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 ■ Chefredaktören har ordet ■ Medarbetare

Förberedd på 
förändring?
För många väcker hösten 

tanken på en ny start. De fles-
ta av oss är som mest lediga 

under sommaren, från jobb eller 
studier. Ofta tar det ett tag att lyckas 
varva ner i början av semestern. Att 
gå från att vara mitt uppe i allting 
till att helt plötsligt inte ha några 
måsten är i min erfarenhet alltid 
svårare än man trott. Jag översköljs 
alltid av ett lyckorus efter sista ar-
betsdagen eller tentan och tänker 
att jag nu kan pusta ut och göra 
exakt vad jag vill! Efter att jag gjort 
detta i några dagar blir jag dock ut-
tråkad och snart frustrerad. Borde 
jag inte göra någonting ”vettigt”? 
Helt plötsligt har jag glömt bort 
allt hårt arbete som precis blivit 
avklarat och även nästa etapp som 
oundvikligen kommer att börja ef-
ter ledigheten är som bortblåst ur 
sinnet.

På samma sätt känns det som 
att allting börjar alldeles för snabbt 
igen. DÅ vill jag helt plötsligt slap-
pa igen och välkomnar inte alls den 
aktivitet som jag ganska nyligen 
efterfrågat. Men snart, efter att den 
första chocken lagt sig, infinner sig 
vardagen med rutinerna igen och 
jag lugnar ner mig. Min analys av 
mig själv är att jag har lite svårt för 
förändringar. De väcker ångest var-
je gång, men som lyckligtvis kling-
ar av ganska fort. Rädsla för vad 
som komma skall och för eventuel-
la ”misslyckanden” åker berg- och 
dalbana i mitt huvud och egentli-
gen borde jag väl ha exakt samma 
schema varje dag, om det inte var 
för att jag då istället skulle bli uttrå-
kad och sakna utmaningar. 

Men det fantastiska med en 
viss förändring från och med detta 

nummer, den att jag tar över som 
chefredaktör för iusbäraren, är att 
jag blivit så väl förberedd på den 
och så mjukt inkörd i rollen. Det 
har jag att tacka min föregångare 
Mikaela Thuresson för som lugnt, 
vänskapligt, coachande och be-
stämt visat mig vad bra ledarskap 
innebär. Det gör att jag på det 
området i mitt liv kan slippa för-
ändringsångesten och istället njuta 
av resan. iusbäraren och Mikaela 
har låtit mig växa på mina favori-
tområden, gett mig självförtroende 
och lärt mig otroligt mycket om 
redaktionsarbete. Att arbeta på en 
tidning har jag drömt om länge 
och jag är stolt och glad över att 
ha fått förtroendet att leda arbe-
tet från och med detta nummer 
tillsammans med vice chefredak-
tör Amanda Redin, som jag vet 
kommer att inspirera och lära mig 
mycket under arbetets gång. Grat-
tis till posten som vice chefredak-
tör Amanda!

Jag hoppas att ni alla finner nå-
gonting som inspirerar er i höstter-
minens första nummer, speciellt 
med tanke på Juristdagarna som 
äger rum 11–13 oktober (sche-
ma på s. 12). Därutöver bjuder vi 
bland annat på ett reportage om en 
eventuell framtida samtyckeslag-
stiftning av Amanda Redin och 
ett spännande reportage 
från Burma av David 
Munck.

Sist men inte minst, 
glad höst och tack för 
att du läser iusbäraren!

Vida Tenhunen Salehi
Chefredaktör

DAViD MUnCk
Skribent

MALin WeSTén
Fotograf/
skribent

AMAnDA ReDin
Vice chefred.

HARRi  
koRHonen
Skribent
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SVenSSon
Fotograf/skribent

eDiTH GRUnDin
Skribent

eMeLie AnDRén
Skribent
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keSkiTALo 
Skribent

nikLAS BoLin 
DJAnAieFF
Fotograf

JAqUeLine BAL-
CeR BeDnARSkA
Skribent

AnneLie BRiTHen 
LUnDBÄCk
Skribent

RASSoUL  
PoURASSAD
Skribent

JiLL WALLenTin
Formgivare
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MATiLDA  
GUSTAFSSon
Skribent

MikAeLA  
THUReSSon
Skribent
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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.
Besök oss gärna i vår monter på Kontaktdagen så berättar vi mer.                                                                

VÄX MED 
WISTRAND

nk
el
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e

Stockholm +46 8 50 72 00 00  •  Göteborg +46 31 771 21 00  •  www.wistrand.se
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JF kickar igång höstterminen
Äntligen har terminen satt 

igång igen efter ett långt och 
mestadels soligt sommarlov! 

Vadå ”äntligen” tänker ni nu? Äntligen 
får vi sätta igång att läsa kurslitteratur 
och skriva tentor igen?! Nej, det vi syftar 
på är ju såklart alla roliga aktiviteter och 
fester som JF erbjuder vid sidan av stu-
dierna. Vi har laddat batterierna och är 
redo att göra höstterminen till den bästa 
på länge. Vårt första steg i detta är att vi 
under sommaren passat på att renovera 
Juristernas Hus. Toaletterna är helt nya 
och dessutom fler än innan sommaren. 
Vi har även målat om på flera ställen och 
färgen i Cassel går inte längre i en röd 
nyans utan i JF:s egna färg, kungsblått! 
Det andra steget är att vi har fått en helt 
ny hemsida som är bra mycket snyggare 
och modernare än den föregående. Fler 
steg är att vänta under höstterminen.

Ny termin innebär ju också givetvis 
nya studenter! Att de nya JIK:arna är 
taggade såg vi redan på vår första tema-

fest ”Glow in the dark”, där hela huset 
förvandlades till en UV-festival. Och då 
har vi bara börjat insparken. Fortsätter 
insparken i  samma anda kommer vi till-
sammans med alla nya studenter återi-
gen ha visat att Stockholm visst har ett 
studentliv. När vi är inne på studentliv 
får man dock inte glömma att det är mer 
än bara fester. Ett av årets största event, 
arbetsmarknadsmässan, kommer gå av 
stapeln den 13/10. Juristdagarna samlar 
ihop alla de ledande advokatbyråerna, 
flera myndigheter och andra arbetsgiva-
re och ger studenterna en utmärkt platt-
form att bygga kontakter på för  fram-
tiden. Det är en dag ni redan nu måste 
skriva upp i almanackan, för det här vill 
ni verkligen inte missa. 

Vi har även börjat förbereda för vår 
höststämma, där vi kommer att välja 
en styrelse för nästa år som kommer att 
styra skutan vidare. Om du är intresse-
rad av att hjälpa föreningen att bli större 
och bättre än någonsin, glöm då inte att 

söka! Om du undrar vad en viss post i 
styrelsen innebär, fråga nuvarande sty-
relseledamot. När den nya styrelsen är 
vald kommer november traditionsenligt 
avslutas med vår årsbal som även i år 
kommer att hållas på anrika Hasselback-
en. En bal där alla får klä upp sig i vackra 
kläder och njuta av en underbar kväll i 
en otroligt vacker lokal. 

Som sagt, denna höst har mycket att 
erbjuda och vi hoppas att ni alla kommer 
vara med och uppleva den tillsammans 
med oss. Till sist vill vi också passa på att 
återigen önska våra nya studenter varmt 
välkomna!

FReDRik nYkViST 
ordförande Juridiska föreningen

JennY LinDén  
Vice ordförande 

FoTo Malin Westén

 ■ ordföranden har ordet



6

 ■ JurIdIska förenIngen

var med och  
engagera dig!
Vill du trÄFFa nya VÄnner, blivande arbetsgivare,  
uttrycka din kreativa sida eller bara slappna av och ta en 
öl?Juridiska  Föreningen erbjuder möjligheter till att enga-
gera sig på ett sätt som glänser lite extra på CV:t,  
eller att bara ha kul.

fadderiet  
I Fadderiet har du möjlighet att vara med 
och välkomna de nya studenterna, hjäl-
pa dem att finna sina nya studiekamrater 
och ge dem en inspark de aldrig kom-
mer att glömma. Om du tyckte din egen 
inspark var rolig, vänta bara tills du får 
vara med och anordna en! Detta passar 
den sociala som vill skapa terminsöver-
skridande kontakter. 

Fadderiet består av Amazing race, sitt-
ningar och temafester med teman som 
bland annat Harry Potter, Oktoberfest 
eller Phantom of the opera. Vill du vara 
en del av den bästa insparken hittills eller 
har du kanske bara några frågor? Kon-
takta då overfadder@jurstud.com  

klubbmästeriet  
Klubbmästeriet finns där för att sätta 
guldkant på studentlivet. Det  anordnar 
torsdagspubar med olika teman på Juris-
ternas Hus varje vecka. Exempel på tema-
pubar är våffelpub  i samband med Våf-
feldagen, kärlekspub i samband med Alla 
hjärtans dag eller St Patriks day när hela 
Juristernas Hus fylls av gröna dekoratio-
ner med matchande drinkar. Klubbmäs-
teriet anordnar även ett antal fester samt 
en temasittning varje termin. Ett utmärkt 

sätt att skapa kontakter och ha roligt på 
samma gång.  

Vill du vara en del av klubbmästeriet? 
Kontakta då klubbmastare@jurstud.com  

idrottskommittén  
Ifall att bära runt på lagboken inte räck-
er som träning så finns det möjligheter 
att spela fotboll, innebandy eller kanske 
badminton i Frescatihallen varje vecka 
för dem som är medlemmar i Juridis-
ka Föreningen.  

Finns ett intresse av innebandy kan du 
enkelt gå med i facebook-gruppen Inne-
bandy JF och träningstider är tisdagar 
klockan 18:00-19:00.   

Badminton bokas via den gröna tav-
lan i C-huset och kan bokas måndagar 
och torsdagar mellan 14:00-15:00. 

Om du är  intresserad  av  att spe-
la fotboll så har Juridiska föreningen 
både  ett  dam och ett herrlag. Damerna 
spelar på måndagar 20:00-21:30 i Fresca-
tihallen medan herrarna spelar på tisda-
gar 17:00-19:00 på samma ställe.  

Idrottskommittén anordnar även 
innebandyturneringar och skidresor 
samt  är domare på proppen och advo-
kat-SM i innebandy.  

För frågor gällande idrottskommit-

tén  eller  om du 
vill  spela fotboll, 
kontakta  idrottsse-
kreterare@jurstud.com 

informationskommittén  
Står för Juridiska  Föreningens mark-
nadsföring genom hemsidan samt tid-
skriften  iusbäraren  och tar även fram 
informationsfoldrar och affischer.  Om 
du har anlag för marknadsföring får du 
gärna söka dig hit. Du kan också enga-
gera dig i tidningen och få utlopp för din 
kreativitet genom att skriva, fota eller 
illustrera.  iusbäraren  behöver i  dagslä-
get  främst fler  fotografer och tillskott i 
form av illustratörer, men  är likväl all-
tid öppen för nya skribenter. 

