelas utan samtycke av den för 
vilken godmanskap skall anordnas, om 
inte den enskildes tillstånd hindrar att 
hans eller hennes mening inhämtas.
När rätten meddelar ett beslut enligt 
första stycket, skall rätten samtidigt 
förordna en god man att utföra 
uppdraget. Om en god man i något 
annat fall skall förordnas på grund 
av ett beslut enligt första stycket, 
skall förordnandet meddelas av 
överförmyndaren. Lag (1994:1433).

§
11:7 FB

Om någon som befinner sig i en sådan 
situation som anges i 4 § är ur stånd att 
vårda sig eller sin egendom, får rätten 
besluta att anordna förvaltarskap 
för honom eller henne. Förvaltarskap 
får dock inte anordnas, om det är 
tillräckligt att godmanskap anordnas 
eller att den enskilde på något annat, 
mindre ingripande sätt får hjälp.
Förvaltaruppdraget skall anpassas 
till den enskildes behov i varje särskilt 
fall och får begränsas till att avse viss 
egendom eller angelägenhet eller 
egendom överstigande ett visst värde.
Rätten får överlåta åt överförmyndaren 
att närmare bestämma uppdragets 
omfattning.
När rätten meddelar ett beslut enligt 
första stycket, skall rätten samtidigt 
förordna en förvaltare att utföra 
uppdraget. Om en förvaltare i något 
annat fall skall förordnas på grund 
av ett beslut enligt första stycket, 
skall förordnandet meddelas av 
överförmyndaren. Lag (1994:1433).

§
12:4 FB

Den enskildes medel skall i skälig 
omfattning användas för hans eller 
hennes uppehälle, utbildning och nytta 
i övrigt. De medel som inte används 
för sådana ändamål skall placeras 
så att tillräcklig trygghet finns för 
deras bestånd och så att de ger skälig 
avkastning.
Närmare bestämmelser om hur 
förvaltningen skall skötas finns i 13–15 
kap. Lag (1994:1433).

§
12:16 FB

Förordnade förmyndare, gode män 
och förvaltare har rätt till ett skäligt 
arvode för uppdraget och ersättning 
för de utgifter som har varit skäligen 
påkallade för uppdragets fullgörande.
Beslut om arvode och ersättning för 
utgifter fattas av överförmyndaren. 
Överförmyndaren bestämmer 
dessutom i vad mån arvode och 
ersättning för utgifter ska betalas med 
medel som tillhör den enskilde.
Om det inte finns särskilda skäl för 
något annat, ska arvode och ersättning 
för utgifter, inklusive de avgifter och 
skatter som utgår på dem, betalas med 
den enskildes medel i den mån hans 
eller hennes beräknade inkomst under 
det år när uppdraget utförs överstiger 
2,65 gånger prisbasbeloppet enligt 2 
kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken 
eller hans eller hennes tillgångar 
under samma år överstiger två gånger 
prisbasbeloppet.
Arvode och ersättning för utgifter som 
avser vård av någons rätt i oskiftat 
dödsbo ska betalas med dödsboets 
medel, om inte särskilda skäl föranleder 
något annat.
Arvode och ersättning för utgifter som 
inte ska betalas med den enskildes 
eller dödsboets medel ska betalas av 
kommunen. Lag (2010:1203).
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VIDARE,

Nu låter det kanske som en utopisk dröm 
att Juridiska föreningen skulle ha ett rikt 
klubbliv, men det behöver det inte vara. 
De ovan uppräknade klubbarna är inte 
påhittade, utan finns faktiskt redan hos 
Helsingfors Juridiska förening Pykälä 
och är en stor del av tjusningen med 
studentlivet i Finland. Pykäläs skidklubb 
heter Rinnerikolliset (på svenska ungefär 
”de kriminella skidåkarna”) och fyllde 30 

vi mera och flera olika former av samvaro 
istället för enbart plugg. Vi behöver en 
ölsmakningsklubb, vinsmakningsklubb, 
innebandyklubb, skidklubb, golfklubb, 
ridklubb, pokerklubb, matlagningsklubb, 
filmklubb, internationell klubb, tennis-
klubb och löpklubb. Vi behöver även 
en kulturkommitté som anordnar olika 
kulturella aktiviteter. Vi behöver få leva 
ut våra drömmar med andra likasinnade.

