
4
3

RÄTTSLÖSA 
FOTBOLLSSUPPORTRAR, s. 11



Room for individuality, space for success
The business law market is dynamic and ever-changing, which calls for flexibility and diversity.  
That is why we are looking for individuals with different backgrounds and personalities to be part  
of  our team. If  you possess flexibility, imagination and ambition, we can offer you opportunities 
within Swedish and international business law. Our unique cross-border approach has taken us  
out into the world, with offices in more than 40 countries, and it could also be your path to an  
exciting and successful career in international business law. 

Take your first step by visiting us at:

www.dlanordic.se

DLA_annons_154x216_gammal.indd   1 11-02-16   10.56.46



3

iUSBÄRAREN	 	   	 	 	 	 	 	 	NR 4  2013

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.

Bidrag     Redaktionen förbehåller sig rätten 
att skära i eller refusera insänt material. För icke 
beställt material ansvaras ej. I tidningen gjorda 
uttalanden är endast om så anges att betrakta som 
JF:s eller Iusbärarens ståndpunkt.

Ansvarig utgivare 
Anna da Silva Börjesson
Kontakt: viceordforande@jurstud.com

Chefredaktör
Fredrik Norberg
Kontakt: chefred@jurstud.com

Informationssekreterare JF
Gustav Mellin
Kontakt: infosek@jurstud.com 

Grafisk form och layout
Taisia Korenivskaia
Kontakt: taisia.korenivski@jurstud.com

Tryck
Dixa AB, www.dixa.se

Annonsbokning
Fredrik Norberg
Kontakt: annonsansvarig.iusbararen@jurstud.com

Omslagsfoto
Hamid Ershad Sarabi

Adress
Frescativägen 16 
114 18 Stockholm

Får du inte tidningen?
Ring 08 - 15 69 71 eller 
maila infosek@jurstud.com

INNEHÅLL	 	 	 	 							sida

Chefredaktörens	ord	 	 	 	 4

Studentprofilen	 	 	 	 	 6

Lönar	det	sig	att	arbeta	gratis?	 	 	 8

Frågespalt:	Arbetsrätt	 	 	 	 10

Är	fotbollssupportrar	rättslösa?	 	 	 11

Förvirring	över	min	resa	i	Kina	 	 	 14

Hälsningar	från	Sydney	 	 		 	 16

Skönlitteratur	i	juridiken	 	 	 	 17

TV-Serieadvokater		 	 	 	 18

JF:	Ordförandens	ord	 	 	 	 20

						Människorna	bakom	insparken	 	 	 22

						Intervju	med	kapellmästaren	för	JF:s	husband	 24

						JFF	–	Juridiska	Föreningens	Fotbollslag	 	 25

						Linjerådet	 	 	 	 	 26

Nyutexaminerade	 	 	 	 	 27

Fo
to

: N
ik

la
s B

ol
in

 D
ja

na
ie

ff

Sebastian	Wallin,	Studentprofilen,	s.	6.



CHEFREDAKTÖRENS	ORD

Fredrik Norberg
Chefredaktör 2013
chefred@jurstud.com 

 

 

Det här är fjärde och sista numret av iusbäraren för i år och jag är otroligt 
glad för det material vi har fått in. Det här numret blir en riktigt bra 
avslutning för vad redaktionen skapat i år.

Harri Korhonen lämnar ett inspirerande bidrag i debatten om 
fotbollssupportrar. Tänk vilket kontroversiellt och svårt ämne att behandla. 
Harri lyfter fram sidor i detta samhällsproblem som verkar ha undgått oss 
tidigare och pekar på några faktorer som upprör vilken jurist som helst. Läs 
Är fotbollssupportrar rättslösa?, bara gör det!

Och appropå vilken jurist som helst, så har vi några juriststudenter som 
befinner sig på andra håll i världen på utbytestermin. Vi har en hälsning 
från Camilla och Helena i Sydney samt iusbärarens egna vice chefredaktör 
Petter Danckwardt som berättar lite om hans upplevelser i Hong Kong 
med omnejd. 

Vi på redaktionen har även ställt oss frågan om hur meriterande det 
egentligen är att arbeta oavlönat inom kår- och föreningsverksamhet. 
Läs Lönar det sig att arbeta gratis där några representanter från olika håll i 
yrkesvärlden delar med sig av sina tankar och idéer runt detta. 