Finns ett intresse att engagera dig i 
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 ■ JurIdIska förenIngen

informationskommittén 
eller om du har några frå-

gor, kontakta då  infosek@
jurstud.com 
Om du vill gå med i redak-

tionen på  iusbäraren, kontakta 
då chefred@jurstud.com 

 
marknadskommittén  
 Denna kommitté kan ses som en hjäl-
pande hand mellan näringslivet och 
studenterna. Marknadskommittén hjäl-
per studenter att skapa kontakt med 
framtida arbetsgivare genom lunchfö-
reläsningar, företagsbesök och tävlingar. 
Marknadskommittén anordnar arbets-
marknadsmässan Juristdagarna varje 
höst där studenter ges möjlighet att pra-
ta med representanter från olika företag 
och ges inblick i det arbetande livet som 
jurist.  

Juridiska  Föreningen har även ett 
mentorprogram som är ett utmärkt sätt 
att skapa kontakter med yrkesverksam-
ma jurister samt är ett komplement till 
den teoretiska juridiska utbildningen.  

Vill du gå med och engagera dig 
i marknadskommittén så kontakta 
 marknadssekreterare@jurstud.com 

internationella kommittén  
Den internationella kommittén består av 
tre olika delar.

I internationella  fadderiet  kan du 
vara fadder till utbytesstudenterna som 
läser juridik i Stockholm. Var med och 
sätt Sverige på kartan och gör deras ter-
min i Stockholm till den allra bästa. Ett 

utmärkt sätt att skapa kontakter i andra 
länder.

I Juridiska Föreningens resegrupp får 
du möjligheter att resa och ges en insikt i 
hur det är att arbeta internationellt. I vå-
ras åkte resegruppen till Genève där 
besök gjordes på bl.a. FN, UNHCR och 
WTO.

Sist men inte minst finns den Nord-
iska veckan. Den består av elva juridiska 
föreningar runt om i Norden som  har 
ingått i ett samarbete. Varje medlemsför-
ening anordnar en nordisk vecka varje 
år där studenter från  övriga föreningar 
bjuds in.  Den  Nordiska veckan främjar 
kontakten mellan juridikstudenter i de 
nordiska länderna  genom samarbetet 
som ger inblick i våra grannländers för-
eningar.

Denna kommitté öppnar upp flertalet 
möjligheter att skaffa internationella kon-
takter och passar utmärkt för den som ser 
en internationell karriär i framtiden.  

För mer information eller vid intres-
se att gå med i kommittén, kontakta   
intsek@jurstud.com 

underhållningsmästeriet  
En kommitté för dig som trivs i ramplju-
set. Går du runt med några dolda musi-
kaliska talanger så sök till dig Juridiska 
föreningens husband, som  repar  på 
Juristernas Hus varje tisdag klock-
an 17. Husbandet spelar på sitt-
ningar,  fester och ibland ex-
terna spelningar exempelvis 
Annexet, Nalen, Fryshuset 
och Café Opera.

Eller är du den kreativa och underhål-
lande typen så kanske spexgruppen 
Lex Spexialis, som träffas samma tid i Ju-
risternas Hus, är något för dig. Lex Spex-
ialis  står, tillsammans med toastmaster 
och husbandet, för underhållningen på 
sittningar genom omskrivna låtar och 
ordlekar.  

Har du några frågor eller är su-
gen på att testa på något? Kontakta då   
um@jurstud.com eller dyk upp på Juris-
ternas hus en tisdag klockan 17, ta en öl 
och känn av stämningen. 

TexT Annelie Brithén Lundbäck 
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 ■ JurIstdagarna

i huvudet på  
generalen
intervju med Camilla Black-
er Wallinsson – projektleda-
re för Juristdagarna

vad är juristdagarna?
– Nordens största arbetsmarknadsmässa 
för juriststudenter, uppdelad på tre dagar 
med olika teman. Syftet är att studenter 
ska få interagera med arbetsgivare och 
utforska framtida karriärmöjligheter. 
Man kan som jurist bli så mycket mer än 
advokat eller domare; jag tror att det är 
många som glömmer det. Vi hoppas att 
vi kan vidga vyerna genom att i år bland 
annat ha många nya utställare!

hur är det att engagera sig i jd?
– Det är ett otroligt kul projekt. Utöver 
att arbeta i ledningsgruppen kan man 
hjälpa till som mässvärd. Då har man 
som uppgift att se till att utställarna får 
den hjälp de behöver på plats, vilket kan 
vara alltifrån att fylla på kaffe till att hjäl-
pa till med logistiken. Det är ett super-
bra tillfälle för de som vill komma i nära 
kontakt med potentiella arbetsgivare. 
En av mässvärdarna från förra året fick 
arbete som receptionist hos Kilpatrick 
Townsend!

vilka borde besöka jd?
– Alla! Det finns mycket att ta del av som 
är relevant redan från första terminen. 
Många aktörer från arbetslivet kommer 
att vara på plats och det är ett ypperligt 
tillfälle att prata med dem. Sen kan man 
passa på att fylla på med flärpar och un-
derstrykningspennor också, säger Ca-
milla och skrattar.

hur får man ut så mycket som 
möjligt av mässan?
– Börja redan på JDs första dag, Karriär-
dagen. Den kan beskrivas som en mässa 
inom mässan där man som student kan 
få sitt CV granskat, träna på arbetsinter-
vjuer och få sin personlighetstyp ana-
lyserad av experter. Intressanta föreläs-
ningar kommer hållas och allt avslutas 
med en stor AW på Juristernas hus. Tidi-
gare år har man fått anmäla sitt intresse 
för att få delta i Karriärdagen, men nytt 
för i år är att den är öppen för alla!

och om man inte hinner vara 
med på allt? 
– Juristdagarna är intensiva och om man 
inte hinner vara med alla dagar kan man 
med fördel kika på JDs hemsida, www.
juristdagarna.se, och i utställarkatalogen 
för att se vilka som är verksamma inom 
de områden som man tycker är intres-
santa. Förbered, läs på om företagen och 
var beredd med frågor!

vad är nytt för i år?
– Att vi satsat på att utöka mångfalden 
bland utställarna. Det kommer bland 
annat finnas fler myndigheter och fler 
ideella föreningar på plats. 

Något extra du vill trycka på?
– Juridikpodden med Mårten Schultz 
kommer att köra en livepodd dagen inn-
an den stora mässan, den vill man inte 
missa!

TexT & FoTo Malin Westén

Camilla Blacker Wallinsson 
ålder: 29 år
familj: Make och tre barn
Bor: Vallentuna
favoritkurs på  
juristprogrammet: Processrätt

3 snabba 
favoritbok?  
ken Follet – Svärdet och Spiran
favoritresmål? Paris
plugga i bibblan eller på  
studentpalatset? Biblioteket, 
jag har aldrig satt min fot på SP.

Fakta
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Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. Byrån anlitas 
frekvent av stora företag och myndigheter och verksamheten har en stark internationell prägel. Våra 
fokusområden är företagsförvärv och börsrätt, bank och finans, kommersiella tvister, IT- och 
immaterialrätt samt EU- och konkurrensrätt. Vi sitter i vackra lokaler belägna vid Skeppsbron i 
Gamla Stan. För mer information, besök gärna www.hammarskiold.se.

HAMMARSKIÖLD & CO SÖKER FLER TALANGER

Vi söker både nyutexaminerade jurister och dig med några års erfarenhet – gärna inom 
företagsförvärv, finansiering, finansmarknadsrätt eller tvistelösning

Hos oss får du arbeta med spännande och utmanande uppdrag redan från dag ett, i team tillsammans 
med kompetenta, drivna och trevliga kollegor. Vårt arbete präglas av ett starkt engagemang för våra 
klienter och en laganda där varje individ är viktig. Du blir inte en i mängden. Du kommer tidigt i 
kontakt med såväl svenska som utländska klienter och andra advokatbyråer.

Vi arbetar kontinuerligt med ledarskap, feedback och kommunikation. Återkoppling och
kunskapsutbyte leder dig vidare i din professionella utveckling och karriär. De första åren hos oss 
jobbar du brett inom alla våra fokusområden, innan du väljer inriktning. Våra utbildnings- och 
rotationsprogram hjälper dig att nå din fulla potential.

För oss är det viktigt med en bra stämning och att ha roligt tillsammans. Vi värdesätter sociala 
aktiviteter, t.ex. konferensresor, sportaktiviteter och fester.

Vi söker dig som antingen är nyexaminerad från juristlinjen eller har arbetat 1-4 år som jurist, gärna 
med erfarenhet och intresse av företagsförvärv, finansiering, finansmarknad eller tvistelösning. 
Förutom att du har mycket goda juridik- och språkkunskaper har du ett starkt inre driv och vilja att 
åstadkomma de bästa resultaten. Du sporras av att hitta lösningar och leverera ett högkvalitativt 
resultat. Stort eget ansvar och frihet att ta egna initiativ är något du trivs med, samtidigt som du har en 
utpräglad teamkänsla.

I framtiden ser du dig själv som en advokat som stimuleras av att arbeta med affärsjuridik och har ett 
stort intresse för klientens affär och specifika förutsättningar. Du har en positiv inställning och trivs i
sociala sammanhang där du på ett naturligt sätt skapar nya kontakter och långsiktiga relationer. Har du 
också erfarenhet av försäljning eller tävlingsidrott är det ett plus. Du har potentialen – vi ger dig 
förutsättningarna.

Vi arbetar med komplexa uppdrag med höga kvalitetskrav. Därför lägger vi också stor vikt vid 
egenskaper som noggrannhet och hög personlig integritet.

Tror du att vi passar för varandra? Då ser vi fram emot att få kontakt med dig! Du är varmt 
välkommen att skicka din ansökan till rekrytering@hammarskiold.se. Ansökan ska innehålla
personligt brev, CV samt betyg från juristutbildningen, gymnasiet och eventuella före detta 
arbetsgivare. Vi kallar till intervju löpande så skicka in din ansökan redan idag.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Sandra Hein Kaznova (delägare) på 08-578 450 00. 
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utstÄllare på Juristdagarna

a
Ackordcentralen
Advantage Juristbyrå
Advokatfirman Althin
Advokatfirman Fylgia
Advokatfirman Glimstedt
Advokatfirman nova
Advokatfirman Salmi & Partners
Advokatfirman Törngren Magnell
Advokatsamfundet
Amnesty international,  
svenska sektionen
Andersson Gustafsson Advokatbyrå
Apply Human Rights
Asylrättstudenterna
Avtal24

b
Baker & Mckenzie
Baumgarten Byström Rooth & Partners
Bird & Bird
Brottsoffermyndigheten
Byrån För Lika Rättigheter

C
Cederquist
Centrum för rättvisa

d
Danowsky & Partners
Deloitte
Delphi
DLA Piper
Domstolsverket

e
eLSA
europeiska unionens domstol
eversheds
eY

F
Fackförbundet ST
FCG Risk och Compliance
Folksam
Försäkringskassan

g
Gatujuristerna
Gernandt & Danielsson
Grant Thornton

H
Hamilton
Hammarskiöld & Co
Hannes Snellman
Holmgrenhansson Advokatbyrå AB

i
iCJ - internationella juristkommissionen
institutet för Juridik och internet
intertrust

