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 ■ INNEHÅLL

iUSBÄRAREN ges ut av Juridiska 
föreningen vid Stockholms 
universitet. Utgivning sker fyra 
gånger per år och tidningen 
skickas kostnadsfritt till alla 
studenter vid Juridiska fakulteten 
vid Stockholms universitet samt 
till alla anställda på Juridicum 
vid Stockholms universitet. 
Även utvalda advokatbyråer, 
myndigheter och bibliotek erhåller 
tidningen kostnadsfritt.

 ■ CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET

ÄR min strategi och idé bätt-
re än din så vinner jag!  Så 
självklart fungerar reglerna i 

schack.  Jag spelar schack och funde-
rar på att spelet utgör kanske världens 
mest jämlika spel eftersom det baseras 
på den mentala kapaciteten som avgör 
om du vinner eller förlorar. Trots detta 
har det tagit tid tills kvinnor började 
spela schack. Det blev möjligt tack vare 
konkreta åtgärder som öppnade vägar 
till alla oavsett kön. 

Jämställdhet inom juristbranchen 
utgör ett stort tema i detta nummer. 
Signe Maj Vibe och jag intervjuar 
chefsjuristen för Folkhälsomyndighe-
ten, Bitte Bråstad, som har blivit utsedd 
till årets jurist 2020. Sedan pandemins 
början har hon skrivit allmänna råd 
och fattat juridiska beslut som påver-
kat hela Sverige. Idag är hon tacksam 
att hon inte behöver välja mellan kar-
riär och familj. Att detta är möjligt 
beror på att vi lever i ett land som har 
tagit fram konkreta åtgärder för att 
öka jämställdheten. Vi intervjuar även 
anställda vid Juridicum som bekräftar 
att jämställdheten har blivit bättre. Det 
finns dock mycket kvar att göra. 

Inspark utgör också ett viktigt tema 
i detta nummer. Vi välkomnar nya stu-
denter till juristprogrammet. Simon 

Tell hjälper oss att lära känna Juridis-
ka Föreningens nya styrelse. Cornelia 
Gunnarsson och Devanshi Gandhi de-
lar med sig studietips som kan under-
lätta studieresan på juristprogrammet. 

Jag avslutar mitt schackspel och 
tänker att även schack har varit och 
är ett manligt dominerat spel. Det har 
dock blivit bättre och det finns en bit 
kvar att göra med förhoppning att nå 
tider där ens strategi och idéer väger 
tyngre än vem en är. 
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vad föreningen 
brukar vara och 
vad den åter kom-
mer att bli. Galna 
temafester, sitt-
ningar, torsdags-
pubar på Huset, 
spelkvällar, spex, 
husbandsrep, fot-
boll, innebandy, 
baler, resor Nor-
den runt likväl 
som utanför, träf-
fa arbetsgivare på 
Sveriges största 
arbetsmarknads-
mässa för jurister 
och mer därtill. 
Ni har mycket att 
se fram emot!

Med det sagt 
har avsaknaden 
av en traditionsenlig 
start på vårterminen också gett oss en 
möjlighet att reflektera inte bara över 
vad som ska hända de närmaste måna-
derna utan även låta blicken färdas flera 
år framåt. Vår förening är en fantastisk 
sådan. Men som med allting bra finns 
det alltid utrymme för förbättring. Av 
denna anledning har vi under årets 
början sjösatt flertalet projekt. Bland 
dessa återfinns en utredning kring hu-
ruvida föreningen bör bli en studentkår 
samt tillsättandet av en jämlikhets- och 
mångfaldsgrupp som ska utföra ett 
långsiktigt arbete till förmån för jäm-
likhet, jämställdhet, mångfald och in-
kludering. 

I denna krönika vill vi även passa på 
att från ordförandeparet rikta ett stort 
tack till våra kollegor i styrelsen samt 
alla andra eldsjälar som engagerar sig i 
föreningen. Det är tack vare dessa som 
den digitala verksamheten kan fortgå 
och det är även dessa som tillser att alla 
förutsättningar finns för att, när om-
ständigheterna så tillåter, öppna upp 
den ordinarie verksamheten. Oavsett 
om ditt arbete är i rampljuset eller i 
skymundan, vi både ser och uppskattar 
det!

Avslutningsvis vill vi önska er alla 
ett, omständigheterna till trots, bra år. 
Med följande ord vill vi tacka för den 

uppmärksamhet ni skänkt dessa rader.
“We solemnly swear” att under det-

ta år göra vårt yttersta för att inte bara 
återställa det som nu försvunnit utan 
även att förbättra det som kan förbätt-
ras.

TEXT Era Krasniqi & Dustin Zojaji

FOTO Dennis Engström 

 ■ ORDFÖRANDEN HAR ORDET  ■ ORDFÖRANDEN HAR ORDET

We solemnly swear…
En sedvanlig krönika av ordförandeparet  
efter ett osedvanligt år

Det som skulle inneburit gemenskap och glädje ersattes 
med pandemi, nedstängning, upplopp och oro. Vår op-
timism inför 2020 visade sig vara obefogad och som med 
allting annat i världen kom pandemin att sätta sin prägel 
även hos oss i Juridiska Föreningen. Men i föreningen, som 
i livet, måste vi anpassa oss och 2021 ser ljust ut trots om-
ständigheterna! 

KO N S E K V E N S E R N A  
av november månads två upp-
märksammade val - för oss rå-

der ovisshet beträffande huruvida det 
amerikanska presidentvalet fick lika 
stor uppmärksamhet som styrelsevalet 
på föreningsstämman - har inte varit 
jämbördigt påtagliga för världen. Inte 
heller har maktövergången i föreningen 
varit lika dramatisk som den på andra 
sidan Atlanten. Vi heter Era Krasniqi 
och Dustin Zojaji, och vi är föreningens 
nya ordförandepar. Vid årsskiftet gavs 
vi och elva andra individer förtroendet 
att leda föreningen under verksamhets-
året 2021. Låt oss säga att vi är oerhört 
tacksamma för den möjlighet som har 
givits oss! 

Vi blickar framåt och konstaterar att 
om det är något vi har lärt oss under 
det gångna året, är att människor har 
en fantastisk förmåga till anpassning, 
kämpaglöd och sammanhållning när 
tiderna är tuffa. Man kanske inte kan 
prata i termer av ”anpassning” läng-
re då nuvarande situation i mångt och 
mycket är ”det nya normala” men vi alla 
ser nog fram emot fester, sittningar, äta 

lunch på Huset och kanske till och med 
att återgå till fysiska föreläsningar i de 
kalla salarna i Södra husen. Vi kommer 
av uppenbara skäl inte kunna ge er fes-
terna och sittningarna men vi hoppas 
såklart att ni vill vara del av den digitala 
verksamhet som vi kommer bedriva, åt-
minstone under våren, och att ni finner 
att gemenskapen egentligen aldrig för-
svann. 

Utöver att vara ett substitut för vår 
ordinarie verksamhet, utgör den digita-
la verksamheten ett led i ett omfattan-
de arbete för att föreningen ska bredda 
sitt utbud till medlemmarna. Mot bak-
grund av detta har föreningen lanserat 
ett helt nytt koncept inom ramen för 
marknadskommitténs verksamhet som 
vi har valt att kalla för ”Karriärmåna-
den”. Under februari månad har med-
lemmarna haft möjlighet att delta i fyra 
olika evenemang där varje evenemang 
behandlade ett nytt perspektiv. Vi har 
velat belysa den mångfald och bredd 
som finns inom juristbranschen samt 
de många valmöjligheter som juristyr-
ket erbjuder. Vi är oerhört tacksamma 
och stolta över den feedback som vi har 

fått, och vi ser gärna till att 2021 års 
Karriärmånad blir ett bestående kon-
cept även framöver. Vad gäller de andra 
delarna av verksamheten kan nämnas 
att det ordinarie fadderiet har under 
våren genomförts uteslutande digitalt 
och internationella fadderiet har haft en 
semi-digital verksamhet för att välkom-
na utbytesstudenterna. Klubbmästeriet 
har hållit i sina sedvanliga torsdagspu-
bar över Zoom och vi har hört rykten 
om att manus till det spex som går av 
stapeln i höst redan är färdigt. Vad gäl-
ler idrottskommittén har Zoom-yogan 
på måndagsmorgnarna under februari 
bidragit till en bra start på dagen för 
många medlemmar och även löpar-
grupperna har nu kommit igång.

Låt oss dock inte att för evigt fast-
na i tankebanor om anpassning, dis-
tans och Zoom. Vi i styrelsen hoppas 
att omvärldssituationen förändras till 
det bättre snarast möjligt och vi har 
förhoppningar om att åter kunna öpp-
na den ordinarie verksamheten under 
höstterminen, steg för steg. Även om det 
är fullt möjligt att denna förhoppning 
inte kan uppnås bringar den likväl oss 
en viss trygghet och framtidstro, något 
vi hoppas att den bringar även för er.

Vi vill dock ta tillfället i akt att skän-
ka en extra tanke till er nya studenter 
som inte i samma grad har fått uppleva 
den fantastiska gemenskap som följer 
med det ordinarie studentlivet och allt 
som hör därtill. Som Håkan Hellström 
sa (på ett ungefär), även er tid kommer! 
Men bara så att ni vet vad ni går mis-
te om kommer här ett par exempel på 

JF:s ordförande Era Krasniqi & vice ordförande Dustin Zojaji



7

Fler kvinnor i  
ledande positioner
Till Internationella kvinnodagens ära förklarar iusbäraren 
varför fler kvinnor borde sitta på ledande positioner. 

ATT män och kvinnor bör vara 
jämställda råder det i princip 
inget tvivel om i dagens Sveri-

ge. Det som går att diskutera är emel-
lertid om kvinnor borde inta ledande 
ställningar i lika stor utsträckning som 
män, om inte högre. Det finns nämli-
gen en del spännande vetenskapliga rön 
som talar för detta. Låt oss gå genom ett 
axplock av dessa. 

Kvinnor är bättre ledare. Detta enligt 
en artikel i Harvard Business Review 
(Zenger  och  Folkman, 2019, Resear-
ch: Women Score Higher Than Men 
in Most Leadership Skills) vilken hän-
visar till författarnas studie som visar 
att kvinnor inom ledande positioner 
presterar bättre än män på de flesta (84 
%) undersökta ledarskapsfärdigheter-
na. Studien gick ut på att de ledande 
kvinnornas respektive männens med-
arbetare fick bedöma dem utifrån vis-
sa ledarskapsfärdigheter. Bland dessa 
egenskaper fanns att ta initiativ, agera 

med resiliens, vara resultatinriktad, 
samt att visa hög integritet och ärlighet. 
Kvinnor har dock statistiskt sett lägre 
självförtroende, särskilt när de är under 
25 år gamla. Så till alla unga kvinnor 
där ute: vi är grymma! 