Och om ni kommer fram till att det här med föreningsarbete faktiskt kan 
vara både meriterande och roligt, så har vi i det här numret gott om artiklar 
om olika verksamheter i Juridiska Föreningen. 

Jag önskar er trevlig läsning!



 

 

Med siktet utanför Sveriges gränser
 Internationell rätt i Europa eller 

besök vid FN:s högkvarter i New York? 

Att det finns ett stort internationellt intresse bland studenterna är 
det ingen fråga om. Av denna anledning har vi i Europagruppen 
i år valt att utöka vår verksamhet. Under 2014 kommer därför 
två resor att erbjudas. En inom Europa och en till New York. 
Planeringsarbetet och uttagningen för New York resan är 
redan i full igång och den kommer att ske i juni 2014. Fokus 
kommer att ligga på internationell rätt och handel. Vi kommer 
utöver möten vid advokatbyråer, universitet och internationella 
institutioner naturligtvis även att besöka välkända landmärken 
som Times Square, 5th Avenue, Central Park och Broadway. 
Listan kan göras lång.

Även en resa i Europa kommer att gå av stapeln det kommande 
året. Planeringen inför denna resa har precis inletts. Tidigare 
resor inkluderar Bryssel, London, Haag och nu senast Genève 
där bl.a. besök vid World Trade Organization, World Health 
Organization och privat tur vid FN:s högkvarter stod på 
schemat.  Inför den kommande resan planerar vi att besöka 
ledande advokatbyråer, internationella organisationer och andra 
institutioner med nära samband med internationell rätt. Vi 
kommer naturligtvis även att besöka välkända 
landmärken. Detta är en unik möjlighet för 
dig att bekanta dig med den internationella 
juridiska arenan och upptäcka de möjligheter 
som finns där.  

Ifall detta låter intressant-håll då utkik på 
Juridiska föreningens hemsida för mer infor-
mation om Europagruppen och våra resor. Andrea Hemming

iUSBÄRAREN söker 
ledare och medarbetare!
Ett nytt år väntar och det är dags att tillsätta 
viktiga nyckelposter på tidningen och fylla på 
med fler skribenter och fotografer. Det här är 
ett otroligt bra tillfälle för dig som vill ta ansvar 
och få erfarenhet av att förvalta och utveckla 
en liten organisation. Eller för dig som vill 
utveckla och nå ut med ditt skrivande eller 
fotograferande och bli en del av redaktionen. 
Arbetet på iusbäraren sker på ideell basis 
inom ramen för föreningsverksamhet och 
är anpassat för att fungera parallellt med 
studier och annat arbete. Arbetsbördan för 
nyckelposterna ligger på ungefär 5 till 15 % 
med arbetstoppar i anslutning till tryck (fyra 
gånger per år). Arbetsbördan för skribenter 
och fotografer är helt beroende på hur 
mycket arbete och ansvar man känner att 
man vill ge.  

Chefredaktör
Ansvar för det redaktionella materialet i 
tidningen samt handledning av skribenter på 
redaktionen. Till sin hjälp får chefredaktören 
utse 1 till 2 redaktörer.

Designansvarig 
Ansvar för iusbärarens grafiska profil, 
layout (utlagd på extern leverantör), bild-
material som publiceras samt handledning 
av redaktionens fotografer. 

Annonsansvarig
Ansvar för iusbärarens annonsportfölj, 
prissättning och säljstrategi samt hand-
ledning av säljare.

Koordinator
Ansvar för upplaga, distribution och tryck 
samt koordinering av material i anslutning 
till tryck. 

Dessa nyckelposter utgör tillsammans med 
organisationsansvarig en styrgrupp som 
ansvarar för iUSBÄRARENS utveckling. 

Skribenter och fotografer Är alltid 
välkomna till redaktionen, där vi 
tillsammans hjälps åt att skapa framtidens 
iusbäraren.

Låter en eller flera av dessa poster roliga, 
utmanande och givande? Tveka inte, mejla 
din ansökan till iusbararen@jurstud.com

Om iUSBÄRAREN
iUSBÄRAREN ges ut av Juridiska Föreningen vid Stockholms universitet sedan 1959. Utgivning sker fyra gånger per år och tidningen skickas kostnadsfritt till alla 
studenter och professorer på Juridicum vid Stockholms Universitet. Tidningen skickas även till alla domstolar i Sverige samt vissa utvalda advokatbyråer, myndigheter och 
bibliotek (främst i Stockholmsregionen). Upplagan är idag 4000 exemplar och växande.