J
Jansson & norin
Jurek Rekrytering & Bemanning
Juridisk Publikation
Juridiska Fakulteten
Juridiska Föreningen
Juristbyrån
JUSek

k
kilpatrick Townsend & Stockton
kLA karlerö Liljeblad Advokatbyrå
kPMG
kristna Fredsrörelsen
kronofogdemyndigheten

l
Lantmäteriet
Lawline
Legal Career
Lindahl
Lindskog Malmström Advokatbyrå
Lindwall Law Group
Linjerådet
Linklaters
Lo-TCo Rättsskydd AB
LRF konsult
Länsstyrelsen i Stockholms län

M
Magnusson
Mannheimer Swartling
MAqS Advokatbyrå
MeDLeY
Migrationsverket

n
noRDiA
northlaw
nyköpings tingsrätt

p
Patent och registreringsverket
Pensionsmyndigheten
Poolia
PwC

r
Ramberg Advokater
Real Advokatbyrå
Roschier

s
Sandart&Partners
SeB
Setterwalls Advokatbyrå
Sharp Cookie Advisors
Skatteverket
Stockholms Asylbyrå
Stockholms universitets studentkår
Svalner

t
Terrafem Stockholm
THe SCHoLAR
Time Advokatbyrå
Trafikverket
Transportföretagen

u
Unionen

V/W
Vinge
Wesslau Söderqvist
Westermark Anjou
White and Case
Wigge & Partners
Wistrand

Z
zeb risk & compliance

å
Åklagarmyndigheten



11

TRAINING DAYS PÅ 
CEDERQUIST

För dig som är nyfiken på juridiken i praktiken

Funderar du på att bli affärsjurist ?
Då tycker vi att du ska vara med på våra rekryteringsdagar den 24–25 november. Under dessa två dagar varvar 

vi intressanta föreläsningar med caselösning, mingel och god mat. Du får veta vad som utmärker en modern 

affärsjuridisk byrå och en möjlighet att prova på juridiken i praktiken. Du får också  karriärcoachning och CV-

tips från våra jurister och HR. 

Har du läst juridik i minst sex terminer och är lika nyfiken på oss som vi är på dig? Då tycker vi att du ska söka 

redan nu via vår karriärsida cederquist.se/karriär.* 

*Bor du på annan ort bekostar vi givetvis din resa t/r samt hotellövernattning i Stockholm.

Arwin Sofla
”Caset var kul att lösa.”

Hanna Barrebo

 ”Jag blev positivt  
överraskad av byråkulturen.”

Linnea Eriksson

”Jag har fått en bra bild av hur  
det kan vara på en byrå.”

Oscar Campos

”Det var nästan som en intensivkurs.”
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karriÄrdagen
Öppet hus hela dagen på Juristernas Hus med Unionen,  
Jurek Bemanning och Lawline. Dagen presenteras av Wistrand.

kl 10.00–17.00
CV-granskning, karriärtips, Vikten av nätverkande 
 
kl 12.00–13.00
Lunchföreläsning med Wistrand
 
kl 14.00–16.00
CV-fotografering 

personlighetstester
enligt tidsbokning på juristdagarna.se

fiktiva intervjuer
enligt tidsbokning på juristdagarna.se
 
kl 17.00–
AW och Casetävling på Juristernas Hus

da’n Före da’n
Boka biljetter på jurstud.com/boka

kl 10.00–11.00
Terrafem – kvinnors rätt mot mäns våld
 
kl 12.00–13.00 
Paneldiskussion – Vad vill du bli när du blir stor?  
JD bjuder på lunch
 
kl 14.00–15.00
Domstolsverket – Allt du behöver veta om  
notarietjänstgöring
 

kl 15.00–16.00 
JUSek – Värdefulla tips inför en framtida  
arbetssökningsprocess
 
kl 16.00–17.00 
ingrid elovsson – Asylrätten ur ett partsperspektiv
 
kl 18.30–19.30
Liveinspelning av Juridikpodden med  
Tove Lindgren och Mårten Schultz

MÄssdagen
kl 10.00–16.00
Arbetsmarknadsmässa, Frescatihallen

kl 10.30–11.00 
Therése Marcks von Würtemberg –  
Compliancerollen i finansiella företag

kl 12.00–12.30 
Johan norin – Hur man lyckas utan  
att följa strömmen

kl 13.00–13-30
Anders Perméus – Framtidens juridik

kl 14.00–15.00
elisabeth Massi Fritz – Sveriges främsta brottsoffer-
advokat och de tilltalades värsta mardröm.

kontaktsamtal, frescatihallen
Under mässdagen kommer utställare finnas på plats för 
kontaktsamtal. Anmälan sker på juristdagarna.se

kl 18:30–
JD-banketten – nalen, Regeringsgatan 74
eftersläpp 22:00

11 
okt

13 
okt

12 
okt

Schema juristdagarna



13

 ■ JurIstdagarna

så minglar du på  
juristdagarna
Juristdagarnas MÄssa är ett enastående tillfälle att 
träffa representanter från advokatbyråer, organisationer 
och företag, men ibland kan det kännas läskigt att gå fram 
till en monter. iusbärarens emelie Andrén tipsar om vad du 
kan tänka på för att underlätta den första kontakten.

1. Läs på om utställarna i Juridiska För-
eningens utställarkatalog som medföljer 
detta nummer av iusbäraren. Att läsa på i 
förväg gör att det blir lättare att ställa ge-
nomtänkta frågor och det kan ge en sorts 
trygghet inför mötet.

2. ”– Hej, vad gör ni?” är en bra fråga att 
inleda med, oavsett om du känner till nå-
got om utställaren eller inte. De berättar 
gärna och när isen väl är bruten är det 
lätt att ställa följdfrågor. Glöm inte leen-
det!

3. Standardfrågor som alltid funkar 
är hur viktiga betygen är, om det krävs 
tingsmeritering, hur rekryteringspro-
cessen ser ut samt vilka möjligheter det 
finns för studenter under studietiden 
såsom sommarnotarietjänstgöring och 
uppsatspraktik.

4. Ett tips till den blyga är att lägga fo-
kus på utställaren och fråga vad som fick 
den personen att söka jobb på just den 
arbetsplatsen och hur den första tiden på 
arbetsplatsen kan se ut. Att dessutom be 
om goda råd är alltid välkommet och kan 
vara till stor nytta för en själv.

5. Det är viktigt att komma ihåg att ha 
kul under mässan också. Delta gärna i de 
små tävlingarna som utställarna anord-
nar, har man tur kan man ju kamma hem 

en vinst. Jag vann en rosa shaker 
hos Folksam ett år och den har 
jag glädje av varje gång jag är på 
gymmet. 

TexT emelie 

Andrén
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en Helt ny VÄrld  
– din nybörjarguide till SU

För att överleva 4,5 år på Stock-
holms universitet räcker det om 
man hittar till sina föreläsningssa-

lar och listar ut var tentorna äger rum. 
Vi på iusbäraren gissar dock att våra 
JIK-läsare vill få ut mer än så av sin uni-
versitetsvistelse. Därför har vi samman-
ställt den kompletta listan för att se till 
att ni inte missar det absolut bästa med 
SU!

gröna villan
Gréens villa (”Gröna villan”) hyser inte 
bara Naturvetenskapliga föreningens 
kårlokal utan är också hem till en myck-
et omtyckt vegorestaurang, Green peas. 
Restaurangen finns även på Fridhems-
gatan 3 på Kungsholmen. Gröna villan 
förvandlas även till pub vissa kvällar, 
håll utkik! 

juristernas hus
En oas för juriststudenter. Här kan 
du äta, plugga eller varför inte besöka 
torsdagspuben. I anslutning finns Ju-
risternas Bokhandel där du hittar all 
kurslitteratur, såväl nya upplagor som 
andrahandsböcker. Ett hett tips är att 
lämna in dina gamla böcker (det blir en 
del efter ett tag) för försäljning.

ssif
Bara för att man valt att studera i Stock-
holm betyder inte det att man måste 
signa upp sig med ett svindyrt gymkort. 
Stockholms studenters IF (”SSIF”) er-
bjuder inte bara gymlokaler utan även 
alla sporter man kan tänka sig. Prova på 
längdskidor, fäktning, redskapsgymnas-
tik, innebandy eller varför inte simhopp? 
Alla är välkomna men SU-studenter trä-
nar till ett mycket förmånligt pris. 

gömda studieplatser
Är det alltid fullt på biblioteket och 
Studenthuset? Vårt tips är att vidga vy-
erna och höja spänningsfaktorn genom 
att prova på SU:s alla studieplatser. Ef-
ter en vegetarisk lunch på Gröna villan 
kan man ta del av deras studieplatser. 
När Aula Magna inte är bokat för eve-
nemang kan man 
med fördel varva 
lagboksläsandet 
med att blicka 
ut över univer-
sitetsområdet 
genom de 
stora pano-
ramafönst-

ren på 2:a våningen. Vill man sitta mer 
undanskymt finns ett ofta bortglömt 
studierum bakom Prego i Allhuset. Om 
du är trött på campus, vilket man lätt blir 
efter att ha spenderat X antal timmar 
per dag i flera veckor där, så finns alltid 
Kungliga biblioteket, Stadsbiblioteket, 
Riksdagsbiblioteket eller Studentpalat-
set. Om du ändå skulle hitta en plats på 
biblioteket i C-huset och känner dig lite 
trött efter letandet, kan du med fördel 
börja med en powernap. Du bara slår 
ihop två fåtöljer på andra våningen, ing-
en kommer se dig.

micra smart
Är kön till microvågsugnarna i anslut-
ning till Mezebaren alldeles för lång? I 
Studenthuset finns ett nytt fräscht rum 
att värma maten i. Om det känns för 
långt dit, kila ner en trappa och prova 
dörren till vänster. Ett litet mysigt mi-
crorum gömmer sig där och det finns 
även ett par sittplatser. Är det kö där ock-
så? Var uppmärksam! Ofta har de som 
står först i kön inte uppmärksammat att 
flera microvågsugnar är lediga. Om ing-
en ser dig har du inte trängt dig…

jalla till jalla!
Glömt matlådan hemma och inte så su-
gen på att spendera halva CSN-bidraget 
på en torr sallad? Lugn. Jalla serverar en 
varm lunchlåda eller dagens soppa mel-
lan klockan 11–14. Har du några kronor 
extra att spendera och några fler minu-
ter att avvara kan du gå till Lantis och 
få en prisvärd varm måltid, salladsbuffé 
med nybakt bröd och kaffe på maten. 
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Även café Bojan, i närheten av tunnelba-
nan, har lunchservering mellan klockan 
11–14.

grönområden
Stockholms Universitet har fördelen att 
ligga mitt i ett stort naturområde. Om 
du har tid över, ta en promenad till Sto-
ra Skuggan eller varför inte närmare till 
Bergianska trädgården som ligger nära 
Roslagsbanestationen. Naturskönt och 
vattennära vid Brunnsviken, med en 
restaurang som heter Gamla Orange-
riet, är Bergianska trädgården en hit för 
naturälskare. Om du hellre ser naturen 
inifrån, ta en kort promenad till Natur-
historiska riksmuseet. De har inte bara 
utställningar utan en kupolformad bio-
graf där man kan se fantastiska naturfil-
mer efter dagens studier.

kafferutan
Glöm rökrutan – här är det kafferutan 
som gäller! iusbärarens testpanel har tes-
tat (nästan) allt kaffe som SU har att er-
bjuda. Allt för att du ska få en positiv och 
uppiggande kaffeupplevelse. 