Enligt en annan studie utförd av 
EU-kommissionens gemensamma 
forskningscentrum (JRC) (Norlén, Pa-
padimitriou och Dijkstra, 2019, The 
Regional Gender Equality Monitor) är 
regeringar med högre kvinnlig repre-
sentation mer effektiva, opartiska och 
mindre korrupta. Kvinnors delaktig-
het i styrningen inom de observerade 
EU-regionerna ökar innovation, tillväxt 
och livskvalitet. Dessa effekter vore na-
turligtvis fördelaktiga även inom före-
tag och andra organisationer.  

Slutligen, om målet är att uppnå 
jämställdhet på arbetsplatser så utgör 
kvinnliga ledare ett effektivt verktyg. 
Vikten av representation brukar ofta 
betonas i jämställdhets- och jämlik-

hetsarbete. Tanken är att om en kvin-
na ser sig själv i en annan kvinna som 
befinner sig i en ledande position torde 
detta sänka tröskeln för den kommande 
kvinnliga ledaren. I en uppsats av Anita 
Bhide, ekonomistuderande vid Stanford 
University (2019, Do Female Executi-
ves Reduce Gender Gaps?) baserad på 
arbetsplatsdata från Tyskland bidrog 
kvinnliga chefer i större utsträckning 
än manliga chefer till att fler kvinnor 
anställdes och att löneskillnaden mins-
kade.  

Summa summarum vore det alltså 
bäst för alla om fler kvinnor skulle inta 
ledande positioner. Vare sig det är inom 
den privata sektorn eller statsstyrning. 
Vår bransch är inget undantag. Även 
advokatbyråer skulle gynnas av att ha 
fler kvinnliga delägare. Med det sagt, 
dream big och glöm inte att tro på er 
själva för vi är minst lika kompetenta, 
om inte mer. 

TEXT Martyna Lechowska

ILLUSTRATION Shutterstock
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 ■  JÄMSTÄLLDHET

Bitte Bråstad blev  
Årets Jurist 2020
HON ÄR MAMMA TILL SEX BARN, två fosterbarn och äger 
fyra husdjur. Hon har samtidigt jobbat på Folkhälsomyndig-
heten sedan januari 2020, skrivit förslag och fattat  
juridiska beslut som påverkat hela Sverige under Covid-19. 
iusbäraren har träffat Bitte Bråstad, som blev Årets Jurist.

EFTER flera kontaktförsök har 
iusbäraren äntligen fått tid att 
hålla intervju med Årets Jurist, 

Bitte Bråstad. Det är inte konstigt att det 
dröjde, det pågår en pandemi och Bit-
te har varit upptagen med att prioritera 
sitt arbete som påverkar ett helt land. 
Hon berättar för oss hur hon blev che-
fjurist på Folkhälsomyndigheten.

– Jag har alltid varit intresserad av 
samhällsfrågor, tyckt om att debatte-
ra i skolan, varit med i elevrådet samt 
engagerat mig i olika frågor som t.ex.  
i handikapprörelsen. Därför blev det 
också naturligt för mig att ansöka till 
juristlinjen. Efter studierna satt jag ting 
i Stockholm, därefter jobbade jag som 
förbundsjurist för personer med ut-
vecklingsstörning, det gick i linje med 
mitt engagemang. Det var så fantastiskt 
att jag kunde kombinera mitt arbete 
med mina intressen. Vi var flera juris-
ter som arbetade med att driva frågor i 
domstol och även frågor av politiskt in-
tresse. Vi samarbetade med regeringen 
och många myndigheter, bland annat 
Socialstyrelsen. Jag blev headhuntad av 
Socialstyrelsen efter några år och de bad 
mig att komma dit för att arbeta som ju-
rist. Sedan jobbade jag i 15 år som jurist 
med olika spännande frågor och trivdes 
väldigt bra. Jag fick möjlighet att arbe-
ta med allt från hedersrelaterat våld till 
personlig assistans och äldrefrågor. På 
Socialstyrelsen jobbade jag mest med 
föreskrifter och allmänna råd. Det är 
ofta projekt som löper under lång tid 

där jurister och experter tillsammans 
tar fram förslag på nya regler för att 
lösa olika samhällsproblem t.ex. hur 
samhället kan möjliggöra för barn med 
svåra funktionshinder att bo kvar hem-
ma med sina familjer samtidigt som de 
behöver mycket vård och omsorg. När 
det kom en annons som chef   på rätts-
avdelningen på Socialstyrelsen sökte jag 
den. Jag var 47 år gammal och barnen 
började bli stora samt att mitt yngsta 
barn hade börjat i förskolan. Jag tänk-
te att det var dags att göra karriär. Jag 
fick tjänsten och jobbade som chef på 
rättsavdelningen i några år. Jag trivdes 
otroligt bra som chef och det gjorde att 
jag ville utvecklas i min roll. När Folk-
hälsomyndigheten sökte en chefsjurist 
så sökte jag den tjänsten och fick den. 
Folkhälsofrågor engagerar mig mycket 
och därför blev det ett naturligt steg.   

Bitte ville utvecklas i sin karriär och 
bli chefsjurist. Hon menar att det idag 
fungerar att vara mamma och samtidigt 
ha en högt uppsatt position, tack vare 
våra förskolor och att många arbetsgi-
vare förstår vikten av att ha en flexibel 
arbetstid samt att föräldrar kan dela på 
ansvaret för barnen. Om fler kan jobba 
hemma på distans blir det dessutom 
mycket lättare att kombinera familj med 
karriär. Bitte tycker att det är så fantas-
tiskt att det går att kombinera bägge 
delar. När hon var ung så trodde hon 
att det var omöjligt. Och kanske är det 
fortfarande inte enkelt inom exempelvis 
advokatsbranschen, Bitte delar med sig. 

– Jag fick mitt första barn under ju-
ristutbildningen, han hade ett svårt 
hjärtfel och gick bort som liten. Jag var 
i chock och sörjde samtidigt som jag 
hade skatterätten och uppsatsen kvar. 
Det gick bra trots allt och jag gick ut 
med högsta betyg. Under notariemeri-
teringen fick jag två barn. Den rådman 
som jag satt för, bad mig indirekt att 
göra abort då han kallade in mig på ett 
samtal där han var mycket bekymrad 
över att jag väntade barn och behövde 
gå på mödravården på arbetstid. Min 
graviditet skulle förstöra min notarie-
meritering och min framtida karriär 
enligt honom. Det var längesen men det 
var såklart helt fruktansvärt. Jag blev 
sjukskriven hela graviditeten till följd 
av obehaget att först förlora ett barn 
och sedan uppmanas till att göra abort. 
Därför är rörelser som #MeToo viktiga 
eftersom sådana historier kommer upp 
till ytan. Som notarie vågar man inte 
säga ifrån av rädsla för att få dåliga be-
tyg. Det är inte bra för arbetsmiljön och 
tyvärr hör jag från unga jurister att det 
fortfarande är problem. Det gäller även 
juridiken. Som notarie tränas du inte 
till att tänka själv utan snarare att vara 
följsam till den rådman som du sitter 
för.

– Idag på myndigheter upplever jag 
att det är ganska jämställt, i alla fall 
de myndigheter som jag har jobbat på. 
Kanske inte till en början eftersom äld-
re chefer gav de svåra uppdragen till 
manliga jurister, trots att de inte hade 
samma erfarenhet och kompetens. 
Då blev vi förvånade och undrade om 
det berodde på att de hade kostym, vit 
skjorta och slips. Att det är så har jag 
inte sett på senare tid. Dock är min man 
advokat, när han skulle vabba fick han 
frågan: ”men har inte du en fru?” och 
då visste de ändå att jag arbetade som 

jurist. Så advokatbranschen tror jag ty-
värr inte är riktigt jämställd än. Det är 
synd eftersom man missar flera duktiga 
jurister.  Därför är det viktigt att börja 
säga ifrån, gå samman för att peka på 
saker som inte funkar så att det kan bli 
bättre. Det är även viktigt att blanda 
olika bakgrunder, åldrar och personlig-
heter i samma team för då får man fler 
perspektiv. 

Arbetet som chefjurist på Folkhäl-
somyndigheten har påverkats väldigt 
mycket efter pandemins utbrott. Samti-
digt tycker Bitte att denna tid har varit 
väldigt spännande och allmänbildande 
och det har passat henne. Hon tycker 
även att det är oerhört roligt och viktigt 
att arbeta med ett team som inkluderar 
olika experter med olika kompetenser 
som gjort att arbetet med att ta fram fö-
reskrifter och fatta juridiska beslut som 
påverkar ett helt land blivit enklare. 

– Vi började redan i januari 2020, då 
vi började förstå att den här utvecklar 
sig till en pandemi. Vi gick in med hem-
ställan till regeringen att klassa viruset 
som en samhällsfarlig sjukdom. Under 
januari och februari förberedde vi oss 
på olika scenarier och gjorde rättsut-
redningar för att ha allt på plats om det 
värsta skulle hända.  Jag var inte expert 
på smittskyddsjuridik eller kris- och 
beredskapslagstiftning. Folkhälsomyn-
digheten har ett stort ansvarsområde 
som rör mycket mer än smittskyddsfrå-
gor; såsom övergripande hälsofrågor, 
psykisk ohälsa, narkotika, alkohol och 
tobak samt miljöhälsa. På en rättsavdel-
ning är den många frågor som rör t.ex. 
avtal, dataskydd och tillsyn. Så pande-
min är bara en liten del av arbetet på 
Folkhälsomyndigheten. Men för mig 
och flera av mina jurister har det tagit 
över helt och hållet. Jag har i princip en-
bart jobbat med Covid-19 frågor sedan 
ett år tillbaka.  Jag har en biträdande 
chef som har fått gå in och jobba med 
övriga frågor. Självklart samarbetar vi 
och jag följer de övriga arbetet på myn-
digheten. Jag har anställt många juris-
ter för att klara av alla arbetsuppgifter.  
Vi har behövt ta in fem nya bara för att 

hantera alla utläm-
nanden av allmän-
na handlingar. T.ex. 
fick min närmaste 
chef, Anders Tegnell,  
50  000 externa mail 
under 2020. Alla mail 
på myndigheten be-
gärs ut och måste se-
kretessgranskas inn-
an de lämnas ut. 