Det viktigaste i livet är ju faktiskt inte 
enbart bästa betyg, en hög lön i framtiden 
och ett lyxhus. Med vännerna sitter man 
mycket sällan och analyserar nya rön inom 
folk- eller skatterätten, utan det blir nog 
Livet med stort L som analyseras. Man 
diskuterar känslor, killar och tjejer, livet i 
största allmänhet och vad man tänker göra 
på fritiden och i framtiden; detta behövs 
för att vi ska bli bra jurister med hjärtat 
på rätt ställe. För att främja detta behöver 

KRIMINELLA	SKIDÅKARE	OCH	BOTTENSKRAP

–	STARTA	DIN	EGEN	KLUBB!
Juridicum	 är	 den	 åttonde	 bästa	 juridiska	 fakulteten	 i	 Europa	 och	 juristprogrammet	 vid	 Stockholms	 universitet	 är	
en	av	Sveriges	mest	åtråvärda	utbildningar.	Vi	är	alltså	duktiga	på	att	plugga,	vilket	borde	resultera	i	att	vi	alla	blir	
toppjurister.	 Men	 den	 ekvationen	 håller	 nog	 inte.	 Det	 behövs	 något	 utöver	 studierna	 för	 att	 vi	 ska	 kunna	 bli	 de	
bästa	juristerna	i	Sverige	och	Europa	-	vi	behöver	en	bred	livserfarenhet	och	social	samvaro,	framförallt	med	andra	
juriststudenter.	Förutom	böcker	ska	studentlivet	handla	om	att	 lära	känna	nya	människor,	njuta	av	 livet	och	även	
kanske	hitta	sitt	livs	kärlek.	Vi	behöver	något	som	de	finländska	juriststudenterna	faktiskt	redan	har	–	ett	rikt	klubbliv	
inom	Juridiska	föreningen.

Stopdomarna testar olika ölsorter, lär sig fakta om öl och anordnar ölrelaterade evenemang. Fo
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år för två år sedan. Klubben organiserar 
varje år en skidresa till alperna till ett 
studievänligt pris. År 2010 besökte 
skidklubben skidorten Chamonix i 
Frankrike. Förutom skidresan till alperna 
organiserar skidklubben varje år en 
grillfest, ett fondue-party, en julfest och 
flertalet mindre resor till olika skidorter i 
Finland. 

Vinklubben vid Helsingfors Juridiska 
förening grundades år 2005 och 
är lite yngre. På hemsidan berättas 
det att klubben årligen anordnar en 
vinprovningskväll som är öppen för alla, 
besöker vinrestauranger i Helsingfors 
och har vinsmakningskvällar för 
medlemmarna där man lär sig om olika 
viner. Klubben anordnar även exkursioner. 
Såhär marknadsför Vinklubben sig 
själv på nätet: ”Vinklubben, som heter 
Bottenskrap, kommer att berika din 
kännedom om viner och du kommer att 
lära känna nya bekantskaper i vår klubb. 
Alla som studerar på juridiska fakulteten 
är välkomna med, oberoende av ålder och 
årskurs och vi välkomnar alla nya idéer. Gå 
med i vår e-postlista och få information 
om våra kommande evenemang.”

En av de äldsta klubbarna inom 
Helsingfors Juridiska förening heter 
Stopdomarna och har till och med en 
egen hemsida. Klubben är en ölprov-
ningsklubb och har funnits sedan år 
1992. Medlemmarna samlas en gång i 
månaden för att smaka på olika ölsorter 
i gott sällskap. Gänget poängsätter och 
diskuterar ölsorter, bjuder in ölkunniga 
föreläsare samt besöker olika bryggerier. 
Klubben anordnar dels egna årsfester och 
dels en uppsjö av ölrelaterade aktiviteter.
- Man behöver inte betala något för att 
bli medlem, utan man betalar endast för 
de evenemang man vill vara med på. En 
lagerkväll kostar ungefär 65-85 kronor för 
en medlem, lite mer för de utomstående 
som vill vara med. Vi ansöker om stöd för 
våra evenemang och kvällar från Pykälä, 
berättar Stopdomarnas ordförande Mikko 
Laakso, som studerat juridik i Helsingfors 
i snart 5 år.