SToRieS      
Pris: 15 kr 
Stories erbjuder två sorters kaffe. Ett kraf-
tigare mörkrostkaffe och ett mildare. Båda 
sorterna får högsta betyg av testpanelen. 

PReGo    
Pris: 16 kr
Pregos kaffe kniper andraplatsen. Kaffet 
går att hitta både här och där över hela 

campus. En prisvärd kopp som inte rik-
tigt når upp till smakupplevelsen på Sto-
ries. 

SeVen eLeVen   
Pris: 10 kr 
Här kan man inte bara få en liten eller 
stor kaffe. 7-11 erbjuder även en gigan-
tisk mega-kopp som kan få fart på den 
allra tröttaste. Smaken är något blaskig 
men helt okej. 

PReSSBYRÅn   
Pris: 10 kr 
Förutom på Seven Eleven så hittar du 
billigt kaffe på Pressbyrån. För bara en tia 
blir koppen din, tyvärr är det bara kop-

pen som smakar. Kaffesmaken ersätts av 
en tydlig pappsmak vilket sänker betyget 
ordentligt men testpanelen är överens 
om att 10 kronor är ett bra pris för en 
koffeinkick. 

SeLeCTA kAFFeAUToMAT 
Pris: 12 kr 
Sist men inte minst har vi kaffet som 
halva testpanelen inte ens ville placera 
på listan. Fördelen att kunna få en kaffe 
med några enkla knapptryck förtas av 
den arti ficiella smaken.

TexT edith Grundin
FoTo erik Gustafsson

Edith och Vida testar kaffe på SU.
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Ladda för hösten med 
juridiska tv-serier
böCkerna Är inHandlade, schemat utskrivet, tentastressen 
maler redan i maggropen. HT16 är här och du är redo – 
men vad ska du göra när du inte pallar plugga mer (alltså 
typ i övermorgon...) Du ska kolla serier såklart! iusbäraren 
listar de juridiska TV-serierna som hjälper dig att återfinna 
pluggpeppen.

the good Wife
Passar dig som gillar powerkvinnor och 
amerikansk juridik.
Vad gör du om din man blir avstängd 
från jobbet för att han är inblandad i 
årtiondets största politiska skandal – 
som grundar sig i att han har bedragit 
dig med en prostituerad? Du börjar ar-
beta på din collagekärleks advokatbyrå 
så klart! När Alicia Florrick börjar ar-
beta på Lockhart/Gardner har hon inte 
praktiserat juridik på 13 år. Hon följs av 
smärtsamma blickar från 20 år yng-
re kollegor som aldrig tror att hon 
kommer palla trycket. Men Alicia 
låter sig inte stoppas, varken på 
jobbet eller i jakten på åter-
funnen lycka. 

hoW to get aWay With 
murder
Passar dig som gillar 
spännande mordgåtor 
och förbjuden kärlek.
När straffrättskursen 
”How to get away with 
murder” startar får fem 
studenter chansen att 
praktisera hos advokaten 
Annalise Keating. I sam-
ma veva äger ett mystiskt 
dödsfall rum på 
skolan. Snart står 
är de fem utvalda 

praktikanterna djupare involverade i en 
mordgåta än de kunde föreställa sig när 
de klev in i klassrummet.

Better Call saul
Passar dig som: gillar draman fyllda av 
moraliska dilemman.
Jimmy McGill har alltid varit det svar-
ta fåret. Han är smart men rastlös och 
har aldrig lyckats nå upp till sin fram-
gångsrika brors standard. I denna spin 

off på Breaking Bad försö-
ker han mygla sig fram på 
arbetsmarknaden i Albu-
querque, New Mexico. 
Eftersom Jimmy lever 
efter devisen ”ändamålet 
helgar medlen” hamnar 
han ständigt i trubbel, 
något som ställer till 
det både i karriären 
och i kärlekslivet.

makiNg a  
murderer
Passar dig som: gil-

lar ”based on a 
true story”-serier.
För den som vill 
ha en inblick i 
det amerikanska 
rättsystemet är 
Making a mur-
derer den per-

fekta serien. Här är du på första parkett i 
en amerikansk domstolsförhandling när 
du följer Steven Averys kamp för upp-
rättelse gentemot staten Wisconsin, som 
under en tjugoårsperiod åtalar honom 
för två olika mord. 

suits
Passar dig som drömmer om en välklädd 
framtid på valfri finbyrå.
Mike är en underdog som inte vet rik-
tigt vad han ska göra med sitt liv. En 
dag trillar han av en händelse in på in-
tervju hos den berömda advokaten Har-
vey Spector. Snart blir de ett radarpar 
av rang som knäcker alla motståndare. 
Men de hålls inte bara ihop av sin speci-
ella vänskap– de har också en hemlighet 
som kan innebära slutet för deras båda 
blomstrande karriärer. 

house of Cards
Passar dig som: gillar konstitutionell juri-
dik och maktkamper.
I Netflix superhyllade serie om paret 
Claire och Frank Underwood får vi be-
vittna hur långt någon är beredd att gå i 
jakten på makt, ära och berömmelse. Vi 
följer hur Frank klättrar rekordfort i Vita 
husets hierarki med sin fru vid sin sida. 
Men hur kära är makarna Underwood 
egentligen när kamerorna har slocknat? 
Och var går gränsen för vad – eller vem 
– man får offra för att vinna det politiska 
spelet?

TexT Amanda Redin
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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
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juriststudenten  
som blev diplomat
iusbÄraren Har trÄFFat negin tagaVi för en fika och 
för att samtala om hennes yrkesval. Den före detta chef-
redaktören för iusbäraren och SU-studenten arbetar idag 
på Utrikesdepartementet i Stockholm och har  
tidigare tjänstgjort i irak och new York.

Vi träffas i närheten av UD och 
efter att vi slagit oss ner på ett 
café berättar Negin om sitt arbe-

te på enheten för folkrätt och mänskliga 
rättigheter. Just nu arbetar hon med rent 
folkrättsliga frågor och arbetsuppgifter-
na kan handla om bland annat allmän 
folkrättslig rådgivning, krisinsatser, mi-
litära insatser och internationell huma-
nitär rätt. Innehållet är varierat, vilket 
beror på att arbetet är så efterfrågestyrt, 
förklarar hon. När Paris i november 
2015 utsattes för terrorattacker behövde 
man ta ställning till vad det innebar för 
Sverige till exempel. Men arbetet kretsar 
även kring långsiktiga processer. 

– En typisk dag på jobbet kommer jag 
dit och ser vad som har hänt i inkorgen. 
I somras var jag på en studieresa till Erbil 
där vi besökte vår militära utbildningsin-
sats och olika NGOs (non-governmental 
organisations) vilket jag just nu skriver en 
rapport om. Jag förbereder även talepunk-
ter till ministrarna eller skriver underlag 
eller PM om en viss fråga och om eventu-
ella insatser som Sverige håller på med. Jag 
analyserar vad Sverige tycker folkrättsligt, 
hela tiden tillsammans med resten av de-
partementet och den politiska ledningen. 

tjänstgöring i irak
Åren mellan 2011 och 2013 spendera-
de Negin i Bagdad, då var hon 28–30 år 
gammal.

– Jag ville göra riktig hardship, vad 
som helst som inte var Europa. Irak, Af-
ghanistan och Pakistan var tillgängliga 
när det var dags att åka. Före detta am-
bassadören i Bagdad kom och pratade 
under tiden jag gick diplomatprogram-
met och jag blev supertaggad. Jag ville 
göra det här innan jag hade familj och 
barn. Vanligtvis 
skickas de yng-
re diplomaterna 
till de tjänster-
na, de vill att 
man ska göra 
det tidigt i kar-
riären. 

Hon säger att 
det på ett professionellt plan var så spän-
nande att hon fick nypa sig själv i armen 
många gånger för att tro på att det var 
just hon som fick rapportera om det po-
litiska läget, träffa ministrar, MR-aktivis-
ter och delar av civilsamhället samt åka 
till Karbala och Najaf som är heliga plat-
ser för shia-muslimer. Att bo i ett rum på 

ambassaden i Bagdad tillsammans med 
kollegorna beskriver hon som ett intres-
sant socialt projekt där hon lärde känna 
sig själv. Till livet hörde även bepansrade 
bilar, skottsäker väst, livvakter, säker-
hetsmöten, regelbundna skottlossningar 
och bombexplosioner. 

– Man får en förhöjd adrenalinnivå 
som man inte känner på plats eftersom 
man anpassar sig till sin vardag. Var 
sjätte vecka fick vi i två veckor åka ut 
ur Irak, och då kände man att kroppen 
ändå påverkades. De första två dagarna 
var euforiska, dag tre till fem blev jag of-
tast lite låg och sen åkte man tillbaka. 

– Direkt efter tiden i Irak åkte jag och 
tjänstgjorde i New York, vilket blev lite 
av en avgiftningsperiod för mig. Där var 
jag en i mängden och mer anonym, jag 
levde inte så tätt intill alla kollegor och 

det fanns väldigt mycket ljud. Man kan 
bli ljudkänslig i miljöer såsom i Irak, 
därför var det bra för mig att vara i New 
York och utsättas för alla ljud. Ibland 
kändes det som att jag åldrades tio år 
rent personlighetsmässigt i Bagdad. Men 
jag dras till den typen av miljöer, av oför-
klarliga skäl. 

 “ Man bör vara inlyssnande och 
empatisk mot andra människors 
situation. Både gentemot kollegorna 
och lokalsamhället. 
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På frågan om vad som är viktiga dip-
lomategenskaper funderar hon en 

stund och säger sedan:
– Man bör vara inlyssnande 

och empatisk mot andra männ-
iskors situation. Både gentemot 
kollegorna och lokalsamhäl-

let. När det gäller just Bagdad så 
kommer du frivilligt till en plats 

där det finns många personer som inte 
har ett val att välja vilket land de vill bo 
i. Många kan inte lämna landet och vill 
inget hellre än att leva ett liv i säkerhet. 

tiden på stockholms universitet
Om vi backar tillbaka bandet till tiden 
på Juristprogrammet får vi veta att Ne-
gin jobbade extra på en byrå som kvälls-

receptionist och sommarnotarie. Innan 
dess hade hon gjort praktik i New York 
på en byrå och på generalkonsulatet. När 
hon skulle ut i arbetslivet kändes UD 
overkligt och långt borta. Mot slutet av 
programmet när hon skulle söka jobb, 
besökte hon Juristdagarna.

– Jag fick faktiskt mitt första jobb via 
Juristdagarna. Jag hade kollat upp byråer 

så blir du 
diplOMat:
vad: Utbildningen förbereder på ett arbete på 
Utrikesdepartementet i Stockholm och Sveriges 
utlandsmyndigheter runt om i världen. en diplo-
mat jobbar bland annat med att bistå svenskar 
utomlands, stödja de utrikes- och säkerhets-
politiska intressen som Sverige har och främja 
Sveriges intressen utomlands.

hur: På Regeringskansliets hemsida under ”ledi-
ga jobb” annonseras det ut när man kan söka 
till diplomatprogrammet. För att kunna söka ska 
man ha minst en fil kand, goda språkkunskaper 
i något av följande språk: franska, tyska, span-
ska, ryska, mandarin eller arabiska, vara svensk 
medborgare och ha B-körkort. Förutom detta 
ska man bland annat ha intresse och kunskap 
om omvärlden och Sveriges plats i den. inter-
nationell erfarenhet som arbete, praktik eller 
studier är önskvärt.