JURIDISKA FÖRENINGENS FÖRENINGSPRODUKTER 
Juridiska Föreningen har i samarbeta med Sporrong tagit fram två 
föreningsprodukter, manschettknappar och en plunta.Manschett-
knappar i hårdemalj med blå bakgrund och gyllene logotyp. För 
medlemmar i Juridiska Föreningen är priset 340 kronor och för icke-
medlemmar 390 kronor. Plunta i rostfritt stål 175ml med Juridiska 
Förenings logotyp ingraverat. För medlemmar i Juridiska Föreningen 
är priset 200 kronor och för icke-medlemmar 250 kronor.

Till att börja med kommer ni kunna köpa produkterna direkt hos i 
Juristernas Hus men inom en snar framtid kommer vi göra det möjligt 
för köp via vår hemsida jurstud.com. Den profilprodukt som ligger 
närmast tillhands är en huvtröja som vi hoppas kunna lansera innan jul. 
Är ni intresserade av att vara med och ta fram nya föreningsprodukter 
eller har ni förslag på nya är det bara att kontakta infosek@jurstud.com 
vi tar med glädje emot era förslag och synpunkter!

WWW.JURSTUD.COM	
www.jurstud.com är Juridiska Föreningens 
egna hemsida, där vi går  ut med 
information om vad som händer i 
föreningen. Det senaste året har hemsidan 
omarbetas och fått ett nytt utseende, 
genom detta hoppas vi att informationen 
blir tydligare och användaren lättare 
hittar vad den söker. Jurstud.com är 
inte en hemsida enbart för medlemmar, 
vi vill nå ut till alla juriststudenter vid 
Stockholms universitet då många av våra 
event är tillgängliga för alla. Exempelvis 
gästföreläsningar, byråbesök, studieresor, 
evenemang m.m. 

Hemsidan är ett ständigt pågående projekt 
och vi vill fortsätta utveckla den till det 
bästa. Har du några idéer på hur hemsidan 
kan förbättras? Vi tar tacksamt emot 
förslag på web@jurstud.com! 
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rekommendera att man testar att läsa 
ekonomi. Jag har i och för sig alltid varit 
intresserad av det, men jämfört med 
juristprogrammet är det inte speciellt 
mycket plugg så det är verkligen något 
jag tycker att man ska prova på.

Vad	är	ditt	framtida	drömyrke?
Jag vill inte jobba som ekonom, men 
affärsjuridik skulle vara kul att testa. Jag 
tror att det är en bra erfarenhet oavsett 
vad man ska göra sen. Men drömyrket 
skulle väl vara att hitta någonting som är 
riktigt roligt, där arbetet inte känns som 
arbete. Driva något kul som man tjänar 

Namn:	Sebastian	Wallin
Ålder:	22	år
Familj:	Mamma,	pappa,	en	yngre	syster	
och	en	hund.	Bor	tillsammans	med	
flickvännen.
Termin:	7
Favoritkurs hittills:	Civilrätt	2
Sysselsättning utöver studierna:	
Volontärarbetar	på	Brottsofferjouren	
och	jobbar	på	Försvarsmakten.	Var	med	
och	startade	kursanteckningar.se.	Driver	
StudentJuristerna	och	Juristjobben.	
Är	även	med	i	Juridiska	Föreningens	
marknadskommitté.
Fritidsintressen:	 Att	 driva	 projekt	 såsom	
StudentJuristerna	 och	 liknande.	 Det	 blir	
inte	så	mycket	tid	över	till	annat.	Försöker	
hinna	med	att	gymma	tre	gånger	i	veckan.

Sebastian	Wallin	kan	titulera	sig	jurist-	
och	 ekonomistudent.	 Samtidigt	 har	
han	två	jobb,	är	engagerad	i	Juridiska	
Föreningen	 och	 driver	 en	 ideell	
förening	 samt	 en	 annonsplattform	
för	 jurister	 som	 söker	 jobb.	 Trots	 att	
det	 kan	 låta	 mycket	 tycker	 han	 att	
det	 är	 roligt,	 men	 i	 vår	 har	 han	 ändå	
bestämt	sig	för	att	ta	en	paus	och	byta	
lagboken	mot	sol	och	bad.		