– Varje dag hand-
lar det om att ta fram 
nya regler, att hjälpa 
smittskyddsläkarna 
i regionen med ju-
ridiska frågor eller 
tillsammans med 
regeringskansliet ta 
fram ny lagstiftning 
samt sitta med på oli-
ka expertmöten med 
företrädande från alla olika myndighe-
ter och branschorganisationer. Pande-
min berör alla samhällssektorer och vi 
har ett väldigt bra samarbete t.ex. med 
Riksidrottsförbundet, Svensk Handel, 
Svenskt Näringsliv, Skolverket, Försäk-
ringskassan och Socialstyrelsen. Det 
har passat mig eftersom jag tycket det är 
roligt att samarbeta, vara social och jag 
som person blir jag nästan aldrig stres-
sad. Jag är imponerad av mina kollegor 
och chefer. Alla de jag har jobbat med 
är så lugna, trygga och coola och är ex-
perter i olika frågor. Alla frågor bereds 
av många olika experter och kompeten-
ser. Det ger en helt annan möjlighet att 
se helheten och bedöma konsekvenser 
av olika förslag som jag inte tror att 
t.ex. forskare eller journalister har. Det 
märks tydligt i debatten när olika fors-
kare uttalar sig utan att ha tänkt på alla 
konsekvenser av ett förslag eller att vi 
inte har juridiska möjligheter till t.ex. 
en lockdown. På en myndighet måste 
man vara saklig, objektiv och hålla sig 
inom lagens ramar. Allt måste bygga på 
vetenskap eller bästa möjliga kunskap. 
En myndighet är en förlängning av de-
mokratin genom att vi arbetar med att 
genomföra de lagar och förordningar 

som riksdagen och regeringen beslutat 
om. Det är väldigt kul att vara med i 
det här teamet. Jag har känt mig trygg 
och det har funkat eftersom jag hela 
tiden har haft experter runtomkring 
mig samt väldigt bra jurister. Att få job-
ba tillsammans med Anders Tegnell, 
Johan Carlson och övriga på Folkhäl-
somyndigheten är fantastiskt kul. 

Bitte rekommenderar juriststudenter 
och nyutexaminerade jurister att sam-
arbeta, diskutera juridiska frågor med 
varandra och inte vara så rädda för att 
göra fel. Hon menar att speciellt som 
ung jurist är man noggrann och över-
arbetar saker och ting. Det är därför 
bra att jobba två stycken för att man 
kan bolla frågor, få olika perspektiv, blir 
smartare och det är dessutom mycket 
roligare!

– Samarbeta, tentaplugga och arbe-
ta med varandra då man lär sig bättre. 
Samt glöm inte att ha roligt och det ord-
nar sig till slut. 

TEXT Firel Danho & Signe Maj Vibe 

FOTO Folkhälsomyndigheten
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Tre snabba till 
Juridicum vid SU
Något som alla verkar vara överens om är vikten av jäm-
ställdhet inom juristbranchen. I ljuset av internationella 
kvinnodagen har vi på iusbäraren fått äran att intervjua 
fem kvinnliga anställda på Juridicum för att fråga dem 
om jämställdhet, Hur de ser jämställdheten på Juridicum, 
hur den har utvecklats och kan förbättras samt vad de 
skulle säga är den viktigaste frågan att lyfta inom jurist-
branschen. Vi har även frågat dem om några allmänna 
råd till den som vill arbeta och doktorera på Juridicum. 

Agnes Hellner 
Universitetslektor 

och forsknings-
koordinator i 

processrätt 

Jag har inte 
varit anställd 
på Juridicum 
så länge, vilket 
gör det svårt 

för mig att säga 
något om utveck-

lingen över tid och 
vad som kan förbättras 

överlag. Vad jag kan säga 
något om är jämställdheten inom det 
ämne jag verkar. Processrätten har his-
toriskt dominerats av manliga professo-
rer. Idag är det ett ämne där studenter, 
doktorander och relativt nydisputerade 
forskare som jag själv kan lära mycket 
av seniora både kvinnliga och manliga 
forskare och lärare, alla otroligt kun-

niga på sina respektive områden. Vid 
lärarmöten och seminarier i processrätt 
tycker jag att atmosfären är inkluderan-
de och respektfull. Det är inspirerande 
och något som oftast (även i undervis-
ning) går att jobba på tycker jag: att 
värna talutrymmet, att sträva efter en 
atmosfär där alla känner att de kan bi-
dra i en diskussion. 

Jag önskar att fler tjejer och kvinnor 
ska fatta modiga beslut och göra det 
mesta av sitt yrkesliv. Inte hålla tillbaka 
eller förringa sig själva. 

Har du som student ett intresse för 
att forska rekommenderar jag dig ändå 
att först söka dig ut och bort från uni-
versitetet ett tag. Det ger perspektiv på 
juridiken – kanske till och med forsk-
ningsidéer – som kan vara värdefulla 
om du senare återvänder till universite-
tet. Sedan är tipsen de gamla vanliga, att 
satsa på det du tycker är riktigt intres-
sant och jobba hårt. Det finns mycket 
roligt och viktigt att göra inom rättsve-
tenskapen. 

Christina Ramberg
Professor i civilrätt 

Jämställdheten mellan könen på Juri-
dicum har utvecklats mycket positivt 
under de tio år jag arbetat här. Det är 
inte längre någon obalans mellan könen 
vad avser antal professorer och doktorer 
eller vad avser personer i ledningen. Det 
är fler kvinnor som är kursadministra-
törer men utvecklingen går i rätt rikt-
ning även där. 

Det är roligt och meriterande att ar-
beta som amanuens parallellt med stu-
dierna. I den rollen får du insyn i hur 
det är att arbeta på universitetet och kan 
bilda dig en uppfattning om det är en 
karriär som du är intresserad av. Nu-
förtiden är det stenhård konkurrens om 
doktorandtjänster. Arbetet med ansök-
ningen och projektbeskrivningen kan 
ta många månader, så förberedelser är 
A och O. Kontakta gärna någon senior 
forskare för hjälp på ett tidigt stadium. 

Karin Åhman 
Professor i statsrätt (eller kon-
stitutionell rätt), tidigare pro-
fessor i offentlig rätt i Uppsala 
(2011-2016) 

Man kan lägga mycket i begreppet jäm-
ställdhet och se på det från flera håll och 
på olika sätt och varför det är bra med 
jämställdhet. Min uppfattning är att 
vi arbetar och samarbetar väldigt 
bra inom gruppen lärare/forskare 
med varandra oavsett kön och att 
yrkesgruppen överlag är jämställd. 
I det ämne som jag ingår i (offentlig 
rätt) har vi dock underskott på man-
liga kollegor och jag skulle gärna se att 
vi t.ex. fick fler manliga doktorander 
(även om det inte är ett självändamål). 
Tror också att andelen kvinnliga profes-
sor ökar så sakteliga även om kvinnor 
är i underskott. Viktiga frågor att lyfta 
inom juristbranschen – etik (yrkes-
kodex) är särskilt betydelsefullt inom 
vissa yrkesgrupper som t.ex. advoka-
ter. En annan fråga för samtliga inom 
juristbranschen är grundlagens ökade 
genomslag och betydelse för samtliga 
juristgrupper. Man där är jag lite jävig. 

Att de kontaktar lärare/professorer i 
ämnet för att visa intresse. Många bör-
jar t.ex. som amanuenser och fortsätter 
sedan som doktorander, vilket dock 
inte är ett måste.

Genom specialkurser och uppsats-
skrivande brukar de studenter som har 
forskarintresse ”komma fram”. 

Katarina Fast  
Lappalainen

Universitetslektor i rättsinfor-
matik, Juridiska institutionen, 
Stockholms universitet 

Jämställdheten 
på Juridicum 

har blivit bätt-
re över tid. 
Det är t.ex. 
fler kvinnor 
som är pro-

fessorer och 
fler kvinnor i 

ledande positio-
ner nu än tidigare. 

Detta är en utveckling som kommer att 
fortsätta, vilket säkerligen kommer att 
leda till förbättringar framöver. 

Att jämställdhetsarbetet fortsätter 
är oerhört viktigt, men det är också vä-
sentligt att intensifiera arbetet med an-
dra likabehandlingsfrågor som rör etni-
citet, ålder och social bakgrund. Dessa 
frågor samspelar med varandra, s.k. in-
tersektionalitet, vilket bör få ett större 
fokus inom juristbranschen som helhet. 

Arbeta med frågor, välj ämnen, som 
du brinner för. Var inte rädd för att vid-
ga dina vyer till såväl andra rättssystem 
som ämnen utanför juridiken. Det bi-
drar till att fördjupa din förståelse för 
juridiken i stort och det svenska rätts-
systemet specifikt. Låt dig inte begrän-
sas av din bakgrund. 

Mia Carlsson 
Docent i civilrätt, universitets-
lektor, kursföreståndare för 
Juridisk introduktionskurs och 
specialkursen i skadestånds-
rätt 

Jämställdheten är generellt bra på Juri-
dicum. Även om vi lägger mycket tid på 
vårt arbete så har olika delar av livet stor 
betydelse för de flesta individer. Tid och 
engagemang fördelas mellan arbete, 
familj, fritidsintressen, vänner etc. Ar-
betet är inte den enda plattformen och 
det skapar i sig förutsättningar för ett 
mer jämställt liv, även i förhållande till 
arbetet. Möjligen kan man ana en viss 
större lojalitet med arbetet och särskilt 
undervisningsuppdraget hos kvinnli-
ga medarbetare, men det varierar stort 
från individ till individ. 

Jag kan inte uttala mig 
om juristbranschen 
som helhet. Från 
jä m s t ä l ld he t s -
synpunkt är det 
en fördel om 
både kvinnliga 
och manliga 
studenter in-
tresserar sig 
för juridikens 
olika delar och 
ämnesområden. 
Här kan man nog 
diskutera orsakerna 
till vissa skillnader i in-
tresseinriktningar. 

Fokusera på ett ämne som verk-
ligen intresserar dig. Lägg god tid på att 
utforma ditt forskningsämne. Disku-
tera uppgiften med olika personer och 
aktörer inom området. Skriv rättsve-
tenskapliga artiklar eller recensioner av 
doktrin redan innan du söker. Formu-
lera dig väl. 

TEXT: Firel Danho & Signe Maj Vibe 
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Satsa på ett  
bättre samhälle
Ett av temana för detta nummer av iusbärare är jäm-
ställdhet. Ett stort problem i världen och något som 
även existerar i Sverige är ojämställdhet. Trots att 
vi är föregångsland eller i alla fall något av de 
första länderna gällande just kvinnors rättighe-
ter är vi inte bäst i klassen.

PERSONLIGEN  är jag intresse-
rad av jämställdhetsfrågor och är 
självklart för lika rättigheter och 

möjligheter för alla. Oavsett kön, etnici-
tet eller sexuell läggning. Inget konstigt 
alls 2021 egentligen. Men det är trots allt 
… konstigt. För att jag känner mig inte 
bekväm eller välkommen i debatten. 
Jag ska placeras i fack och få en massa 
etiketter på mig redan innan. Vit. Man. 
Vilket gör att mina tankar misskredite-
ras redan från start. (Det lustiga i detta 
är ju att det här är det kvinnor har käm-
pat emot under århundraden för att få 
samma chans som män). Debatten ra-
sar på i sociala medier, klyschor slängs 
ut från båda håll för att provocera och 
trycka ner varandras åsikter vilket leder 
till absolut ingenting alls. Det är inte 
konstruktivt. 