När: Gärna snart efter avslutad utbildning. näs-
ta gång man kan söka är under hösten 2016.

urval: efter ansökan görs ett skriftligt prov av de 
som blivit kallade dit. Här testas både kunska-
per om omvärlden och Sverige, analytisk för-
måga och språkkunskap. om man går vidare 
går man på intervju samt gör övningar och test. 
Ungefär 15-20 personer antas till programmet.

läs mer på: www.regeringen.se/jobba-hos-oss/
student-och-praktik/diplomatprogrammet/
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och hade läst på om Hannes Snellman. 
Jag gick överentusiastiskt fram till de på 
JD-mässan och ställde frågor. Det ledde 
till mitt första jobb. Det var ju jättebra 
och fantastiskt med Juristdagarna. Men 
annars, terminerna innan, blev jag lite 
stressad av det, jag hade lite svårt för 
konceptet att mingla runt. 

Negin började på nystartade Hannes 

Snellman som en av deras första biträ-
dande jurister, jobbade där i två år och 
trivdes bra. Dock kände hon fortfarande 
att hon ville något med sitt utlandsin-
tresse och via en mentor som hon hade 
fått via Anna Lindhs minnesfond fick 
hon höra att diplomatprogrammet an-
nonserade.  

– Vad har jag att förlora tänkte jag, 
mina förväntningar var väldigt låga. 
Men jag sökte och blev kallad till att skri-
va provet. 

Negin berättar att hon alltid haft 
ett intresse för att resa. Varenda kro-
na under studietiden gick till resor och 
hon tog studieuppehåll och studerade 
i Chile. Utrikespolitik hade alltid känts 
intressant och att hon sökte in till jurist-
programmet berodde på att hon hade en 
ambition att bli människorättsjurist. Nu 
har hon jobbat på UD i sex år med basen 
i Sverige och Stockholm. 

– Det roligaste är när man får repre-
sentera Sverige utomlands. 

en alltmer orolig värld
På frågan om hur hon ser på världsläget, 
skojar Negin och citerar Carl Bildt: ”Vi 
lever i en alltmer orolig värld.” I och med 
att hennes jobb handlar om konflikt och 
krig är hon präglad av allt som händer. 
Nyhetsrapporteringen ger en bild av en 
värld där nationalismen växer sig stark, 

vilket Negin finner extremt oroande, 
men alternativet att ha en pessimistisk 
syn hjälper inte säger hon. I New York 
när hon jobbade mot FN tyckte hon att 
det var svårt att se sitt egna bidrag i det 
hela inom sin egen tid. Det är också det 
som är svårt på policynivån hon arbetar 
på just nu. Men samtidigt undrar hon 
hur världsläget skulle se ut om inte mas-

sa människor tog de 
små stegen. Angåen-
de det politiska läget 
i Sverige säger hon: 

– När det gäller 
Sverige är vi inte en 
isolerad ö, vi är på-
verkade av allt som 
händer. Förra året 

med flyktingvågen var det initialt under-
bart att se det svenska bemötandet. Då 
var jag extremt stolt över att bo i Sverige 
och vara svensk medborgare. Men sen 
sattes det ju stopp för det, av olika skäl. 
Oavsett så är Sverige i jämförelse med 
många andra länder fantastiskt. När jag 
blir uppgiven över visst agerande tänker 
jag på att vi har vissa grundläggande 
principer som vi inte går emot. Om man 
ändå gör det så finns det en opinion och 
någon form av gemensamt samvete som 
jag tycker representerar Sverige. Säga 
vad man vill om vädret men de sociala 
villkoren här går inte att uppskatta nog. 
När jag jobbar på UD och ser det från 
insidan, så känns de svenska värdering-
arna väldigt nära mina egna i de flesta 
fallen.

Hon medger att det ändå är lätt att 
tyngas av allt det hemska som händer i 
världen.

– Jag är cynisk och kritisk. Att se 
ljusglimtarna kommer inte automatiskt, 
men jag kan inte sluta hoppas. Men 
ibland känns det som att det vore lättare 
att inte se vad som händer för att inte bli 
uppgiven.

framtiden
Slutligen ger Negin ett tips till den som 
vill bli diplomat eller överlag ska ut i ar-
betslivet.

– Det jag sa till mig själv var att jag 
ville jobba med mänskliga rättigheter 
innan jag började plugga, men inte hur 
jag skulle göra det. Det jag hade velat att 
någon sa till mig var att tänka på vad jag 
ville göra och hur jag ville göra det. Vad 
innebär att jobba med mänskliga rättig-
heter för mig, är det att jobba på fält? 
Med flyktingar i tältet? I gränskontroll? 
Eller vill jag jobba på policynivå? Ju tidi-
gare man kan definiera vad man faktiskt 
vill göra blir det väldigt mycket lättare 
att ta sig dit. Det skulle vara mitt råd: när 
du vet vad du vill göra, tänk på hur du 
vill göra det. Det pratas alldeles för lite 
om hur:et.  

Angående framtiden och hur den 
ser ut för Negin själv karriärmässigt sä-
ger hon att den inte är så planerad som 
den brukade vara. Det har att göra med 
bebisen som när intervjun äger rum är 
beräknad exakt en månad framåt i tiden. 
Förut tänkte hon alltid på nästa steg men 
nu har hon inte planerat längre än ett år. 
Dock vill hon i framtiden kombinera 
policy och verkligheten på individnivå, 
föra de två arbetssätten närmare varan-
dra. Hon måste bara fundera på hur.

TexT Vida Tenhunen Salehi

FoTo Malin Westén

 “ Jag är cynisk och kritisk. 
Att se ljusglimtarna kommer 
inte automatiskt, men jag kan 
inte sluta hoppas. 
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– Vi vill bygga en 
rättsstat i Burma
– Vårt land går i riktning mot demokrati. Vi 
förstår värdet av en rättsstat, och av utbildning så 
vi kan påverka hur vårt samhälle utvecklas. 
Det säger Vivian Seng, jurist och lärling på Yangon 
Justice Center (YJC), när iusbäraren besöker hen-
nes kontor i Burmas största stad Yangon.

burMa har 135 registrerade 
etniska grupper, och även ett an-
tal icke erkända. Det var inget 

sammanhållet land före koloniseringen. 
Sedan engelsmännen 1885 intagit näst 
största staden Mandalay fick ”Brittiska 
Burma” dagens gränser. 

Författaren George Orwell, som på 
1920-talet var kolonialpolis i Burma, har 
berättat hur han beordrades skjuta en 
elefant på rymmen. Han ville inte göra 
det, men gjorde det ändå för att inte ver-
ka svag inför folkmassan. ”Då förstod 
jag, att när den vite mannen blir tyrann 
så förstör han sin egen frihet”, reflektera-
de Orwell.

Burma blev självständigt 1948. Ge-
neral Aung San, far till 1991 års freds-
pristagare Aung San Suu Kyi, spelade en 
viktig roll i frigörelsen från brittisk ko-
lonialism och japansk ockupation. Han 
fick inte se resultatet, för han mörda-
des 1947 av paramilitärer. Mellan 1948 
och 1962 var Burma en demokrati med 

brister, men med ett av Asiens 
mer avancerade rättssystem 
för sin tid.

År 1962 tog general Ne 
Win makten efter en stats-
kupp. En talande bild av hans 
regim var när hans landsman 
U Thant, som var FN:s gene-
ralsekreterare på 60-talet och medlade 
skickligt vid Kuba-krisen 1962, dog i 
New York 1974. Minnet av U Thant fick 
då inte hedras i Burma, troligen för att 
det kunde ge smak av demokrati. När 
studenter i Yangon ändå hyllade honom, 
stormade militären campus och sköt 
ihjäl flera studenter.

Efter stora studentprotester 1988 avgick 
Ne Win, men hans efterföljare, general 
Than Shwe, var snarast ännu värre. Han 
bekämpade all opposition med stor bru-
talitet, skapande stora flyktingströmmar 
bl.a. till Thailand. Författaren Emma Lar-
kin berättar att burmeser sarkastiskt sa att 
Orwells mest kända romaner Djurfarmen 

och 1984, som är satir och dystopi över en 
totalitär stat, var profetior över Burma.

Sommaren 2009 for den amerikan-
ske kufen och pacifisten John Yettaw till 
Burma och simmade över Inya-sjön för 
att ta sig till Aung San Suu Kyis hus. Yet-
taw uttryckte en naiv personkult kring 
henne, men regimen trodde en konspi-
ration var å färde. Aung San Suu Kyi hin-
drades, med motiveringen att hon brutit 
sin husarrest, från att delta i 2010 års val. 

Under detta decennium har dock sa-
ker hänt. Censuren har lättats vilket gör 
att tidningar, böcker, dokumentärfil-
mer, sociala medier m.m. nu flödar utan 
motstycke i landets historia. I november 
2015 hölls fria val med vissa brister.

År 2013 grundades YJC, som ide-
ellt ger vad som i Sverige motsvaras av 
offentlig försvarare och rättshjälp. Jag 
möter Vivian Seng på kontoret i Yangon 
(numera ej Burmas administrativa hu-
vudstad, vilket Nay Pyi Daw blev 2006). 
Hon berättar:

– Jag kommer från den etniska natio-

I detta hus i Yangon fanns Burmas högsta domstol 
före 2006 då Nay Pyi Daw blev huvudstad.

 “ Jag ser behoven av mycket mer 
rättvisa. Många från etniska grupper 
vet inte vilka rättigheter de kan kräva, 
och behöver medvetandegörande. 
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naliteten Kachin, och växte upp i Kutkai 
nära kinesiska gränsen. Där såg jag myck-
et drog- och människohandel. Jag förstod 
att vi behöver en rättsstat, och jag ville 
läsa juridik. Det gick inte att få studielån, 
men mina föräldrar stödde mig.

– Jag studerade juridik på distans 
2002-2006 och läste samtidigt engelska. 
Men vid examen hade jag ännu ingen 
juristförebild. Landet var under dikta-
tur och folk fick rätt genom mutor, inte 
genom lag. Så jag jobbade med utställ-
ningsdesign och med ett företag i min 
hemstad.

– Förra året fann jag detta lärlings-
jobb på YJC:s sektion för brottmål; det 
finns även en för civilrätt. Vi hjälper den 
som är misstänkt och åtalad för brott, 
och inte kan betala advokat, vid polisför-
hör och rättegång. Vi har idag ingen ser-
vice för brottsoffer, men de kan få hjälp 
av paralegals.

– Jag ser behoven av mycket mer rätt-
visa. Många från etniska grupper vet inte 
vilka rättigheter de kan kräva, och behö-
ver medvetandegörande. Kvinnor som 
trakasseras på offentlig plats har svårt att 
söka hjälp och rättvisa, och känner ofta 
skam, säger Vivian Seng.