Varför	valde	du	just	juristprogrammet?
Jag sökte faktiskt Handelshögskolan 
som förstahandsval men kom inte in 
det året så då blev det juristprogrammet 
istället. Jag tänkte att jag skulle testa och 
jag tyckte att det var kul, så jag fortsatte. 
Just nu läser jag dessutom ekonomi på 
SU parallellt, men jag är rätt glad att 
jag valde att börja plugga juridik. Jag 
skulle inte ha passat som revisor om 
man säger så. Trots det kan jag verkligen 

bra på och ändå har fritid över, men det 
är oklart vad det skulle vara.

Du	 var	 med	 och	 startade	 kurs-
anteckningar.se,	hur	kom	du	på	den	idén?
Jag antecknade ganska flitigt under 
de första tre terminerna. Då var jag 
även fadder och delade med mig av 
anteckningarna till mina fadderbarn 
genom en hemsida som jag skapat, 
och sidan spred sig. Men det projektet 
är lite lagt på is, det är inte så många 
juriststudenter som vill lägga upp sina 
anteckningar och jag är mer aktiv inom 
StudentJuristerna och Juristjobben.

STUDENTPROFILEN

SEBASTIAN 
WALLIN
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Vad	är	StudentJuristerna?
Det är en sammanslutning av jurist-
studenter som ger enklare juridisk väg-
ledning. Jag volontärarbetar för Brotts-
offerjouren och de hade ett behov av 
att kunna ge juridisk vägledning till 
människor. Kompetensen fanns dock 
inte så jag erbjöd mig att starta upp 
en organisation med några studenter. 
Vi fick in massor av ansökningar från 
studenter som ville vara med och nu är 
det ungefär sjuttio stycken som jobbar. 
För tillfället är vi i en uppstartsfas och 
tar bara emot ärenden som förmedlas 
via Brottsofferjouren, men inom två 

månader så kommer vi att öppna upp 
för allmänheten och vissa andra organi-
sationer. Det är ett win-win scenario, 
det är många juriststudenter som suktar 
efter praktisk erfarenhet och de får det 
samtidigt som människor får hjälp.

Tycker	du	att	juristutbildningen	ska	vara	
mer	praktisk?
Absolut. Det är kanske därför som jag 
gillade C2:an så mycket, för att inför 
varje seminarium hade vi rättegångsspel. 
Då sätter man sig in i det på ett helt 
annat sätt. Många andra seminarier är 
i princip som mini-föreläsningar och 
som student blir man inte överdrivet 
engagerad. En stor del av pluggandet 
går ut på att öva på gamla tentor och 
det känns ganska tragiskt på något sätt. 
Dessutom är det väldigt lite muntliga 
övningar överlag, det tycker jag att man 
borde utöka. Jag skulle även vilja se mer 
från näringslivet men det kräver ju att 
företagen har tid, energi och pengar att 
lägga på att ha folk som kommer ut till 
skolan. Samtidigt har vi möjlighet att 
göra uppsatspraktik på byråer och det 
ska man vara väldigt tacksam för.

Hur	kom	du	på	idén	med	Juristjobben?
Som juriststudent letar man efter jobb 
hela tiden men det finns inte någon 
bra samlingsplats för alla annonser. 
Juridiska Föreningen lägger upp några 
och SU har en tjänst för det, men 
annars får man gå in och leta på varje 
advokatbyrås hemsida vilket är väldigt 
tidsödande. Därför tog jag och en 
studiekamrat på oss att starta upp den 
här sidan. Till en början så samlade vi 
bara in alla annonser vi hittade men nu 
har det vänt till att byråerna självmant 
hör av sig till oss när de vill ha någonting 
upplagt.

Vad	gör	du	på	Brottsofferjouren?
Jag sitter i deras telefoncentral och 
tar emot samtal från brottsoffer, 
anhöriga och liknande. Det är givande 
och det känns bra att kunna bidra 
med någonting. När man sitter på 
universitetet blir det ofta väldigt 
teoretiskt och det är lätt att glömma att 
det finns någon som faktiskt får känna 
av konsekvenserna av lagstiftningen. 
Det är något jag hoppas att studenterna 
ska ta med sig från StudentJuristerna 
också, att de ser att det finns människor 
bakom juridiken. Det är så lätt hänt att 
man gör det mer abstrakt än vad det är. 