Laakso berättar att Stopdomarna träffas 
regelbundet på någon trevlig restaurang i 
Helsingfors. 
- Vi brukar varje månad välja en ny 
restaurang att smaka ölsorter på. Och 
så har vi ju en hel del andra evenemang, 
ungefär 15-30 stycken per år. Det är kanske 
värt att nämna att vi varje år anordnar den 
så kallade Fisk-exkursionen som går ut på 
att vi besöker ett antal fiskrestauranger i 
Finlands huvudstadsregion och äter fisk 

kvinnliga del-tagare, onsdagar är det 
fotboll och på måndagar har vi dans. 
Om man vill starta en annan klubb som 
relaterar till sport, så är man välkommen 
att kontakta idrottssekreterare Jonas 
Sjöberg, säger Steiner och fortsätter:
- Vi välkomnar verkligen klubbverksam-
het, så om man vill starta en ny klubb 
så är det bara att anmäla sitt intresse till 
Juridiska föreningen hos någon av våra 
kommittéer dit man kan tänka sig att 
klubben kan höra.

Javisst, det låter ju bra, men om någon 
skulle vilja starta en klubb som varken 
hör under Idrottskommittén, Underhåll-
ningsmästeriet eller Klubbmästeriet, hur 
gör man då?
- Det går absolut att starta en klubb 
som inte hör direkt under någon av 
kommittéerna, då kan man exempelvis 
kontakta mig direkt. Inom en snar 
framtid kommer vi säkert att få folk att 
starta mer klubbar men detta kräver att 
folk är aktiva och kontaktar oss med 
sina önskemål. Och man kan naturligtvis 
ansöka om stöd för olika evenemang 
från föreningen. Styrelsen beslutar om 
stödet, meddelar Steiner.

I Finland värdesätter arbetsgivarna att 
man engagerat sig i föreningsverksamhet 
under studietiden eftersom det visar att 
man är aktiv och social och kan göra annat 
än att läsa kurslitteratur i ett bibliotek. 
Men hur är det i Sverige? Tror du att 
arbetsgivarna vill se klubbverksamhet 
och aktivitet inom Juridiska föreningen 
på ditt CV?
- Det verkar som om det börjar bli så 
i Sverige också. Det är redan många 
arbetsgivare som tycker att det är bra 
för CV:t att man varit föreningsaktiv. Jag 
tycker också personligen att det visar på 
en viss slags social färdighet om man 
har varit med i Juridiska föreningen eller 
någon av dess kommittéer eller möjliga 
framtida klubbar, det vill säga varit 
med och arbetat ideellt. Det visar på att 
man kommer överens med olika slags 
människor och att man har förmågan att 
både ordna saker och ting och reda ut 
olika slags situationer. Sociala färdigheter 
är en av de viktigaste egenskaperna en 
jurist kan ha, medger Steiner.

vi kommer att ordna en stor årsfest 
i slutet av året för att fira klubbens 
födelsedag. Det brukar vara runt 
15 personer med på våra vanliga 
evenemang, men det kommer säkerligen 
fler på årsfesten. Dessutom välkomnar 
vi även färdigutbildade jurister till våra 
evenemang, så även utexaminerade 
kan vara med på ölträffarna om de så 
vill. Klubben är faktiskt ett väldigt bra 
ställe att träffa nya människor på och 
förutom vänner så har många även hittat 
sin bättre hälft genom klubben, berättar 
Laakso.