Burma är indelat i sju regioner och 

sju delstater. I regionerna är majorite-
ten burmaner vilka oftast är buddhister, 
och har modersmålet burmesiska, vilket 
också de andra nationaliteterna i Burma 
måste lära sig i skolan. Delstaterna re-
presenterar de största andra nationa-
liteterna, som är minoriteter i Burma 
men majoritet i sin delstat. Konflik-
terna mellan delstater och regering 
har ofta varit väpnade. Mineraler och 
andra naturtillgångar, t.ex. jade, har 
stått på spel.

I skrivande stund pågår fredssamtal i 
Panglong, staden där konferensen inför 
Burmas självständighet hölls 1947. Vik-
tiga mål nu är att de etniska grupperna 
ska lägga ner vapnen, och att det ska reg-
leras hur stor autonomi delstaterna ska 
ha t.ex. gällande beskattning.

Det finns mycket hopp inför freds-
samtalen. På två allvarliga punkter har 
dock regeringen, som domineras av 
partiet National League for Democracy 
(NLD, med U Htin Kyaw som landets 
president och Aung San Suu Kyi som 
rådgivare) jämte militären, fått kritik.

Dels gick inbjudan till de grupper, 
som regeringen ska förhandla med, ut 
med mycket kort varsel och dagord-
ningen var hemlig till sista stund. Detta 
kan ha varit manövrer för att regeringen 
skulle få mer tid än sina motparter att 
förbereda sig.

Dels är muslimska rohingyas ej re-
presenterade. De är minoritet inom 
delstaten Rakhine, vars talesmän från 
mestadels buddhistiska rakhine-fol-
ket har egna konflikter med regering-
en. Rohingyas erkänns inte som etnisk 
grupp i Burma och sägs ofta felaktigt 
höra hemma i Bangladesh. De har upp-
repade gånger utsatts för våld och po-
gromer utan att polis ingripit. ”Aung San 
Suu Kyi har inte på något sätt visat att 
hon är intresserad av oss”, säger Brights 
Islam, som bor i ett taggtrådsinhägnat 
läger vid staden Sittwe sedan 2012, till 
tidningen ETC.

Amnesty International varnar för risk 
för folkmord. Här måste sättas press, för 
Burma saknar idag strukturer som till-

varatar rohingyas rättigheter. Troligen 
får omvärlden mer gehör om den visar 
förståelse för att det också pågår en de-
mokratisk utveckling i Burma, som gör 
det mera möjligt att korrigera det som 
är fel.

Mer allmänt kritiseras NLD för bris-
tande transparens. Den politiska veck-
otidningen Frontier, som troligen vore 
otänkbar i Burma för fem år sedan, skri-
ver i öppet brev till Aung San Suu Kyi:

– Hemlighetsmakeriet måste upphö-
ra. Det är en verklig fara i att regeringen, 
genom att dölja sina planer, kommer att 
undergräva sitt förtroende att genom-
föra reformer. Somliga skulle mena att 
detta redan sker, särskilt bland lokala 
och utländska företag, vars delägares 
stöd behövs för att utveckla Myanmars 
ekonomi.

Myanmar? Ja, detta namn, som kling-
ar mindre kolonialt än Burma, antogs 
1989. Det infördes av militären. Ändå 
ansåg de flesta yngre jag talade med att 
vi ska säga Myanmar. De har växt upp 
i diktaturen Myanmar, men vill bygga 
upp demokratin Myanmar.

TexT & FoTo David Munck

Vivian Seng

Fakta
Yangon Justice Center (YJC) har 
stöd av givarorganisationen My 
Justice, som skapats av British 

Council och stöds av eU. YJC har 
partnerskap med London- 

organisationen M Law.
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med frivilligheten 
som grund
saMtyCkeslag – ett steg mot en modernare lagstiftning 
eller ett tandlöst politiskt utspel? För justitierådet Mari Hei-
denborg är svaret solklart. Den femte oktober lägger hon 
fram förslaget om en samtyckesbaserad sexualbrottslag-
stiftning i Sverige. Är det inte frivilligt är det straffbart. Då 
är det ett övergrepp, säger Mari Heidenborg. 

HOn är inte bara nytillträtt jus-
titieråd. Mari Heidenborg, 56, 
är också ordförande i 2014 års 

sexualbrottskommitté. Den femte okto-
ber kommer frukten av två års arbete i 
form av ett betänkande kring en ny sex-
ualbrottslagstiftning  i Sverige – och det 
är inget småpill kommittén vill göra i  
lagstiftandet mot sexuella övergrepp. 

– Vi kommer lägga fram ett förslag 
om ett helt ny sjätte kapitel i brottsbal-
ken, säger Mari Heidenborg.  

Utredningen har pågått sedan 2014 
men i praktiken startade den år 2015 när 
de första mötena med parlamentariker-
na ägde rum. Sedan dess har Mari Hei-
denborg tillsammans med åtta experter 
och ett antal parlamentariker gjort en 
översyn av våldtäktsbrottet och en prax-
isgenomgång för att se hur lagen har tol-
kats och tillämpas i Sverige.

– Vi ska lämna förslag på hur en reg-
lering för oaktsamhetsbrott ska se ut och 
överväga om man borde införa en sam-
tyckesbaserad regleringsmodell för våld-
täkt, säger hon.

ofrivilligheten i centrum
Så varför vill Mari Heidenborg se ett helt 
nytt sjätte kapitel i brottsbalken? Hon 
tycker att den nuvarande sexualbrotts-

lagstiftningen är dålig på att spegla sam-
hällets syn på vad sex ska vara. 

– Den synen på den ovillkorliga rätt-
en till sin egen kropp är ju likadan som 
att man vid andra brott har 
ovillkorlig rätt till sin egen-
dom. Jag menar att det är 
viktigt att det återspeglas i 
lagstiftningen, säger hon.

Så som sexualbrottslag-
stiftningen ser ut idag är att 
det krävs att gärningsman-
nen har använt sig av anting-
en våld eller hot om våld eller 
att hen har utnyttjat att offret 
befunnit sig i en utsatt situa-
tion eller beroendeställning, 
berättar hon.  

– I och med kravet att det 
ska ha funnits någon form av 
medel eller ett utnyttjande 
tycker inte jag att principen 
om att det är ofrivilligheten 
som är grunden till straffbar-
het blir lika tydlig, säger hon.

Det är framförallt två sa-
ker Mari framhåller som 
stora förändringar i höstens 
betänkande; en samtyckes-
reglering och förslaget om 
ett oaktsamhetsbrott. Med de 

ändringarna tror hon att man kan kom-
ma åt stora förändringar när det gäller 
både samhällets syn på våldtäkt och så 
småningom också antalet fällande do-
mar. 

krävs ett positivt uttryck
Begreppet samtycke har varit hett i 
samhällsdebatten de senaste åren. In-
tresse-organisationer som FATTA och 
Riksorganisationen för kvinno- och tjej-
jourer i Sverige (Roks) har lobbat hårt 
för att införa den typen av lagstiftning, 
något Mari tror har haft stor inverkan på 
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processen. Samtidigt är hon noga med att tala 
om att just en samtyckesbaserad reglering i sig 
inte kommer öka antalet fällande domar. Den 
förändringen hon hoppas att en sådan lagstift-
ning skulle åstadkomma är att den normativa 
bilden av sex ändras över tid. 

– Det krävs ett positivt uttryck för att man 
vill delta. Det kan vara ett verbalt eller ett fy-
siskt uttryck, säger hon. 

Så som brottsbalken ser ut idag finns sam-
tycke redan med i lagen – men som en ansvars-
frihetsgrund, varför sexualbrottskommittén i 
sitt betänkande inte kommer att använda sig 
av just det uttrycket.

– Den innebörden samtycke har som en an-
svarsfrihetsgrund gör att ordet samtycke inte 
är lämpligt att använda i ett sådant här sam-
manhang, säger Mari Heidenborg.

När hon sedan förklarar med egna ord hur 
hon skulle beskriva betänkandet låter det såhär:

– Det kommer innehålla bland annat för-
slag om att grunden för straffansvar är om 
deltagandet i en sexuell handling har varit 
frivilligt eller inte, men också förslag om en 
oaktsamhetsreglering, preciserar Mari Hei-
denborg.

mindre fokus på våld
Vill man komma åt antalet fällande domar är 
det snarare oaktsamhetsbegreppet man ska ta 
sikte på än på samtyckesformuleringen. Mari 
Heidenborg tycker att precis som vid andra 
typer av brott borde gärningsmannen kunna 
fällas för att hen har varit oaktsam – alltså i det 
här fallet inte uppmärksam på om motparten 
velat ha sex eller inte. Eftersom kommittén an-
ser att ordet våldtäkt är missvisande kommer 
betänkandet också innehålla förslag om att be-
greppet våldtäkt ska utmönstras och ersättas 
av sexuellt övergrepp.

– När man säger våldtäkt tänker de allra 
flesta på en överfallsvåldtäkt, alltså en okänd 
person som överfaller någon i buskarna. Det 
är ytterst få våldtäkter som går till på det viset. 
De flesta våldtäkter sker efter tillfälliga bekant-
skaper på krogen, på hemmafester och så vi-
dare. Det är väldigt berusade människor, folk 
som sover och så vidare, säger hon

Mari Heidenborg tror alltså att den onödiga 
orienteringen kring ordet ”våld” när det gäl-
ler sexuella övergrepp ger både offer och gär-

ningsmän en felaktig bild av vad en våldtäkt 
faktiskt är. 

– Många unga offer för sexuella övergrepp 
idag tycker inte att de har varit med om en 
riktig våldtäkt för att det inte har förekommit 
något våld, säger hon. 

mer fokus på gärningsmannen
Istället är det vanligt att offren riktar känslor-
na inåt och beskyller sig själva för det som har 
hänt. 

– Man tänker ”varför var jag så dum? Var-
för följde jag med honom hem?” och så vidare, 
säger hon. 

Motståndare mot införandet av en sam-
tyckeslag har hävdat att det kan vara svårt att 
bedöma huruvida ett offer för sexuella över-
grepp gett uttryck för samtycke eller inte. Det 
är ett problem Mari Heidenborg inte alls är 
orolig för. I sitt betänkande kommer kommit-
tén nämligen föreslå att det ska definieras di-
rekt i lagen vad som är att 
anse som frivilligt. 

– Det innebär att 
det inte bara kommer 
vara upp till domsto-
larnas skön att bedö-
ma det, säger hon. 

En positiv effekt 
som Mari Heiden-
borg tror att en sam-
tyckesbaserad lag-
stiftning skulle ha är, i 
motsats till vad kritiker 
har hävdat, att det skulle ge 
ökat fokus på gärningsman-
nen. Hon menar att det skulle 
öka behovet av att ställa frågor 
om vad gärningsmannen har 
gjort för att förvissa sig om att 
det har rått frivillighet vid tillfäl-
let för den sexuella kontakten. 

– Det räcker inte med att 
målsäganden inte har 
sagt nej. Det måste 
finnas ett positivt 
uttryck för det 
frivilliga delta-
gandet, säger 
hon. 

 ■ IntervJu
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har blickat mot utlandet
Snart lämnar Mari Heidenborg 
ifrån sig betänkandet. Under 
arbetet har hon träffat myndig-

hetsutövare, både i Sverige och 
internationellt, som hjälpt henne 

att skaffa sig en bild av hur en svensk 
samtyckeslagstiftning kan komma att 
fungera i praktiken. Inspirationsresorna 
har gått till Skottland och Kanada, två 
common law-länder som har samtyck-
eslagar. Själv undviker hon att prata om 
sitt arbete på middagsbjudningar, men 
rent generellt upplever hon att kvinnor 
är mer intresserade av frågor om sexu-
albrott än många män är. Förklaringen 
tror hon är förankrad långt bak i histo-
rien.