För den som låter mest just nu är 
den som leder debatten. De som lå-
ter mest och de som är mest på ropet i 
jämställdhetsdebatten är kvinnor. Vil-
ket jag förstår fullt ut. Rop och krav på 
hjälp för kvinnors unika problem. Som 
behöver hjälp och stöttning. Det bety-
der dock inte att män glider runt och 
lever livet. Vi har våra problem med. 
Krav och sociala normer som trycker 
på och blir hjärnspöken. I samma grad 
som kvinnor, i vissa fall t.om värre. In-

ternationella mans-
dagen är en dag som 
de skulle kunna lyftas 
fram och diskuteras. 
Istället väljer många 
ledande debattörer 
att hacka på “män” un-
der den dagen (jag förstår 
att det inte gäller mig speci-
fikt, eller inte ens alla män).  
Män är överrepresenterade 
bland självmorden i Sverige. 
Vilket är extremt högt även med 
internationella mått sett. Pojkar 
presterar inte i skolan och får dåliga 
betyg och därmed sämre möjligheter i 
livet. Överrepresentation av män i fäng-
else, de hemlösa. Låt oss även prata om 
detta.

Låt även män komma med i debatt-
program, i diskussioner kring jäm-
ställdhet. För nu är min empiri att ska 
det diskuteras jämställdhet är det en pa-
nel med kvinnor som pratar om kvin-
noproblem och hur de ska lösas. Män 
har ett ansvar att vara med och delta 
i debatten men att även vara en del av 
lösningen. Män behöver se och höra 
förebilder som står upp mot de skeva 
mansidealen som leder till bland annat 
våld mot kvinnor. 

Hur vore det om vi satsade på ett 

bättre sam-
hälle för komman-
de generationer istället för att fokusera 
på kompensation för tidigare genera-
tioners misstag? Kollektiv skuldbelägg-
ning och hämnd är inte rätt väg för att 
lösa jämställdheten. Eller ens för att 
starta ett konstruktivt samtal.

TEXT Harri Korhonen 

ILLUSTRATION Shutterstock

Problemen med 
surrogatmödraskap
Utöver att vara politiskt känslig är frågan om surrogat-
mödraskap juridiskt komplex. Lagstiftningen innehåller 
många luckor och innebär en bristande likabehandling 
av könen. 

SJÄLVA fenomenet att en kvin-
na bär en annan persons eller ett 
annat pars barn kallas surrogat-

mödraskap eller surrogatarrangemang. 
Vanligtvis brukar surrogatarrange-
mang delas in i två kategorier, altruis-
tiska och kommersiella, med skillnaden 
i att arrangemanget sker i utbyte mot 
pengar. Surrogatarrangemang är inte 
tillåtna inom svensk sjukvård. Det före-
kommer dock att svenskar åker utom-
lands för att anordna surrogatarrang-
emang, vilket inte är olagligt i Sverige. 

Juridiskt uppstår problemen kring 
surrogatarrangemang främst i och med 
de principer som återfinns i rättssyste-
met kring fastställandet av den juridis-
ka modern. Förutom vid adoption är 
inom svensk rätt den kvinna som föder 
barnet den juridiska modern. Att barnet 
biologiskt inte är släkt med kvinnan är 
alltså utan betydelse. Principen kallas 
mater est-regeln och återfinns i 1 kap. 
7 § föräldrabalken. Principen hindrar 
tillsammans med förbudet mot att ut-
föra surrogatarrangemang inom svensk 
sjukvård kvinnor från att bli biologiska 
mödrar genom surrogatarrangemang i 
Sverige. 

För män å andra sidan är möjlig-
heterna att bli förälder genom surro-
gatarrangemang något större. Utöver 
att genom arrangemang utanför den 
svenska sjukvården bli förälder, finns 
även en förenklad väg för män att bli 

juridisk förälder till sitt biologiska barn 
som tillkommit genom surrogatarrang-
emang i utlandet. Enligt 3 a § lagen 
(1985:367) om internationella fader-
skapsfrågor, är det möjligt för män att 
av socialnämnd få sitt faderskap fast-
ställt för sitt barn som tillkommit ge-
nom surrogatarrangemang utomlands. 
För kvinnor saknas denna möjlighet.

Ur ett genusperspektiv innebär nu-
varande reglering en materiell orättvisa 
till förmån för män. Det kan så klart fin-
nas orsaker bakom den olika behand-
lingen av män och kvinnor i lagen. Det 
är trots allt kvinnor som bär och föder 
barnet medan män främst bidrar med 
sina könsceller. Utan att bli för politisk i 
min diskussion vill jag ändå belysa vik-
ten av likabehandling mellan män och 
kvinnor. Det är vid det här 

laget en allmänt accepterad princip och 
en förutsättning för ett välfungerande 
samhälle.

Vad blir då kontentan av detta reso-
nemang? Att surrogatarrangemang bör 
legaliseras för att säkerställa jämställd-
heten i samhället? Nej, inte nödvän-
digtvis. Som framgår ovan behandlar 
dagens lagstiftning män och kvinnor 
olika och en ändring av lagen kan där-
för anses nödvändig. Frågan är om den 
ska ändras genom att kvinnors möjlig-
heter att bli förälder ska bli desamma 
som mäns idag, eller om mäns möjlig-
heter att bli förälder ska bli desamma 
som kvinnors idag.

TEXT Nora Frögren

ILLUSTRATION Shutterstock
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DEN MODERNA BYRÅN
CEDERQUIST.SE

Vill du arbeta på en modern advokatbyrå? På Cederquist 
arbetar vi värderingsstyrt för att skapa en jämlik och 
inspirerande arbetsplats. 

Det senaste steget i vår utveckling är ett antal digitala 
verktyg som gör vårt arbete både effektivare och mer 
inspirerande. Ett exempel är B.E.N.G.T. – vår AI-satsning 
som hjälper till att hantera och analysera de stora data-
mängder som behöver hanteras vid exempelvis en due 
diligence. Det som tidigare var ett långdraget och ett 
ganska omständigt arbete blir plötsligt gjort på ett helt 
nytt sätt. Så att du kan lägga mer tid på mer utmanande och 
intressanta delar av advokatyrket. Är du driven, smart och 
nyfiken på Cederquist och våra karriärmöjligheter?  
Läs mer på cederquist.se/karriar

Ta chansen 
att få en  
riktigt stel 
kollega.

Möt Juridiska Föreningens 
styrelse 2021
Vi är nu inne i ett nytt år – som förhoppningsvis inte blir lika 
spännande som det föregående – och med det sveper 
en nyvald styrelse in på Juridiska Föreningen! Somliga an-
sikten är nya, andra känner vi igen från tidigare. 

I ENLIGHET med praxis har ius-
bäraren intervjuat styrelsens med-
lemmar. Tidigare har vi frågat om 

favoritkurs, förebilder, mål i livet, med 
mera. Sådana frågor är dock på tok för 
snälla! Jag har därför valt att dumpa 
dem. Nej, jag skämtar givetvis, dessa är 
frågorna jag valde att ställa:

1. Hur engagerar du dig i JF?
2. Vad är din vision för JF?
3. Hur tycker du att JF skulle kunna 
förbättras?
4. Vad kommer du som styrelse-
medlem göra för att erbjuda ett 
värdefullt studentliv på distans?
5. Har du något tips till nya studen-
ter?

Era Krasniqi 
Ordförande

1. Jag är projektledare för men-
torskapsprogrammet, med 

i klubbmästeriet och 
ordförande i JF. Jag le-

der och representerar 
officiellt föreningen, 
bistår och följer upp 
kommittéchefernas 

arbete och är kontakt gentemot den 
akademiska världen.

2. Medlemmar ska känna att förening-
en finns där för dem trots covid-19. Sty-
relsen, våra ämbetsmän och alla som är 
delaktiga i JF ska känna att deras arbe-
te syns och att de uppskattas för det de 
gör!

3. Kortsiktigt bör vi anpassa den digita-
la verksamheten till att erbjuda samma 
gemenskap och värme som att stiga in 
på Juristernas hus. Långsiktigt kan vi 
till exempel integrera Linjerådet mer 
i JF:s verksamhet så att vi kan tillvara 
våra medlemmars intressen.

4. Jag stöttar och bistår främst kommit-
técheferna med allt de behöver! Styrel-
sen har ett par idéer för ett bra student-
liv på distans och jag ska göra min del i 
att verkställa dessa.

5. Ta det lugnt. Vi har alla varit där när 
allt är nytt, överväldigande och stress-
sigt. Men tänk också på att 
det i de allra flesta fall-
en blir vad man gör 
det till!

Dustin Zojaji 
Vice ordförande

1. Jag är vice ordförande i 
styrelsen och marskalk i 
klubbmästeriet.

2. JF ska erbjuda alla 
möjlighet att engagera 
sig i studentlivet. För det 
behövs en studentförening 
som är demokratiskt upp-
byggd och välkomnande och 
inkluderande.

3. Vi kan strukturera upp vår organisa-
tion ytterligare. Med hjälp av en tydlig 
organisationsstruktur kan vi tillse en 
god kontinuitet i JF:s verksamhet.

4. Så många nya juriststudenter som 
möjligt ska bli medlemmar i JF och föl-
ja dess informationskanaler så att de 
enkelt kan delta i verksamheten så fort 
den blir fysisk igen.

5. Kom ihåg att ha balans i studierna! 
Ingen mår bra av att plugga för mycket, 
så ta en öl!

Marija Gorlova
Sekreterare

1. Jag är aktiv i klubbmästeriet 
och har varit fadder. Nu  sit-

ter jag också i styrelsen. 
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2. JF ska bli ännu större, roligare och en 
förening som kan möta allas behov och 
önskemål! JF ska förgylla både ens soci-
ala liv och studierna. 

3. Föreningen ska inte kännas som en 
sluten krets som man inte vågar när-
ma sig, den är ju till för alla. Alla ak-
tiva medlemmar måste därför jobba på 
att vara inbjudande och öppna, särskilt 
mot nya studenter!

4. Jag vill lyfta mina styrelsekollegors 
arbete och sprida ordet om alla roli-
ga (covid-säkra) evenemang som 
kommittécheferna anordnar. 

5. Ta det lugnt, allt löser sig 
och våga be om hjälp. Stu-
dierna är viktiga men inte 
allt. Välmåendet är alltid 
viktigast. Engagera dig 
också i föreningen så myck-
et du kan!

Simon Andersson 
Skattmästare

1. Jag har varit aktiv i klubb-
mästeriet, husbandet, 

Spexet 2019 och vanli-
ga och internationella 
fadderiet. Därutöver 
har jag varit på huset 
för att lära känna folk 
och tycka till i frågor.

2. Alla medlemmar ska 
kunna känna att fören-

ingen är rolig och betydel-
sefull! Vi måste försöka hjälpa 

dem som vill känna samhörighet och 
stöd under corona.

3. Organisationen kan förbättras så att 
det blir enklare för medlemmarna att 
påverka föreningen. Vi måste bli bättre 
på att nå ut till medlemmarna och sam-
la information om vad de skulle vilja se 
och göra inom föreningen.

4. Samarbeta med vice skattmästare för 
att se till att ekonomin går ihop och att 
de andra delarna av föreningen får till-
gångar till evenemang.

5. Se till att plugga OCH ha kul! Det be-
hövs en balans och inget är så ovärder-
ligt som bra och stöttande kompisar när 
plugget känns tungt!