Efter att ha talat med Stopdomarnas 
ordförande är det på tiden att ta reda 
på varför det egentligen finns så lite 
klubbverksamhet inom Juridiska före-
ningen vid Stockholms universitet. Ett 
telefonsamtal till föreningens ordförande 
Hrafn ”Raven” Steiner förklarar saken.
- Orsaken till att vi ännu inte har 
en gedigen klubbverksamhet är att 
karaktären på Juridiska föreningen har 
förändrats över tiden. Förändringen 
tog fart under 2000-talet och framför 
allt i samband med att kårobligatoriet 
avskaffades. Därför kommer det att 
ta sin tid för föreningen att växa och 
få en bra form på verksamheten. 
Idrottskommitténs verksamhet har 
t.ex. vuxit först under de senaste åren, 
men redan nu anordnar man varje år 
en skidresa till Åre. Idrottskommittén 
ordnar för övrigt badminton på 
måndagar och torsdagar. Tisdagar är 
det innebandy, dit vi även skulle behöva 

SUNNIVA	
STRÖMNES

Mikko Laakso, juriststuderande på Helsingfors 
universitet, är Stopdomarnas ordförande.

samt smakar på ölsorter som passar till 
fiskrätterna. Dessutom har vi varje år i 
mars en speciell lagerkväll där de som 
deltar ska försöka känna igen finska 
ölsorter genom att smaka, dofta och 
undersöka ölets konsistens, berättar 
Mikko Laakso och fortsätter:
- Vår klubb fyller faktiskt 20 år i år, så 
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KLUBBMÄSTERIET
Vilken	 magisk	 vår	 för	 Klubbmästeriet!	 Inte	 bara	 med	
anledning	av	aktiviteter	på	Huset	utan	även	på	grund	
av	besök	hos	diverse	andra	föreningar	samt	sittningar	
med	varierande	teman.	
Terminens	hektiska	tid	med	välkomnandet	av	de	nya	
JIK:arna	samt	övriga	terminssittningar	är	över	och	nu	
ser	vi	 fram	emot	en	stor	avslutande	tanktömning	på	
huset	den	1	juni!

Harri	Korhonen	
Klubbmästare 2012

INTERNATIONELLA KOMMITTÉN
Internationella	kommittén	har	haft	fullt	upp	under	våren.	Fadderverksamheten	för	de	internationella	
studenterna	har	varit	en	succé	och	planeringen	inför	nästa	termins	aktiviteter	och	festligheter	är	
redan	 igång.	 I	 skrivande	 stund	 är	 Europaresan	 nära	 förestående	 och	 detta	 år	 är	 destinationen	
Haag.	Många	spännande	studiebesök	står	på	schemat	och	de	lyckligt	lottade	resenärerna	kommer	
med	 säkerhet	 ha	 en	 oförglömlig	 resa.	 Allt	 fler	 har	 öppnat	 ögonen	 för	 det	 nordiska	 samarbetet.	
Stockholm	har	haft	representation	på	nästan	alla	veckor	runtom	i	norden	och	till	hösten	kommer	
fler	chanser	för	dem	som	är	intresserade	av	att	knyta	värdefulla	nordiska	kontakter.	I	maj	kommer	
Folkbanketten	att	gå	av	stapeln.	Den	arrangeras	växelvis	av	oss	i	Stockholm	och	vår	systerförening	
Codex	i	Helsingfors	där	den	i	år	kommer	äga	rum	helgen	v.	19.
Är	du	sugen	på	att	bli	internationell	fadder	till	hösten?	Vill	du	hjälpa	till	att	arrangera	Europaresan?	
Åka	på	en	nordisk	vecka	eller	Folkbanketten?	Har	du	frågor?	Skriv	till	intsek@jurstud.com	så	svarar	
jag	dig	snarast!

Amanda	Hugosson	
Internationell sekreterare 2012

hänt på huset
Intresserad	av	någon	av	JF:s	alla	kommittéer?	Kontaktuppgifter	hittar	du	på	www.jurstud.com!

JURIDISKA FÖRENINGEN, 
STOCKHOLMS UNIVERSITET

Gilla	 Juridiska Föreningen Stockholm	 på	
Facebook	 och	 bli	 först	 med	 det	 senaste	
som	händer	på	Juristernas	hus.