– Går vi längre tillbaka i tiden var en 
våldtäkt inte ens ett brott mot kvinnan 
utan mot hennes man för att kvinnan 
minskade i värde, säger hon. 

Ett modernt samhälle kräver en mo-
dern lagstiftning, och Mari Heidenborg 
tror att det finns goda utsikter för att få 
igenom en lag som speglar vad ett sexu-
ellt övergrepp egentligen är.

– För det handlar inte om våld, säger 
hon. 

TexT & FoTo Amanda Redin

 ■ IntervJu

det hÄr Är 2014 års  
seXualBrottskommittÉ
Ordförande: 
Mari Heidenborg Justitieråd

ledamöter:
Maria Andersson Willner (S)
Maria Arnholm (L)
Anti Avsan (M)
Andreas Carlsson (kD)
kent ekeroth (SD)
Jonas eklund (SD)
Pia Hallström (M)
Annika Hirvonen (MP)
Ulrika Liljeberg (C) Petter 
Löberg, (S)Azadeh Rojhan Gus-
tafsson (S) 
eva-Britt Svensson (V)

experter:
Petter Asp, straffrättsprofessor, 
Stockholms universitet
Sven Granath, kriminolog, 
utredare på BRÅ
Lars Hallberg, chef för polisens 
utredningsverksamhet i 
Stockholm
Bengt ivarsson, advokat, 
ordförande för Sveriges 
advokatsamfund
Viveca Lång, ämnesråd, 
Justitiedepartementet
Marie-Louise ollén, 
chefsrådman, Södertörns 
tingsrätt
elena Severin, åklagare 
Annika Öster, generaldirektör, 
Brottsoffermyndigheten

ålder: 56 år
Bor: kungsholmen i Stockholm
aktuellt: Lägger fram förslaget den 5 oktober om en våldtäktsreglering, grunden för 
straffansvar är om deltagandet i en sexuell handling har varit frivilligt eller inte
arbete: Justitieråd sedan 15 september 2016, innan dess lagman vid Solna tingsrätt, 
ordförande för 2014 års sexualbrottskommitté
utbildning: Juristprogrammet på Stockholms universitet, 1983-1987.
kuriosa: Hade Madeleine Leijonhufvud som lärare i straffrätt under studierna på Stock-
holms universitet. också Madeleine Leijonhufvud har varit mycket aktiv i debatten om 
införandet om en samtyckeslagstiftning i Sverige.

Fakta
mari heideNBorg
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 ■ kåserI

Saker folk säger  
till ”äldre” jurist- 
studenter
kluMpiga kOMpliManger, felriktad omtanke och 
olämpliga frågor. Dagens ungdom har ingen aning 
om hur man tilltalar sina äldre blivande kollegor. 
Juriststudenten Mikaela Thuresson, 29, har fått nog  
och sätter ner käppen, förlåt, foten. 

”Är du 29 år? du ser mycket 
yngre ut!”
Du tror kanske att detta är den finaste 
komplimangen man kan ge till en ”äldre 
människa”. Fel, fel, fel. Här är kommen-
taren som på två sekunder dödar vår il-
lusion om att vi fortfarande är unga och 
fräscha och garanterat ger oss en rejäl 
släng av brutal ångest. Vi kommer aldrig 
förlåta dig. 

”jag känner mig så himla ung 
jämfört med dig!”
Kul att vi delar med oss av våra känslor. 
Jag känner att du borde gå nu och att jag 
aldrig vill prata med dig igen eftersom 
du är en liten rövhatt.  

”tror du verkligen du kommer få 
jobb när du tar examen vid 30?”
Vad fint, trots blomstrande arbetsmark-
nad för jurister så oroar sig vissa ung-
domar för sina äldre blivande kollegors 
möjligheter. Sarkasm å sido. Vi som är lite 
äldre har fler meriter i bagaget och goda 
referenser. Självklart kommer vi att få 
jobb och väl där hade vi gärna hjälpt dig 
få jobb också, om det inte var för en pyt-
teliten grej. Du var elak mot oss i skolan. 

”När ska du hinna skaffa barn?”
Världens kanske mest känsliga och pri-
vata fråga. Vad man än svarar kommer 
en finnig typ att skrika på en i 45 minu-
ter så att spottet flyger. Kan du inte få 
barn, då ska det pratas IVF och adoptio-
ner. Vill du inte ha barn så ska du veta att 
du säkert kommer att ångra dig och vill 
du ha barn, då får du höra att guldham-
ster inte räknas som barn och att du är 
dum i huvudet.

”ja, alla har vi ju olika vägar för 
att nå målet...”
Denna ungdom menar något sarkastiskt 
att vi äldre tog den ”långa vägen” i livet, 
vi måste därför vara lite tröga. Målet som 
avses är alltså juristexamen och vägen 
räknas tydligen från att vi föds till dess att 
vi får vårt första juristjobb. Ett sorgligt sätt 
att se på livet även för en jurist, men det 
finns hopp. Människor med den här ste-
la inställningen får nämligen de roligaste 
livskriserna. Jag har redan köpt popcorn.

TexT Mikaela Thuresson  
FoTo Malin Westén

så Blir du 
kompis med 
oss...
1. Prata om sådant som alla 
gillar, oavsett ålder. Till exem-
pel Pokémon Go.
2. Undvik meningar som börjar 
med ”2003, när jag var tio 
år...” För då drack vi 3,5-or i 
parker och hånglade med 
moppekillar som hette Fredrik.
3. inget krav, men det under-
lättar om du har grundläggan-
de kunskaper om Ally McBeal 
(a.k.a anledningen till att vi 
ville bli jurister).
4. inse att vi inte är så olika, 
fem eller tio års åldersskillnad 
bland vänner var kanske 
ovanligt i gymnasiet men på 
universitetet är det faktiskt 
ingen stor grej!



Har du också en  arbetsrättsfråga som du vill få svar på?Mejla till arbetsratt@jurstud.comåterkallande av samtycke? 
Fråga: Hej Rebecca, 
när jag var på intervju för mitt nuva-
rande jobb så fick jag uppvisa ett 
utdrag från belastningsregistret för att 
få jobbet. när jag fick det och skrev på 
anställningsavtalet så frågade min chef 
mig om det var okej för mig att de spa-
rade utdraget från belastningsregistret 
i min mapp. Jag tänkte inte på det så 
mycket då och sa att det gick bra. nu 

i efterhand kan jag tycka att det 
känns lite märkligt att chefen 

ville spara det. Helst skulle jag 
vilja att de slängde utdraget. 
eftersom jag sa att det gick 
bra tidigare får jag säkert 
skylla mig själv, men jag 

tänkte dubbelkolla med 
dig, har jag rätt att 

be dem slänga 
utdraget såhär i 
efterhand?

svar: Hej, i 
personupp-
g i f t s l a g e n 
(PuL) defi-
nieras sam-
tycke som 

varje slag av 

frivillig, särskild och otvetydig viljeytt-
ring. Samtycket ska vara individuellt 
och den enskilde ska förstå syftet med 
registreringen/behandlingen av person-
uppgifter som man samtycker till. Att 
ta tillbaka ett samtycke, genom att man 
återkallar det, innebär att behandlingen 
av personuppgiften inte längre får be-
handlas. 

Som privatperson såväl som arbetsta-
gare har du rätt att återkalla samtycket 
som du gett till din arbetsgivare eller 
någon annan. Som arbetsgivare bör man 
därför inte som huvudregel stödja sig på 
ett samtycke eftersom samtycket kan tas 
tillbaka. Som arbetstagare är man dess-
utom i beroendeställning till sin arbets-
givare och därför är det inte ett optimalt 
förfarande. Det kan med andra ord vara 
svårt att som anställd säga nej när man, 
likt dig, får en fråga från sin arbetsgiva-
re. Om denne, som i ditt fall, ändå begär 
in samtycke från de anställda och någon 
säger nej så måste det finnas ett alterna-
tiv för hur man hanterar detta utan att de 
anställda drabbas av några repressalier. 
Att däremot begära att få se ett utdrag 
på frivillig basis från belastningsregister 
vid en anställningsintervju är utifrån en 
samtyckesaspekt helt godtagbart. Som 

arbetssökande 
är du inte i sam-
ma beroendeställ-
ning som en anställd. 

En återkallelse av ett samtycke inne-
bär att arbetsgivaren inte får komplette-
ra eller uppdatera utdraget från belast-
ningsregistret, dock får uppgifter som 
redan samlats in före återkallelsen fort-
sätta att behandlas i enlighet med det 
tidigare samtycket. Om din arbetsgivare 
kan motivera hanteringen och lagringen 
av ditt utdrag från belastningsregistret 
utifrån en rättslig grund i PuL, exempel-
vis genom att personuppgiftsbehand-
lingen är nödvändig utifrån ändamålet 
eller att det krävs för att uppfylla skyl-
digheterna i anställningsavtalet, så kan 
hanteringen vara laglig oavsett om du 
lämnat ditt samtycke eller inte. 

Så för att svara på din fråga, arbets-
givaren kan behålla ditt utdrag utifrån 
ditt tidigare samtycke om behandlingen 
utförs med stöd av PuL. Ett samtycke 
innebär att man förstår syftet med han-
teringen. Så ett tips är att fråga varför 
utdraget sparas och att du framför att 
du önskar att de tar bort det. Förhopp-
ningsvis får du både en förklaring samt 
att utdraget tas bort. 

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

FRÅGA arbets– 
rättaren REBECCA

 ■ fråga arbetsrättaren
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 ■ fråga arbetsrättaren

Ny personuppgiftslag? 
Fråga: Jag har hört att personupp-
giftslagen (PuL) ska ersättas med en ny 
lag, när blir det aktuellt och kommer 
det att påverka hur personuppgifter 
ska hanteras i arbetslivet? 

svar: Hej, vilken framåtblickande frå-
ga! EU-kommissionen, Europaparla-
mentet och EU:s ministerråd har i vå-
ras kommit överens om en gemensam 
EU-förordning om dataskydd. Att det är 
en EU-förordning innebär att reglerna 
kommer att gälla direkt och på samma 
sätt i alla EU:s medlemsstater. Så det 
stämmer att PuL kommer att ersättas av 
en ny dataskyddsförordning i april/maj 
2018 och då kommer den att gälla ret-
roaktivt.

För enskilda i arbetslivet kommer det 
bland annat att ställas strängare krav på 
att företag och andra organisationer ska 
informera om hur de hanterar enskildas 
personuppgifter. För bolag, myndigheter 
och andra organisationer ställs det även 
krav på att anmäla till Datainspektionen 
om företaget blivit utsatt för ett allvar-
ligt dataintrång. Om dataintrånget kan 
leda till att enskilda utsätts för diskrimi-
nering, id-stölder med mer så ska även 
dessa informeras. 