Dennis Engström
Vice skattmästare

1. Jag är sedan tidigare 
engagerad i klubbmäs-

teriet, idrottskommi-
tén och fadderiet. Nu 
är jag vice skattmäs-
tare och arbetar för 
en hållbar ekonomi 

för föreningen.

2. Fortsätta  bygga på ett 
forum för juriststudenter att 

träffas, lära känna nya människor och 
ha kul.

3. Med större bredd för aktiviteter! Jag 
brinner mycket för att träning är både 
fysiskt och mentalt nyttigt. Fler trä-
ningsaktiviteter är min efterträdare 
Alexandra på god väg att utveckla.

4. I min nuvarande position kommer 
jag mest bidra genom en omstruktu-
rering av vår ekonomi. Jag ser det som 
att jag bidrar till de framtida generatio-
nerna på JF genom att hålla föreningen 
stabil.

5. Våga! Mitt största tips vore att utnytt-
ja fadderiet. Skriv i er discordgrupp så 
är vi många äldre studenter som vill 
hänga på distans. Ni är också varmt 
välkomna på torsdagspubarna  som nu 
sker via Zoom.

Ali Al Janabi 
Öfverfadder

1. Jag är öfverfadder i JF, 
med andra ord är jag in-
sparksansvarig.

2. Föreningen ska fort-
sätta växa, främja ett 
aktivt studentliv, samt 
fortsätta vara jurist-
studenternas andra hem, 
även efter examen. 

3. Samarbeten mellan kommittéerna 
borde öka. Föreningens kommittéer 
har ett gemensamt mål, nämligen att 
värva aktiva medlemmar och främja ett 
studentliv för alla.

4. Jag är med och arrangerar ett digitalt 
fadderi. Visserligen blir det en utma-
ning och en stor omställning, men jag 
tror på detta, och ska göra allt i min 
makt för att JIK:arma ska känna förtro-
ende för föreningen.

5. Tro på dig själv, och jämför dig aldrig 
med någon annan. Var inte heller rädd 
att prata med folk, skriv till oss i styrel-
sen, vi och föreningen finns här för er!

Alexandra Jensen 
Idrottssekreterare

1. Redan min första termin ställde jag 
upp i val på föreningsstämman, men 
det är denna termin som jag får bör-
ja göra något! Just nu sitter jag som 
idrottssekreterare.

2. Det ska vara en förening där alla 
känner sig trygga, respekterade, 
hörda och manade att ha 
kul! Jag vill se att för-
eningen håller på sina 
traditioner men inte 
är rädd för att lyss-
na på nya tankar 
och idéer!

3. Jag skulle gärna vilja se förbättring på 
insynen i styrelsens arbete, samarbetet 
mellan kommittéerna och mer fokus på 
marknadsföring från respektive kom-
mitté!

4. Jag ska försöka göra allt så normalt 
som möjligt genom att erbjuda aktivi-
teter både online och på campus, för att 
medlemmar ska få träffas och röra på 
sig! Vi kickstartar med yoga via Zoom 
för att sedan gå vidare till fysiska löpar-
grupper på campus i mars!

5. Gå på så många av fadderiets aktivite-
ter som du orkar! Vår öfverfadder har 
så mycket roligt planerat och det 
är ett toppen sätt att träffa dina 
kurskamrater!

Love Elliot Romeo 
Murray Retsmar 
Informationssekreterare

1. Som JIK:are klev jag med 
stormsteg in i klubb-

mästeriet. Tills förra 
oktober tjänstgjorde 
jag där som barchef 
men är nu vra-
kad. Jag är numera 
kommittéchef för 

informationskom-
mittén och sitter som 

informationssekretera-
re i styrelsen.

2. JF ska upprätthålla fanan den bär i 
mitt huvud, en anrik studentförening 
som skapar otroliga band bland ju-
riststudenter i Stockholm. Vi ska inte 
glömma våra rötter och ska eftersträva 
att hålla våra traditioner levande.

3. Det finns flera ställen som skulle 
kunna jobbas på, bland annat i frågor 
som insyn och samarbetet mellan de 
olika kommittéerna.
4. Jag kommer ge mitt fulla stöd för att 

hjälpa de andra kommittéerna att för-
verkliga sina mål.

5. Engagera dig i föreningen! Man får 
såna otroliga erfarenheter och vänner. 
Mitt andra tips är att om du kan välja 
Christina Ramberg i en kurs, så gör det!

Emma Söder
Internationell sekreterare

1. Jag har varit engagerad i internatio-
nella kommittén sedan 

första terminen. I år 
är jag internatio-

nell sekreterare. 
Utöver det inter-
nationella enga-
gemanget har jag 
varit fadder!

2. Alla medlem-
mar, nya som gamla, 

ska känna sig välkom-
na. Jag hoppas att vi i styrel-

sen kan bidra till en kultur som före-
språkar öppenhet och allas lika värde.

3. Tätare samarbete mellan de olika 
kommittéerna! Jag tror även att vi mås-
te jobba på att bli en mer öppen fören-
ing där transparens är en grundpelare, 
men även öppen på så vis att alla med-
lemmar känner att de har en plats.

4. Jag är med och anordnar det inter-
nationella fadderiet för utbytesstuden-
ter, och försöker organisera roliga och 
givande evenemang på distans. Myck-
et handlar om att ge våra medlemmar 
chansen att höra till ett sammanhang, 
för det gör mycket för den psykiska häl-
san att få umgås, även online. 

5. Stressa inte för mycket i början av 
programmet, du ska orka hela vä-
gen in i mål! Försök att omge dig med 
människor som vill dig väl, stötta var-
andra och våga be om hjälp. Att engage-
ra sig i föreningen är också fantastiskt!

Andreas 
Zheng Svensson
Klubbmästare

1. Tidigare har jag en-
gagerat mig i JF ge-
nom klubbmästeriet 
och fadderiet. Nu-
mer består mitt en-
gagemang till störs-
ta delen av att jag är 
styrelseledamot och 
klubbmästare.

2. Alla medlemmar och be-
sökare ska känna sig välkomna, 
trygga och inkluderade. I Juridiska för-
eningen är genus, normkritik och jäm-
ställdhet naturliga inslag i föreningens 
värdegrund och verksamhet. 

3. Juridiska föreningen ska vara en för-
ening som står för jämlikhet, jämställd-
het och mångfald. Detta ställer höga 
krav på oss alla i föreningen att arbeta 
för dessa värden, i denna strävan kan vi 
utvecklas och bli bättre. 

4. Vilja och våga vara kreativ för att hit-
ta nya roliga och spännande aktiviteter 
och events som inbjuder till gemenskap 
och samvaro. Sådana events kan vara 
allt ifrån Zoom-torsdagspubar, digita-
la föreläsningar och närvaro på sociala 
medier till kreativa workshops.

5. Studietiden är en tid att träffa nya 
människor, utforska vem man är och 
vill vara som människa!  Omringa dig 
med vänner som får dig må bra och 
som bryr sig om dig. Sist men inte 
minst: hitta den studieteknik som fun-
kar för dig!

Filippa Idsäter
Markadssekreterare

1. I början på förra året börja-
de jag engagera mig aktivt i JF, 
nämligen inom Svenska Juri-
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diska Mästerskapen. Idag sitter jag som 
marknadssekreterare, så jag ansvarar 
för kontakten mellan JF och utomstå-
ende företag och organisationer. Dess-
utom är jag (samt Louise Stridsman) 
projektledare för Juristdagarna 2021.

2. JF ska fortsätta att vara en rolig, aktiv 
och nyttig förening långt fram i tiden. 
Därför fokuserar jag på att utöka våra 
samarbeten med utomstående parter 
samt att hitta alternativa sponsrings-
möjligheter.

3. JF ska bli bättre på att visa upp hela 
sitt breda utbud av aktiviteter. Fester 
och gemenskap är en stor och viktig 
del, men JF har mycket annat att erbju-
da också!

4. Jag strävar efter att resurser läggs 
på kreativa digitala lösningar. Jag lan-
serade konceptet ”Karriärmånaden” 
i februari, vilket är en förlängning av 
Karriärdagen som anordnas i samband 
med Juristdagarna varje år.

5. Gå på så många evenemang ni kan! 
Börja tidigt gå på evenemang och före-
läsningar som anordnas av företag, det 
är ett perfekt sätt att skapa sig en upp-
fattning om vilka områden inom juridi-
ken som känns intressanta!

Petter Valentin Åhs 
Underhållningsmästare

1. Jag har sedan min första 
termin varit aktiv i JF:s 

husband, klubbmäs-
teriet där jag numera 
är barchef för festlag 
1,  jag har faddrat två 
gånger och har arbe-
tat inom idrottskom-

mittén!

2. Att fortsätta utvecklas bl.a. digitalt, 
det är ju något som är otroligt viktigt 
just nu.

3. I dagsläget sker det redan en hel del 
för att engagera och inkludera fler stu-
denter i JF:s kommittéer, men detta kan 
alltid förbättras på ett eller annat sätt! 

4. Jag tror nog mer att det är vad vi som 
styrelse gör tillsammans som kommer 
främja möjligheterna att engagera sig i 
studentlivet på distans.

5. Engagera er i JF! Det finns oftast nå-
got som nya studenter kan uppskatta! 
Vi har spex, husband, bokklubb, pubar, 
sittningar, fester och idrottskommitténs 
aktiviteter.

Oskar Berg
Borgmästare

1. I nuläget sitter jag bara 
i styrelsen. Tidigare har 
jag engagerat mig i det 
mesta som förening-
en har att erbjuda, 
allt från klubb till 
u nderh å l l n i ngs -
mästeriet.

2. Föreningen borde 
bli en naturlig sam-
lingspunkt för alla stu-
denter på programmet. Hu-
set borde också bli en självklar 
plats för både plugg och det sociala.

3. Huset måste bli en naturligare sam-
lingsplats för studenterna på program-
met. Om det skulle vara någon som har 
idéer som de vill framföra så kan ni 
kontakta mig, enklast på mejl!

4. Jag kommer finnas där för studenter-
na, vara på de event som anordnas, visa 

dem hur fantastisk föreningen är och 
svara på de frågor som uppkommer. 

5. Utnyttja det aktivitetsutbud som för-
eningen tillhandahåller! Man kan träffa 
många nya goda vänner på föreningens 
aktiviteter. Gå på torsdagspubarna när 
restriktionerna släpper. Gå på alla före-
läsningar och gruppövningar. Avslut-
ningsvis brukar det vara till stor hjälp 
att fråga äldre studenter om hur de 
gjorde på din kurs!

TEXT Simon Tell
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Resan från gymnasiestudierna  
till juridikstudierna
Vi vill för det första börja med att välkomna var och en av er 
nya juriststudenter till Stockholms universitetet. Välkommen! 
Vi vill även passa på att gratulera till antagningen på en av 
Sveriges svåraste utbildningar att komma in på. Grattis!