IDROTTSKOMMITTÉN
Vårterminen	rivstartades	med	en	fartfylld	skidresa	till	
Åre	och	har	fortsatt	i	samma	höga	tempo.	En	vinnare	
har	 korats	 i	 den	 prestigefyllda	 Jurkandkuppen,	 det	
har	 spelats	 fotboll	 och	 det	 har	 dansats	 samba	 på	
Juristernas	hus.	Idrottsverksamheten	har	under	våren	
genomsyrats	 av	 glädje	 och	 många	 glada	 studenter	
deltog	 i	 brännbollsturneringen	 som	 spelades	 på	
universitetets	gröna	ängar.
Nu	 blickar	 vi	 framåt	 mot	 sommarens	 stora	 äventyr	 -	
toppbestigning	av	Kebnekaise.

Jonas	Sjöberg
Idrottssekreterare 2012

MARKNADSKOMMITTÉN
Aldrig	tidigare	har	 jag	varit	en	så	stolt	 JF:are.	Att	se	hur	Marknadskommittén	växer	och	hur	allt	
fler	 studenter	 väljer	 att	 engagera	 sig	 är	 sannerligen	 ett	 nöje.	 Tillsammans	 har	 vi	 hunnit	 gå	 på	
caseseminarium	 hos	 Roschier,	 lärt	 oss	 hantera	 rättsdatabasen	 Zeteo,	 fått	 en	 inblick	 i	 arbetet	
på	 en	 affärsjuridisk	 byrå	 under	 Mannheimer	 Swartling-dagen	 samt	 nyligen	 fått	 uppleva	 en	
lakritsprovning	tillsammans	med	White	&	Case.	Och	det	bästa	av	allt	–	terminen	är	inte	slut	än!

Josefin	Rundström
Marknadssekreterare 2012

UNDERHÅLLNINGSMÄSTERIET
I	 april	 gick	 Underhållningsmästeriet	 från	 IMPRO	 till	
IMPROVED,	ett	nytt	koncept	i	samband	med	torsdags-
pubarna.	 Nu	 är	 terminen	 snart	 slut	 och	 vi	 tänker	 ta	
sommarlov.	 Till	 hösten	 dyker	 vi	 upp	 igen	 med	 nya	
idéer!

Lisa	Boman	
Underhållningsmästare 2012

FADDERIET
Det	nya	Fadderiet	är	här	för	att	stanna	och	vi	ämnar	vara	en	service	för	såväl	nya	studenter	som	
för	övriga	juriststudenter	på	SU.	Vi	anordnar	visserligen	insparken	främst	för	nya	studenter,	men	
på	våra	stora	fester	är	alla	välkomna	efter	kl	22.00.	Bokmärk	därför	www.jurstud.com/boka	-	fester	
finns	det	gott	om,	men	vi	arrangerar	även	talarpubar	och	studiefrämjande	aktiviteter!

Fadderanmälan	inför	höstterminen	kommer	att	stänga	strax	efter	att	denna	tidning	kommit	ut,	så	
om	du	vill	hoppa	på	det	nya	fräscha	tåget	är	du	välkommen	att	söka,	men	gör	det	NU!	Anmälan	
skickas	till:	ofverfadder@jurstud.com.

Dino	Susic
Överfadder 2012
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Under ett antal år har Juridiska före-
ningens Fadderi genomgått en förvand-
ling. Fadderiets verksamhet har vuxit från 
några introduktionsdagar och anord-
nandet av Proppen (tidigare Grisfesten) 
till att spänna över större delen av de 
nya juriststudenternas JIK-period ända 
fram till Recentiorsfesten. För ett par år 
sedan infördes en fadderledningsgrupp 
(FLG) vilket blev startskottet för det nya 
Fadderiet som en stark och fungerande 
kommitté. Ett utökat ansvar och fler 
personer på organisationsnivå har lett 
till bättre planering, effektivitet och i sin 
helhet ett mer professionellt Fadderi vid 
Juridiska föreningen. 

nya gruppen borgar för bättre insyn i 
FLG:s verksamhet, föreningen i helhet, 
ett större ansvarstagande och ett bättre 
informationsflöde. Denna nivå ger också 
utrymme för andra uppdrag än den 
traditionella fadderrollen. Det är naturligt 
att genomdriva projekt med hjälp av en 
organisation med fungerande rutiner, 
många aktiva som kan vara till hjälp och 
med ett tydligt syfte. Med FSG gör vi det 
möjligt att ytterligare utveckla kvaliteten 
på insparken på juristprogrammet vid 
Stockholms universitet. Förhoppningen 
är givetvis i det långa loppet att fler ska 
få upp ögonen för Fadderiet och vad vi 
faktiskt gör. 