Om ett bolag har för avsikt att han-
tera personuppgifter på ett sätt som kan 
medföra stora integritetsrisker så ska en 
noggrann konsekvensanalys göras inn-
an. Så om man arbetar på ett företag som 
exempelvis har storskaliga register som 

innehåller genetiska eller biometriska 
uppgifter eller hanterar storskalig kame-
raövervakning så kommer dataskydds-
förordningen att påverka hur man ska 
arbeta med dessa frågor på en mer detal-
jerad nivå än dagens lagstiftning. 

Totalt kommer det finnas möjlighet 
att göra 54 nationella avsteg från data-
skyddsförordningen. Personuppgifter i 
arbetslivet är en av dessa avsteg och inte 
förrän våren 2017 vet vi exakt vilka reg-
leringar som kommer att gälla i Sverige 
inom det arbetsrättsliga området. Så håll 
utkik april/maj 2017 så får vi veta vilka 
nationella regler som kommer gälla per-
sonuppgifter i arbetslivet! 

tjänstledig för att prova annat arbete? 
Fråga: Hej, jag har arbetat extra 
(kvällar och helger) i en mataffär flera 
år och har trivts bra med det. nu när 
jag har kommit in på juristprogrammet 
så tänkte jag försöka hitta ett annat 
extrajobb med mer anknytning till mina 
studier. Jag har fått några intervjuer 
och om jag blir erbjuden ett annat 
arbete så skulle jag helst vilja vara 
tjänstledig från mataffären. Det skulle 
kännas tryggt att kunna gå tillbaka om 
jag inte trivs på det nya extrajobbet. 
Min chef är tyvärr lite skeptisk när jag 
talat med henne. Har jag inte laglig 
rätt att vara tjänstledig för att prova ett 
annat arbete? 

svar: Tack för din fråga! Det finns 
många olika lagar inom arbetsrättens 
område som ger arbetstagare rätt att 

vara tjänstlediga. Exempelvis kan man 
vara tjänstledig på grund av studier, 
vård av nära anhörig, för att bedriva 
näringsverksamhet, vara föräldrale-
dig med mer. Statligt anställda har en 
möjlighet att beviljas tjänstledighet för 
att prova annat arbete enligt tjänstle-
dighetsförordningen. Dock finns det 
ingen lagstadgad rätt för anställda inom 
den privata sektorn att vara ledig för att 
prova annat arbete om du inte har varit 
sjukskriven under en längre period. En 
arbetstagare som under en längre tid 
drabbats av en sjukdom, som innebär 
att man saknat arbetsförmåga i arbets-
givarens verksamhet, och som hittar ett 
annat arbete som man kan utföra trots 
sin sjukdom ges en lagstadgad rätt att 
vara tjänstledig för att prova det arbetet. 
Notera att lagen (2008:565) om rätt till 

ledighet på grund av sjukdom för att 
prova annat arbete innehåller mycket 
precisa kriterier och att dessa måste 
vara uppfyllda för att tjänstledigheten 
ska beviljas från arbetsgivaren. 

Tjänstledighet på grund av studier 
kan du ansöka om, däremot behöver din 
arbetsgivare inte bevilja dig tjänstledig-
het för att prova annat arbete då du ar-
betar inom den privata sektorn. Ponera 
att du och din chef ändå skulle komma 
överens om att du beviljas tjänstledighet 
för att prova annat arbete, i sådant fall 
finns det givetvis inget som hindrar att 
ni skulle ingå ett avtal om detta.  

FoTo niklas Bolin Djanaieff
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 ■ krönIka

jag gjorde min plikt
en utredning om framtiden för 

Försvarsmaktens personalförsörj-
ning ska redovisas i höst. Perso-

nalbrist är idag svenska försvarets näst 
största utmaning. 

Ännu svårare är de enorma nedskär-
ningar som skett sedan 80-talet och 
knappast har motsvarighet hos någon 
annan myndighet. Det skulle heller ald-
rig tolereras av allmänheten om t.ex. 
vården fått utstå nedskärningar med 95 
procent.

Det tyngsta förslaget i den pågåen-
de utredningen är införande av allmän 
värnplikt för både män och kvinnor. När 
denna information nådde media kom 
många motreaktioner. Känsloargument 
om att ungdomar frihetsberövas, att 
försvaret är en krigsmakt och att krig är 
hemskt, uttrycktes från personer som 
aldrig upplevt krig eller saknat frihet.

Under sista gymnasieåret fick jag, 
som finsk medborgare, brev från finska 
Försvarsmakten med inkallelseorder 
och information om vad jag skulle trä-
na upp och ta med inför värnplikten. Tre 
veckor efter studenten gick färden mot 
Åbo med mor och far. Pappa fnissade 
när militärpolisen strängt sa åt mig att 
ha papper i höger hand, stå rak i ryg-
gen bakom gula linjen och säga namn, 
födelseort och personnummer vid por-
ten. Det var ett milt uppvaknande för 
mitt kaxiga 19-åriga jag, som inte var 
van att ta order. Utan några klassiska 
lumparhistorier vill jag ändå belysa hur 
värnplikten påverkat mig och andra som 
människor.

respekt. Jag lärde mig respektera så-
dant jag tagit för givet, såsom fri- och 
rättigheter och demokrati som vi läser 
om i folkrätten, men ofta utan att tänka 
på hur våra liv skulle vara annars. Jag 
fick respekt för mina mor- och farföräld-
rars generation; kvinnor och män som i 
lottakårer, armén och marinen gett allt 
för att bevara Finlands frihet. Många 
betalade med sina liv. Jag lärde mig lyss-
na på äldre och deras kunskap även när 
jag inte höll med i sak. Slutligen även att 
vara ödmjuk, en annan form av respekt.

lagarbete. Vi lärde oss att det går 
bäst när alla drar åt samma håll och att 
egoism inte lönar sig i långa loppet. De 
som gjort värnplikt tänker ofta på laget 
före jaget, och på att lösa uppgiften som 
kollektiv. 

Ordning och reda. Från att ha varit 
småslarvig och drällig har jag gått till att 
vara pedant. Jag kan nu sortera saker i 
mitt liv och göra checklistor. Jag har koll 
på mitt psyke och kropp, vilket testades 
i det militära på olika sätt. Nu vet jag 
när och hur jag blir stressad, hur mycket 
sömn och mat jag behöver, hur jag trä-
nar bäst och vad jag ska äta för att orka 
med. Det handlar även om att ta hand 
om kroppen vid allvarliga skador, eller 
andras allvarliga skador.

 
Allt detta kan man ha lärt sig före even-
tuell värnplikt, eller utan denna. Jag an-
ser ändå att värnplikt idag behövs mer 
än någonsin. I ett allt oroligare Östersjö-

område med ett aggressivt Ryssland som 
rustar upp, och ett svenskt civilförsvar 
som inte längre fungerar vilket vi såg vid 
den stora skogsbranden i Västmanland 
och vid Södertäljebrons kollaps, önskar 
jag att unga tjejer och killar får tjäna 
sitt land. Jag gillar tanken på tusentals 
människor som gör det jag gjorde under 
ett års tid och lär sig växa som personer. 
Som står upp för att försvara landets fri-
het och att skydda och stötta deras invå-
nare. Jag gjorde min plikt.

TexT Harri korhonen
FoTo Malin Westén
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AHLGREN REBECKA 

AMINI SINA 

ANDERSSON ANNA 

ANDERSSON SARA 

ASHORI-MEHRANDJANI CECILIA 

BERENDT IZABELLA 

BERG CARL 

BJÖRKÉN ERIKA 

BÄCK JOANNA 

CARELL DAVID 

CARLSSON CAISA 

DEGERFELDT CAROLINE 

DELBY ELLEN 

ECKERSUND ERIK 

EHN JOHANNA

EIMAN JOHN 

ELOVSSON VICTOR 

ENEROTH ANNA 

ERIKOLS MOA 

FALLBERG REBECCA

FORSBERG TRÄGÅRDH SARA 

FREDENKLO EMMY 

GJERQEK ALI 

GORNITZKA VIKTOR 

GREIJER IDA 

GRUNDIN EDITH 

GUSTAFSSON ELIN

GYLLENSTEN CECILIA

HAGBERG TIM 

HARTOFT ALEXANDRA

HEDBERG ANDERS 

HELAWI RITA 

HERMANSSON MAX 

HÖGBERG JULIA 

ISMAEL KARIN 

JACOBSSON JOHN 

JOHANSSON FREDRIK 

KARLSSON ANTON 

KARLSSON LINA 

KARPPINEN TONI VILI 

KIIANLINNA OSKAR 

KILANDER MATHILDA 

KJÄLLQVIST AXEL 

KRZYMOWSKI ALBERT 

KULEVSKA ISABELLA 

LAHDO GABRIEL 

LANDOLSI ALEXANDER 

LINDBERG SANJA 

LINDEBERG CHARLOTTA 

LINDQVIST KALLE 

LUKINS ILZE 

LÖFGREN EMELIE 

LÖFGREN IDA 

MALHOTRA JESSICA 

MASUR NICOLE 

MOE CHRISTOFFER ROBIN

MOLANDER BJÖRN 

MOSCHETTA RICCARDO 

MUNAVAROVA SHIRIN 

NILSSON AMANDA 

NORDMARK KIM JESSICA 

NOTINI BIRGER 

NYSTRÖM ANNA 

PAROLIN DANIEL 

PERSSON KRISTINA 

RODELL ALEXANDRA 

ROSELL JORUNN 

ROSENQUIST MATILDA 

RYDLUND CAMILLA 

RYTTBERG ELINA 

SANDSTRÖM NINA 

SHARIFI TOYSERKANI SHIRIN 

SILJENDAL PETER 

SIVERVALL FRIDA 

SKOGENS ELLEN 

SPASIC GORDANA 

STRÖMSTEDT CARL-WILLIAM 

SVENSSON CARL 

TASEL MADELENE 

THÖRN LINA 

TÖYRÄ MALIN 

VON ESSEN GUSTAF 

VON SCHINKEL EMIL 

WELANDER MAJA 

WESTERLUND SOFIA 

WILLBORG ISAK 

YEIBIO ALEXANDER 

ÅHMAN LUKAS 

ÖSTERLUND TOBIAS 

iusbäraren gratulerar till

JURISTEXAMEN 
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pOsttidning b
Juridiska Föreningen vid Stockholms Universitet
Frescativägen 16
114 18 Stockholm

FLYGFÄRDIG?

Under våra vingar hittar du många av Sveriges mest fullfjädrade experter inom 
affärsjuridik. Kanske ser du din framtid här när du ska landa på ditt första jobb? 
 På Vinge får du utrymme att växa. Både som människa och i din yrkesroll. 
Hos oss gäller verkligen att the sky is the limit.
 Varje klient och uppdrag är mer eller mindre unikt. Därför behöver vi mång-
sidiga jurister. Hos oss är det du som är skillnaden. Vi trivs bäst när vi får kavla 
upp ärmarna och jobba handgripligt. Vår drivkraft är att lösa upp affärsmässiga 
knutar, inte att producera tjocka pm. 
 För oss handlar det om att hitta rakaste vägen. Fågelvägen.

Stockholm   Göteborg   Malmö   Helsingborg   Brysselvinge.se/karriar

H
A

L
LV

A
R

S
S

O
N

 &
 H

A
LV

A
R

S
S

O
N