DU har nu börjat en resa som 
kommer vara fullt med både ut-
maningar och möjligheter. En 

resa som ofta kommer att kännas som 
en stor bergochdalbana där du å ena si-
dan kommer att ifrågasätta ditt val och 
å andra sidan tacka dig och vara stolt 
över att ha klarat en svår tenta.

Omväxlingen mellan gymnasiestu-
dierna och juridikstudierna kan kännas 
väldigt stor.

På gymnasiet togs du alltid hand om 
av lärarna, du kunde alltid ställa frå-
gor om du undrade över något. Vissa 
av dina lärare var säkert dina kompisar 
som du kunde prata med om allting. 
Men nu när du har börjat på universitet 
så märker du säkert att det inte är rik-
tigt samma sak här. På universitet för-
väntas du sköta allting själv för att inte 
hamna efter. Du förväntas även ha koll 
på kurshemsidan för att inte missa nå-
got viktigt. Detta kan kännas tufft och 
jobbigt i början men tro mig, alla vi som 
läser denna utbildning har gått igenom 
samma sak och alla har känt så som du 
känner. Du kommer bli van med tiden 
och det kommer kännas bättre ju längre 
fram i utbildningen du kommer.

Jag grät efter att  jag kom hem från 
min första dag på juristprogrammet. 
Det kändes för mig som att alla andra 
var mycket smartare och kunnigare än 
mig. Jag började ifrågasätta mitt val och 
började bli osäker på om juristprogram-
met var något för mig och om jag skul-

le klara studierna eller inte. Det som 
kan göra studierna på universitet ännu 
svårare är kurshemsidan. Det tar tid 
att förstå hemsidan när man inte från 
början vet var allting ligger, hur man 
hittar uppgifterna, hur man lämnar in 
saker, osv. Och det kan göra program-
mets start ännu stressigare. Men du ska 
komma ihåg är att allting faller på sin 
plats till slut.

Mitt främsta råd till dig som är ny 
är att hitta kompisar som du både kan 
plugga och prata med när du har det 
tufft. Detta är inte alltid så enkelt, spe-
ciellt nu när ni inte ses fysiskt. Men tro 
mig, du kommer hitta dem som kom-
mer vara där för att lyssna på dig när 
du behöver klaga på plugget, eller när 
du behöver berätta om din ångest över 
tentan. Glöm inte att vi alla sitter i sam-
ma båt och vill ha sådana som man kan 
bolla med. När du väl har hittat de så 
kommer programmet kännas myck-
et enklare. Ett tips är att alltid kika i 
Facebook-grupper såsom; (Juristpro-
grammet SU – Frågor & Svar)  om du 
vill ha några lösningsscheman eller an-
teckningar till den kurs du läser – det 
kommer underlätta mycket. Där finns 
många snälla juriststudenter som även 
delar med sig av sina uppsatser och ten-
tor.

Det är också vanligt att känna be-
tygshets på juristprogrammet. Det du 
inte ska glömma under utbildningen, 
speciellt när du känner ångest, är att du 

har valt en utbildning med stor efterfrå-
gan på arbetsmarknaden. Du kommer 
att få jobb med eller utan högsta betyg, 
du kommer att få jobb. Man kan lätt 
hamna i bubblan av “kända” arbetsplat-
ser, såsom advokatbyråer och domsto-
lar, men faktum är att det finns oändligt 
många arbetsplatser där man kan arbe-
ta om man har en juristutbildning i ba-
gaget. Mitt råd till dig är alltså att bara 
fokusera på ditt eget sätt att plugga och 
inte tänka att du inte kommer jobb utan 
bra betyg. Det finns ett hav av möjlighe-
ter, det gäller bara att hitta dem. 

Sist men inte minst vill jag säga att 
om du någonsin inte klarar en ten-
ta så ska du inte oroa dig, det är inte 
hela världen. Du kommer fixa det näs-
ta gång. Ett tips är att be varandra om 
hjälp vid tentapluggandet. Ni är varan-
dras bästa lärare. Det man inte heller 
ska glömma är att unna sig längs vägen. 
Jag t.ex. försöker se till att belöna mig 
varje gång jag klarar en tenta. Det behö-
ver inte vara något stort varje gång, vis-
sa gånger unnar du dig din favoritglass 
och andra gånger firar du med en god 
middag tillsammans med dina kursare. 
Detta kan kännas litet men tro mig, det 
kommer fylla dig med en härlig energi 
som kommer hålla dig motiverad.

Jag hoppas att denna läsning kan 
hjälpa dig på din resa och att den ger 
hopp trots att det i vissa stunder kan 
kännas helt hopplöst. Jag önskar dig 
stort lycka till på programmet, du kom-
mer fixa detta!

TEXT Devanshi Gandhi

 ■  INSPARK
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Tips för att optimera 
distansstudier
Omställningen till distansundervisningen har för oss flesta 
varit en utmaning, men efter snart ett år har man anpas-
sat sig och lärt sig en del på kuppen! Cornelia Gunnars-
son delar med sig av sina små tips för att hjälpa juristpro-
grammets nya studenter komma igång med studierna.

Bestäm dina tider
Tips ett är att försöka hålla dig till satta 
tider för plugget. Har du möjlighet är 
ju vanliga kontorstider 8–17 med några 
små raster här och var en beprövad och 
populär modell. Du kan såklart anpassa 
tiderna efter möjlighet och behov, men 
det viktiga är att det finns en plan och 
att du försöker hålla dig till den. 

Sätt ett schema
För att upprätthålla en någorlunda or-
ganiserad studiekultur mitt bland alla 
distraktioner som finns hemma kan det 
vara bra att strukturera upp en plan för 
vad som behöver göras och när.

Avsluta varje arbetsvecka med att 
konstatera vad du har fått gjort, och 
bestämma vad som behövs göras nästa 
vecka. Lägg in alla lektioner och semi-
narier i schemat, och planera in när du 
skall läsa in vad. På måndag kommer du 
veta exakt var du ska börja och du kan 
känna dig säker i att du kommer hinna 
med allt. 

En bra pluggplats 
Du måste ju ha en funktionell och mo-
tiverande plats att sitta på när du plug-
gar in paragrafer! Om du har utrymme 
hemma för en dedikerad studieplats; se 
till att du lämnar skrivbordet i ordning 
så att du kan inleda nästa arbetsdag utan 
trösklar! Sitter du vid köksbordet eller 
likande är det trevligt om du med enkla 

medel kan trolla fram ett portabelt kon-
tor. Placera ut en skrivbordslampa, lägg 
fram kursböckerna, kontorsmaterial 
och dator för att få till rätt känsla och 
locka fram studiemotivationen. 

Tillbaka till rutinerna
Pandemin har nog ruckat på rutinerna 
för oss flesta, men i detta öppnas möj-
ligheten att skapa nya! En rutin som 
man gärna vill få tillbaka är dock var-
dagsmotionen. Bara för att man inte 
ska någonstans vill man ju inte gå miste 
om det uppfriskande i att komma ut på 
morgonen. Lösningen? Inled varje dag 
med en kortare promenad i kvarteret, 
och när du kommer tillbaka hem sätter 
arbetsdagen igång. Ett riktigt proffstips 
är att sätta på kaffebryggaren innan du 
går!

Lunchlådan
Är det bara jag som lätt sätter igång 
och lagar en avancerad lunch bara för 
att skjuta upp på plugget? Se till att 
ha matlådor redo i kylen för att 
undvika denna fälla!  

Ta rast! 
För att orka hålla koncen-
trationen är det nödvän-
digt att ta pauser. Pla-
nera in en flera kortare 
och en lite längre rast i 
schemat. Du kan ringa 

kompisen, dra ett träningspass eller 
lyssna på en podcast medan du vattnar 
blommorna. Men se till att pausen inte 
drar över tiden och försök hålla dig till 
de inplanerade rasterna!

Håll kontakten
Det är skönt att bli påmind om att du 
inte är ensam på juristprogrammet, 
även om du inte träffar de andra stu-
denterna just nu. Skriv och fråga hur de 
tänker kring frågorna till seminariet, 
vad de tyckte om den roliga föreläsaren 
eller vad som helst. 

För den som behöver komma ut
Har du inte möjlighet att plugga hemi-
från, eller om du bara vill variera dig då 
och så är det värt att komma ihåg att 
både Stockholms Universitets bibliotek 
och Studentpalatset håller öppet. De 
har dragit ner antalet studieplatser för 
att skapa mer utrymme mellan studen-
terna, så kom i tid om du vill ha en plats!

TEXT Cornelia Gunnarsson

FOTO Shutterstock

MANNHEIMERSWARTLING.SE/KARRIAR

Vill du utvecklas 
med oss?
Med några av världens mest innovativa och nytänkande företag som klienter 
krävs det att vi ständigt utvecklas och kan erbjuda nya lösningar. Vi bevarar vår 
ledande position genom att rekrytera, utveckla och behålla de mest passionerade 
juristtalangerna. Vill du vara med och bidra till utvecklingen av företag, 
organisationer och samhället i stort?
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Ängla Eklund: Att driva 
juridiken framåt på internet
Hon arbetar som associate på Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå (MSA) och syns i TV:rutan, sociala medier, 
hörs i radio och deltar på panelsamtal. Ambitionen är 
att förändra lagstiftningen, förenkla juridiken och göra 
internet till en bättre plats. iusbäraren har pratat med 
Ängla Eklund, ordförande på Institutet för Juridik och 
Internet (IJI).

ÄNGLA jobbar som associa-
te på MSA i en verksamhets-
grupp som heter Corporate 

Sustainability and Risk Management 
men är även engagerad i byråns arbete 
med Corporate Crime. Utöver det är 
hon ordförande för Institutet för Juridik 
och Internet tillsammans med Mårten 
Schultz. Hon bor idag på en liten ö till-
sammans med min sambo, sonen Wilde 
9 år och snart väntar de en liten bebis. 
Men vägen in i juristvärlden var inte 
självklar.

– Det var faktiskt inte så spännande 
hur jag började läsa juristprogrammet, 
jag önskar att jag hade en häftig historia 
om att jag ville bli det sen jag var liten 
men egentligen satte jag mig med Stock-
holms Universitets katalog för alla pro-
gram och sen började jag stryka en efter 
en. Då blev juridiken kvar. Jag tvivlade 
nog på mitt val hela vägen fram tills jag 
hittade IJI och hade turen att få bli med-
lem. Jag hade ett starkt behov av att vid 
sidan om studierna och den teoretiska 

juridiken få mer praktisk kunskap. Jag 
kunde ingenting om juridiken som IJI 
ägnade sig åt men blev otroligt inspi-
rerad av att IJI arbetade med juridik i 
framkanten och var med och drev juri-
diken framåt. 

Som både associate på en stor advo-
katbyrå, ordförande och förälder känns 
det som att det kan vara svårt att få ti-
den att räcka till. Vi bad Ängla dela med 
sig av hur en vanlig arbetsdag för henne 
ser ut. Med arbetet och engagemanget 
följer roliga och utmanande stunder. 