DINO	SUSIC
ÖVERFADDER 2012

TERESA	CONDE	KARPE,	NIKLAS	KARLSSON,	
ANDRÉ	SCHEMBRI,	MATILDA	SCHERLIN

FADDERFISKALER 2012

DET NYA FADDERIET Fadderiet
Är	 Juridiska	 förenings	 största	 kommitté	
och	 jobbar	 för	 föreningens	 och	 medlem-
marnas	 bästa.	 Vi	 är	 säkra	 på	 att	 en	 väl	
organiserad	 inspark	 är	 viktigt	 för	 nya	
studenter	och	att	detta	i	det	långa	loppet	
även	har	betydelse	för	studierna.	En	inspark	
med	 många	 och	 varierande	 aktiviteter	
lämnar	 utrymme	 för	 nya	 studenter	 att	
lära	 känna	 varandra	 ordentligt,	 få	 vänner	
för	 livet,	 men	 kanske	 allra	 viktigast	 från	
vårt	perspektiv:	få	vänner	som	kan	stödja,	
hjälpa	och	motivera.

Fadderledningsgruppen (FLG):
Fadderledningsgruppen,	där	Överfaddern	
och	 fem	 fadderfiskaler	 ingår,	 är	 en	 plan-
eringsgrupp	 som	 planerar,	 organiserar	
och	genomför	 insparken.	Till	 skillnad	 från	
adjutanterna	 har	 FLG	 ett	 mer	 generellt	
ansvar	 för	 genomförandet,	 men	 också	
för	 spridandet	 av	 information	 till	 övriga	
faddrar	och	nya	studenter.	

med nya studenter som har så mycket 
energi och glädje. För att vi ska 
kunna ha ännu roligare, känna oss 
professionella i det arbete vi utför 
och göra det så bra som det bara går 
är denna organisationsstruktur en 
naturlig utveckling. 

Välkommen till det nya Fadderiet!

Under våren har fyra Nordiska veckor ägt rum på olika platser runt 
om i norden: i Bergen, Århus, Reykjavik och Åbo. Ytterligare en 
vecka går av stapeln i april och då i Helsingfors. Juridiska föreningen 
har haft representanter på plats under alla veckor utom den på 
Island, och de som åkt på resorna har haft obeskrivligt roligt, fått 
oförglömliga minnen och framför allt nordiska vänner för livet.

De Nordiska veckorna brukar innehålla olika studiebesök och andra 
aktiviteter under dagarna, sittningar och fester på kvällarna och 
såklart, värdföreningens årliga bal. Till hösten 2012 kommer sex 
olika föreningar att anordna varsin nordisk vecka. Intresserad av att 
engagera dig? Tveka inte! Gilla ”Nordiska Samarbetet Stockholm” 
på Facebook. Där kommer information om Nordiska veckorna 2012 
att läggas ut allt eftersom. Det går även att höra av sig till Amanda 
Hugosson, Internationell Sekreterare, på intsek@jurstud.com.

Länge leve det nordiska samarbetet!

NORDISK VECKA 2012

Som ett led i att ytterligare förbättra 
Fadderiets organisation kommer vi 
till höstterminen 2012 att införa en 
till nivå inom Fadderiets organisation 
som innebär ökat ansvar för personer 
som visat framfötterna inom 
Fadderiet, men självklart också andra 
intresserade. Dessa personer kommer 
att vara en naturlig kontakt mellan JIK-
grupperna och FLG och kommer ingå 
i Faddersamarbetsgruppen (FSG). Den 

Vidare är förhoppningen att denna 
utveckling i organisationsstrukturen ska 
ha en introducerande och utbildande 
funktion och därmed fungera som en 
språngbräda mot andra delar av Juridiska 
föreningen. I övrigt, som alltid, är 
engagemang i Juridiska föreningen och 
Fadderiet en viktig och bra erfarenhet!