– Nu i pandemitider så arbetar jag 
hemifrån men annars från MSA:s kon-
tor i Stockholm. En typisk dag brukar 
börja med en avstämning på morgonen 
antingen tillsammans med mina kol-
legor eller så går jag själv igenom vad 
jag ska göra under dagen, sen blandas 
dagen av klientmöten, självständigt ar-
bete och att bolla frågor med mina kol-
legor. Frågorna varierar otroligt myck-
et och ingen dag är den andra lik. När 
det kommer till IJI gör jag det mesta av 

arbetet på fritiden och när luckor ges 
men ibland blir det mycket tid som går 
åt om det till exempel sker en stor hän-
delse som uppmärksammas i media, 
exempelvis som i samband med #me-
too. Arbetet för IJI handlar mycket om 
att hålla sig ajour med aktuella frågor, 
snabbt kunna bedöma och kommente-
ra utvecklingen och vara en aktiv röst 
i debatten. 

– Det är otroligt varierande att arbe-
ta för MSA och IJI. Jag trivs bra i spe-
cialistrollen och den får jag ha både på 
IJI och MSA. Det är otroligt häftigt att 
kunna kombinera dessa två roller och 
fantastiskt att vara på en arbetsplats 
som stöttar olika typer av engagemang. 
Arbetet är flexibelt och varierande och 
tack vare det har jag möjlighet att arbeta 
på byrå samtidigt som jag är mamma 
och ordförande. 

Institutet för Juridik och Internet är 
en ideell politiskt obunden expertor-
ganisation inom internetrelaterade rät-
tighetsfrågor. IJI arbetar främst genom 
folkbildning och opinionsbildning och 
har till syfte att vara en aktiv röst i den 
pågående debatten. Ofta kretsar typiska 
IJI-frågor kring gränsdragningen mel-
lan yttrandefrihet och integritet. Den 
senaste tiden har det varit många aktu-
ella frågor som kretsat just kring dessa 
frågor t.ex. spridandet av terroristpro-
paganda och avrättningsvideos, namn-
publiceringar i samband med #metoo, 
influencers exponering av sina barn och 

diverse förtalsfrågor nu senast i sam-
band med ett inlägg från en partiledare. 
Vi frågar mer om #Metoo och hur man 
egentligen ska se på balansen mellan att 
vilja offentliggöra något som man anser 
är sin sanning och sin berättelse och ju-
ridikens ramar. 

– Det var många som deltog med 
vittnesmål i samband med #metoo, 
däremot var det få som faktiskt valde 
att gå ut med namn eller specifika ut-
pekanden som gjorde att personer gick 
att identifiera. Att sprida en uppgift om 
en person som utpekar personen som 
brottslig eller klandervärd på ett sätt 
som kan få andra att få en sämre upp-
fattning av personen kan utgöra ett för-
tal. Detta gäller även sanna uppgifter. I 
vissa fall är spridandet försvarligt, alltså 
ändå okej att sprida, då krävs det att det 

finns ett allmänintresse av uppgifterna 
och att uppgifterna var sanna eller att 
det fanns anledning att tro att uppgif-
terna var sanna. Däremot är försvarlig-
hetsprövningen relativt snäv. Självklart 
har man alltid rätt till sin sanning och 
sin berättelse men man har inte alltid 
rätt att sprida den till vem man vill. 

Att arbeta med dessa frågor ställer 
ofta höga krav på att snabbt försöka 
utkristallisera var gränserna på yttran-
defrihet egentligen går på nätet. Det 
kräver inte sällan snabba ställningsta-
ganden och väcker många känslor. Vi 
frågar Ängla om varför hon driver dessa 
frågor och om hon på tror att det går att 
skapa en förändring. 

– Det är såklart otroligt mycket 
känslor som finns kopplade till dessa 
frågor och det är inte sällan ens person-

liga känslor och moral och juridiken 
inte helt går hand i hand. Jag försöker 
alltid hålla mig till den faktiska juridi-
ken när jag uttalar mig, jag är där som 
specialist och inte för att dela med mig 
av mina åsikter och tyckande. Jag tror 
på juridiken och i de fall vi identifierar 
luckor i lagen ser vi en möjlighet att på-
verka och förändra. Men juridiken kan 
inte göra allt. Ska vi ha ett bra klimat på 
internet eller i samhället i stort handlar 
det mer om moral och hur vi behandlar 
varandra än juridik. Juridiken tar hand 
om extremfallen. Med det sagt behöver 
det finnas en välbalanserad och effektiv 
lagstiftning och en god kunskap om de 
lagar som finns. Det är en förutsättning 
för att veta vilka skyldigheter och rät-
tigheter som man har. 

För juriststudenter rekommenderar 
Ängla följande. 

– Hitta en förebild eller mentor och 
var inte rädd för att kontakta personen 
och be om tips eller råd. Om du vet vad 
du är intresserad så var inte rädd för 
att specialisera dig tidigt. Hitta frågor 
du brinner för och engagera dig i det! 
Lycka till!

TEXT Firel Danho & Signe Maj Vibe 

FOTO Severus Tenenbaum.

Ängla Eklund (t.h.) och professor Mårten Schultz är ordförande för IJI.
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Tingsrätt gav socialen 
för stor makt
Enligt 6 kap. 15 c § föräldrabalken (FB) får 
domstol tidsbegränsat besluta att en person ska 
medverka vid barns umgänge. Socialnämnden 
ska före beslutet få yttra sig, och efter beslu-
tet utse umgängesstödjaren samt följa upp om 
denna fortfarande behövs. I flera fall, bl.a. ett 
där mamman bodde på hemlig ort och pappan 
skulle hindras att fråga barnet om adressen, be-
slöt Malmö tingsrätt att umgänge ska ske i kom-
munlokalen ”Umgåsen”. 

Istället för att konsekvent få yttra sig fick soci-
alen själv avgöra om umgänget skulle överva-
kas. Justitieombudsmannen (JO) riktar kritik 
mot att tingsrätten på så sätt haft överenskom-
melse med socialnämnden i strid med FB. Um-
gängesstöd syftar inte på en lokal, utan på att en 
person ska närvara. 

Det är ett ingripande som JO menar att tings-
rätten inte haft rätt att delegera åt socialnämn-
den. Sådan omkastning av ansvar som skett i 
dessa fall kallas ibland för att ”svansen viftar på 
hunden».

Pressgrannar
Göteborgs universitet skulle ha en workshop för stu-
denter som vill bli bättre på att inte skjuta upp saker. 
Grönköpings Veckoblad citerar Göteborgs-Posten,  som 
rapporterar att kursen blev uppskjuten.

Sänkt arbetsgivaravgift 
för unga vuxna
Branscher där många hittar sitt första jobb, så-
som restaurang, hotell och handel, har drabbats 
hårt av Covid-19. Sedan regeringens ändrings-
budget behandlats i Finansutskottet har riks-
dagen klubbat att arbetsgivaravgiften sänks för 
unga vuxna till och med mars 2023. Under 2021 
gäller lättnaden anställda födda 1998–2002. 
Hela avgiften minskas med drygt en tredjedel, 
dock inte för eventuell del av lönen som över-
stiger 25  000 kr/månad. Syftet är att fler unga 
vuxna ska komma in i arbetslivet när ekonomin 
återstartar. Den del av avgiften som berör fram-
tida pension ändras inte.

Brittisk rättsprövning  
om transmedicin
Keira Bell växte upp i en splittrad familj, hade vad som 
sägs vara ”pojk-intressen”, vantrivdes som flicka och 
var deprimerad. Hon sökte hjälp och remitterades till 
Tavistock-kliniken i London. Efter cirka fyra samtal 
fick hon som 16-åring pubertetsblockande medicin 
och som 17-åring manligt könshormon. Behandlingen 
medför risker för sterilitet, försvagat skelett och fram-
tida blod- och hjärtsjukdomar. Vid 20 opererade Keira 
bort båda brösten. Nu är hon 23 år och ångrar allt. 

Hon säger att hon saknade lesbiska förebilder, att hon 
nu inser att hon inte kan bli en man, och att vården bör 
”sluta leka Gud med våra kroppar”. Hon stämde Tavis-
tock och fick talan prövad i ”judicial review”. Processen 
liknar delvis den svenska lagen om rättsprövning av 
vissa regeringsbeslut men har större räckvidd, och Stor-
britanniens sjukvård är statlig. High Court i London 
menar att kliniken överskattat tonåringars förmåga att 
samtycka till så drastisk medicinering, brustit i doku-
mentation och underlåtit att utreda om unga som söker 
könskorrigering har autismspektrumstörning. Nu mås-
te brittiska regler ses över. 

Gay-organisationen LGB Alliance välkomnar domen: 
”Vi hoppas att lagstiftare världen runt granskar vad in-
formerat samtycke innebär i dessa fall. Att ge medicinsk 
behandling för ungdomars avvikelser från könsnormer 
är inte progressivt. Här behövs ett nytänk. Miljöer för 
lesbiska har försvunnit på senare år.”

TEXT  David Munck

 ■ ARBETSRÄTT

1. Hjälp! Jag vill inte bli sjuk! 
Vad ska man göra om en 
anställd, i det här fallet en 
kollega till mig, uppvisar sjuk-
domssymptom men vägrar att 
sjukanmäla sig? Jag känner 
mig orolig för att bli sjuk och 
vill absolut inte utsätta mig för 
coronavirus. 

Svar: Som anställd kan du prata med 
din arbetsgivare om den uppkom-
na situationen.  Arbetsgivaren har en 
skyldighet att försöka hindra att smit-
ta sprider sig på arbetsplatsen. I första 
hand bör arbetsgivaren därför tala med 
den anställde och förklara att denne 
behöver sjukanmäla sig och stanna 
hemma för att minska risken för smitt-
spridning. Det är även så att samtliga, 
inklusive kollegan, har en skyldighet 
enligt smittskyddslagen att medverka 
till att förhindra att smitta sprider sig. 
Det kan arbetsgivaren upplysa kollegan 
med sjukdomssymptom om.

Skulle din kollega, trots samtal, väg-
ra att sjukanmäla sig och arbetsgivaren 
efter en väl avvägd bedömning konsta-
terar att arbetstagaren uppvisar symp-
tom på coronavirus, får arbetstagaren 
under rådande omständigheter anses 
sakna arbetsförmåga. Arbetsgivare har 
då rätt att förbjuda arbetstagaren till-
träde till arbetsplatsen. Arbetstagaren 
har inte rätt till lön utan ska istället ha 
sjuklön. Det är i dessa fall viktigt att ar-
betsgivarens beslut är mycket noga av-
vägt och baserat på en riskbedömning 
utifrån konkreta fakta. 

Om arbetsuppgifterna tillåter kan 
en lösning vara att kollegan med sjuk-
domssymptom arbetar hemifrån under 
viss tid. 