Med dessa seriösa ord måste dock 
poängteras att vi finns till för att folk 
ska ha roligt. Faddrar som jobbar ideellt, 
JIK:are samt övriga juriststudenter som 
besöker våra fester och aktiviteter kan 
intyga detta. Det är alltid väldigt god 
stämning under introduktionsdagarna 
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ADAMSSON KARIN
ALM EUGEN
ALVERYD KAROLINA
ANDERSSON ANN
ANDERSSON PONTHUS
ARVIUS FREDRIK
BARBÄCK CARL
BEIJER MOA
BERCSÉNYI LEJDERING CHRISTOPHER
BERKUSAITE DIANA
BIRATH KARIN
BLOMGREN ELDIN KAJSA
BOGENKRANS FRIDA
BOHMAN CARL
BOUFFIER LUDOVIC
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BÄCKVALL CATHERINE
CAN MATTSSON HELENA
CARMONA TSCHANDER CARINA
CASSERSTEDT JAN
CEDER BJÖRN
CHRISTOFORIDOU PARTHENA
CONTARDO MARCELA
DICKMAN HAUGVALDSTAD TOVE
DYRDAK SANDRA
EK MOA
EKLÖW DIANA
EL-KHOURY ALEXANDRA
ELOFSSON SARA
ERBLAD PATRIK
ERICSON ÅSA
ERIKSSON MIKAEL
FAGERSTRÖM JOHANNA
FAHLMAN ANNA
FORS MATHILDE
FORVASS MICHAEL 
FRANKOW CAROLINE
FREDRIKSSON MALIN
GRENEFALK JOHAN
GUSTAFSON SOFIA

GUSTAFSSON DANIEL
HALD MAYA
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HANDL TAMARA
HELLSTRÖM EMMY
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MULLO JONAS
NERÉN ERIK
NILSSON LILIANA
NILSSON MARTINSSON LINDA
NIRMARK JONATHAN
NORDH MARTIN

OHTONEN FIA
OLOFSSON ERIKA
OLSSON CHRISTINE
OLSSON JOHN
OREFJÄRD NINA
ORRING FRIDA
PAUS EMELIE
PERMYAKOVA POLINA
POBRIC DZEHVA
RENLUND ALEXANDER
RICHTER FREDRIK
ROHDIN JESSICA
RUNNEDAL JENNIE
SALOMONSSON MALIN
SEHESTED-PREETZMANN FREDRIK
SJÖGREN ANDERS
SJÖÖ LINDA
SKARGREN JESSIKA
SKOOG JULIA
SKÄGG ANDERS
STENMO MARTIN
SUNDGREN ERIK
SÖDER ROBIN
SÖDERÉN KARIN
THAM JULIA
THINGWALL JENNIE
TOLLIN ELIN
TULLBERG EVELINA LINNÉA MARIA
VAMOS THOMAS
VINBERG CAROLINA
VON ZWEIGBERGK VANESSA
WAHLBERG FREDRIK
WALLIN KENNETH
WESTERBERG ERIK
WESTMAN MARCUS
WIG ROINE
ÅSARD LINDA
ÖHRSKOG CECILIA
ÖRNFELDT MIA
ÖRNULF LINUS
ÖSTLUND ANNIKA
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www.linklaters.com/JoinUs
       wwww.facebook.com/LinklatersSweden

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

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

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

Linklaters lämnar juridisk rådgivning till världens ledande företag, finansiella institutioner 
och statliga organisationer i deras mest komplexa transaktioner och ärenden. Med 27 
kontor i de främsta affärs- och finanscentra, levererar Linklaters en unik service till 
klienter över hela världen. Linklaters är den enda ledande globala advokatbyrån med 
lokal närvaro i Norden. 
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Vinge är en av de största och mest 
framgångsrika affärsjuridiska advokat-
byråerna i Norden. Att arbeta för 
Vinge är utmanande och tillsammans 
med erfarna kollegor kommer du att 
hjälpa våra klienter till framgångsrika 
affärer.

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

Välkommen till Vinge!

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

 En bra start på 
karriären  