2. Hej, förhoppningsvis kan 
man börja resa snart när fler 
är vaccinerade och jag har 
börjat planera för att eventu-
ellt åka utomlands i början av 
sommaren. Jag vill inte riskera 
min befintliga anställning och 
har ett antal frågor kopplat till 
detta som jag undrar om du 
kan svara på. 

a) Vad gäller för mig som 
anställd om jag inte kan resa 
tillbaka till Sverige från en 
semester utomlands?

Svar: Anställda som är förhindrade 
från att ta sig till jobbet på grund av om-
ständigheter som inte beror på arbetsgi-
varen har generellt sett inte rätt till lön. 
Frånvaron betraktas normalt sett inte 
som olovlig frånvaro. 

b) Vad gäller om jag får 
coronavirus under pågående 
semester?

Svar: Enligt semesterlagen kan du 
som anställd avbryta din semester om 
du blir sjuk. Detta gäller oavsett om 
du drabbats av coronavirus eller an-
nan sjukdom.  Det är viktigt att du 
utan dröjsmål meddelar din begäran 
om att sjukdomstiden inte ska räknas 
som semester till din arbetsgivare. Som 
anställd har du då rätt att få åter dina 
semesterdagar och istället för semester-
lön har du rätt till sjuklön enligt regler 
i kollektivavtal (om du omfattas av ett 
sådant) eller sjuklönelagen. För rätt till 
sjuklön måste du sjukanmäla dig till 
din arbetsgivare så snart som möjligt.

Fråga arbetsrättaren

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

TEXT Rebecca Henriques

FOTO Niklas Bolin Djanaieff
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Hur påverkas du av  
nya arbetsrätten?
Sveriges arbetsrätt förändras efter en historisk uppgörelse 
som väntas bli lag. David Munck belyser hur arbetslivet 
berörs för jurister och andra.

DEN 4 december 2020 blev en 
viktig dag på svensk arbets-
marknad. Kommunal och IF 

Metall, de två största medlemsförbun-
den i Landsorganisationen (LO), anslöt 
sig efter vissa modifieringar till den 
överenskommelse som redan slutits 
mellan tjänstemannafackens samver-
kansråd PTK och Svenskt Näringsliv, 
och som nu får så stark förankring att 
den väntas bli lag 2022. Regeringen har 
tillsatt tre nya utredningar för detta.

De LO-förbund som sa nej blir över-
körda. Vad det betyder för solidariteten 
inom LO, och dess förhandlingsposi-
tion i kommande avtalsrörelser, är legi-
tima invändningar som vi lär höra mer 
om i andra forum.

Saltsjöbadsavtalet 2.0 ?
Det nya avtalet har, likt det i Saltsjö-
baden 1938 mellan LO och Svenskt 
Näringslivs föregångare SAF, tecknats 
av de vid tidpunkten mäktigaste orga-
nisationerna på arbetsmarknaden. Så 
blir det mer i linje med den svenska mo-
dellen, och mindre sårbart för framtida 
politisk klåfingrighet, än om Löfven 
utifrån justitierådet Toijers utredning 
(SOU 2020:30) nödgats förhandla med 
den brokiga skaran av stödpartier.

Som jurist kommer du sannolikt gå 
med i Akavia – som välkomnar stude-
randemedlemmar! – eller i Ledarna om 
du en dag blir chef. Dessa är fjärde res-
pektive tredje största medlemsförbund i 
PTK (störst är Unionen, följt av Sveriges 

Ingenjörer). Oavsett var du går med el-
ler inte, påverkas du av förändringarna.

Kompetensutveckling
– Vi enades bland annat om att kraft-
fullt förbättra individens möjligheter 
till kompetensutveckling. Det stärker 
individens trygghet, men också svensk 
konkurrenskraft och omställningsför-
måga.

Så säger en glad Martin Linder, ord-
förande i både PTK och Unionen, och 
med bakgrund som industritjänsteman 
på Volvo.

Lee Wermelin var som första kvinna 
ordförande för Civilekonomerna, som 
2020 slogs ihop med Jusek och bildade 
Akavia där hon valdes till ordförande. 
Hon har betonat vikten att få med en 
yngre generation akademiker i facket. 
Efter att PTK godtagit överenskommel-
sen sa hon i förbundstidningen Akavia 
Aspekt: 

– Som arbetstagare har vi ett stort 
eget ansvar för att se till att vi håller oss 
anställningsbara. Men det är ett ansvar 
som vi behöver ta tillsammans med 
arbetsgivarna. Vi har länge talat om 
betydelsen av lärande organisationer, 
kompetensutveckling och om att lära 
för livet. Nu har vi en stor chans att ut-
veckla nya attraktiva modeller.

Särskilt positivt är kanske att detta 
ska gälla även i pågående anställning, 
och då ge ledighet för utbildning. Hur 
det slår igenom är givetvis svårt att för-
utse eller centralstyra. Själv har jag är-

rade erfarenheter av vilken skillnad det 
gör om arbetsgivaren satsar på odling 
av personalen eller inte. Utöver kunska-
perna i sig påverkas viljan att stanna, 
och därmed möjligheten att bygga star-
ka team samt att bedriva fackligt arbete 
överhuvudtaget. 

I en uppskruvad ledare (24/10-20) 
dissade Expressens politiska redaktör 
Anna Dahlberg den nu åsidosatta SOUs 
förslag att stadga det i lagen om anställ-
ningsskydd (LAS): ”Vilken kompetens-
utveckling ska alla landets städare och 
diskare erbjudas, exempelvis? Lagkravet 
är inte ens begränsat till de arbetsupp-
gifter som man är anställd för. HR-av-
delningarna skulle få nya befogenheter 
när de ska skicka i väg personalen på 
diverse kurser... Alla som har tving-
ats gå digitala GDPR-kurser de senaste 
åren vet hur meningslöst det kan vara… 
En anställd som blir uppsagd på grund 
av arbetsbrist kan alltid gå till domstol 
och hävda att hen inte fick tillräcklig 
kompetensutveckling av arbetsgivaren. 
Skadeståndet lär komma som ett brev 
på posten.”

Man kan ifrågasätta de tok-exempel 
som Dahlberg tänkt ut. Lokalvårdare 
kan med kurser i belastningsergonomi, 
vilken regleras av Arbetsmiljöverket, få 
hjälp att förebygga utslitning och be-
gära rätt redskap. Och på den skola i 
Västerbotten, som ålades 200  000 kr i 
sanktionsavgift för olaglig biometrisk 
registrering av elever, skulle en GD-
PR-kurs ha lönat sig.

Istället för tvingande LAS-regler fö-
respråkade Dahlberg ungefär det som 
nu överenskommits: omställning ska fi-
nansieras genom att stöd från kollektiv-
avtalsstiftelser, såsom Trygghetsrådet, 
läggs på ett särskilt CSN-stöd som måste 

regleras i lag. Under cirka ett år kan 80 
procent av lönen täckas. Dock blir det 
kostsamt för individen och samhället 
om den hysteriska management-trend, 
där arbetskraft ska flyta likt kvicksilver, 
fortsätter att härja. Den som lever får se 
om morgondagens arbetsliv, utan LAS-
hot från de skadeståndsgiriga demoner 
som målats upp i Expressen, får en mer 
odlande kultur där lång och trogen 
tjänst kan främjas.

Visstidsanställda
På senare tid har tidsbegränsat anställ-
da uppmärksammats som styvbarn i 
den svenska modellen. Även vissa juris-

tarbetsgivare har överutnyttjat allmän 
visstidsanställning (ALVA) som idag 
regleras i 5 a § LAS. Det är svårt att kla-
ga om alternativet är att inte ha någon 
anställning alls.

Enligt statistik från OECD, återgi-
ven i Akavia Aspekt, hade Sverige 2019 
ett av Västeuropas sämsta index (0,81) 
för anställningsskyddets reglering av 
tidsbegränsade anställningar. Storbri-
tannien, med ett politiskt arv från Mar-
garet Thatcher, låg ännu lägre (0,38). På 
kontinenten var samma index genom-
gående högre t.ex. i Tyskland  (1,38), 
Frankrike (3,00) och Italien (3,13). Till 
och med Danmark, känt för model-

len ”flexicurity” där tryggare 
a-kassa väger upp ett löst an-
ställningsskydd, hade index 
(1,63) som var bättre än det 
svenska.

ALVA blir ersatt av ”sär-
skild visstid” med mer lön-
tagarvänliga frister. Särskild 
visstid ska övergå i fast an-
ställning efter ett år (istället 
för två år med ALVA) och 
företrädesrätt till återanställ-
ning tjänas in på nio månader 
(ett år för ALVA). Därtill ska 
inhyrd personal som arbetat 
två år i samma företag erbju-
das anställning. Slutligen ska 
visstidsanställda omfattas av 
kompetensutvecklingen.

Skyddet för fast an-
ställda
Svenskt Näringslivs viktigas-
te krav, att friare få säga upp 
personal, har delvis hörsam-
mats. Kravet på saklig grund 
ersätts av ”sakliga skäl” med 

ett för arbetsgivaren flexiblare innehåll.
Brister i prestationer eller samarbete 

blir tydligare kvalificerat som personli-
ga skäl, även om den anställde kanske 
gjort sitt bästa. Omplacering av samma 
person kommer normalt behöva försö-
kas bara en gång.

Vid arbetsbrist, alltså minskning av 
personalstyrkan, ökas undantagen från 
turordningen ”sist in–först ut”. Arbets-
givaren får undanta tre anställda per tu-
rordningskrets (en krets kan t.ex. vara 
”juristerna på Stockholmskontoret”), 
alternativt upp till 15 procent av perso-
nalen per krets men då högst 10 procent 
av hela arbetsplatsen. I mindre företag 
får fyra undantas.

Förlorare blir den som trots trogen 
tjänst inte anses viktig nog att undan-
tas, och nu löper högre risk att sägas 
upp. Vid rättstvist slipper dessutom 
arbetsgivaren betala lön efter uppsäg-
ningstiden. Den uppsagde hänvisas till 
a-kassan och kanske Trygghetsrådet.  

En översyn av a-kassan pågick redan, 
med förslag att successivt trappa ner er-
sättningsnivån under individens period 
av arbetslöshet (SOU 2020:37). Nu bör 
utredarna betänka att den nya överens-
kommelsen puttar svensk arbetsrätt ett 
steg i ”dansk” riktning. Ett svagare an-
ställningsskydd borde medföra en star-
kare a-kassa.

TEXT David Munck

FOTO Angelica  
Lönnberg Gavazzeni 

Lee Wermelin, ordförande för Akavia.
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Posttidning B
Juridiska Föreningen vid Stockholms Universitet
Frescativägen 16
114 18 Stockholm

Affärsjuridik är vårt verktyg som 
skapar samhällsförändring varje dag. 
Vi vet att juridiken är viktig. Och ibland 
gravallvarlig. Vi vet också att riktigt 
bra affärsjuridik är en konst. En konst 
som bygger på verklig passion. För 
att manifestera detta har vi byggt ett 
AI‑drivet instrument som omvandlar 
juridiska texter till unika musikstycken. 

Lyssna på The Piano på vinge.se/career

Hur låter 
affärsjuridik? 
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