Vad	är	din	roll	i	marknadskommittén?
Jag har ingen jättestor roll men jag 
hjälper till att anordna event. Framförallt 

Foto: Niklas Bolin Djanaieff

Hannah Boman

är jag med och förbereder inför eventen. 
Det är egentligen inget speciellt men 
någon måste ju göra det, så vi är några 
stycken som hjälper till.

Hur	 hinner	 du	 med	 att	 göra	 allt	 detta	
samtidigt	som	du	pluggar?
Dels har jag en fantastisk flickvän som 
jag kan bolla allt med. Hon är väldigt 
förstående och ställer upp och hjälper 
till. Utan henne tror jag inte att jag skulle 
orka. Det är viktigt att ha en stabil grund 
att stå på, har man inte det tror jag att 
det blir väldigt svårt. Jag försöker att vara 
så effektiv som möjligt, har jag en lugn 
stund över på jobbet kan jag ha med mig 
en bok och plugga lite. Samtidigt är det 
ju så att man inte alltid hinner med allt 
man vill göra. Men jag försöker att gå 
ut och ta en öl med polarna någon gång 
ibland också.

Vad	har	du	för	tips	till	stressade	studenter?
Jag tror att det är viktigt att man hittar 
något som man tycker är roligt, då blir 
det inte så ansträngande. Samtidigt tror 
jag att stressen i sig tar tid. Många lägger 
väldigt mycket tid och energi på att vara 
stressade och mitt tips i så fall är att 
bara ta tag i vad man än ska göra. Oftast 
är det inte så jobbigt och svårt som 
man tror, men stressen blockerar och 
försvårar. När det gäller skolan tror jag 
även att mycket hänger på att hitta rätt 
studieteknik. Ofta har man en tre-fem 
timmar lång tenta där man prövas på en 
halv termins kunskap och engagemang. 
Har man en dålig dag då är det ju kört. 
Jag vet många som jag uppfattar som 
väldigt duktiga som har haft otur på 
tentorna, missuppfattat någon fråga eller 
gjort ett slarvfel någonstans. Jag förstår 
att de som inte har fått in tekniken blir 
sönderstressade.

Vad	är	din	plan	för	den	närmsta	framtiden?
Jag kommer att ta ett break nu i vår och 
resa runt med flickvännen. Vi blir borta i 
ungefär två månader och ska bland annat 
åka till Thailand, Australien och USA. 
Jag tror att det kan bli svårt att göra en 
sådan grej när man är färdigutbildad och 
det kan vara skönt att ta en termins paus. 
Att få resa, jobba och komma bort från 
juridiken ett tag.
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För att få svar på den här frågan har iusbäraren ställt ett antal 
frågor till några representanter från olika arbetsområden i 
näringslivet, för att höra deras åsikt.

Anser	 ni	 att	 det	 generellt	 sett	 är	 meriterande	 att	 engagera	
sig	 i	 kår-	 eller	 föreningsarbete	 och	 i	 så	 fall,	 vilken	 är	 den	 mest	
meriterande	erfarenheten	med	det?
 Klara; Ja, jag anser att det är meriterande att engagera 
sig i kår- eller föreningsarbete generellt. Min uppfattning 
är att man genom ideellt arbete lär sig samarbeta med andra 
människor och ofta kan det röra sig om samarbete med 
människor och i situationer som man inte skulle ha stött på om 
man inte engagerat sig i den ideella verksamheten. Liknande 
situationer kan självklart uppstå i yrkeslivet och det är av vikt att 
man har god samarbetsförmåga. Jag tror även att engagemang 
i ideell verksamhet bidrar till en individs personliga utveckling 
eftersom man därigenom skaffar sig många nya olika typer av 
erfarenheter.
 Alexandra; Alla typer av engagemang och initiativ 
vid sidan av studierna är positiva, men det är inte avgörande 
i vår rekryteringsprocess. Det är positivt eftersom det ger 
möjligheter att utvecklas som person genom att samarbeta med 
andra människor och vara en del av olika sammanhang och 
situationer.
 Said; Absolut! Oavsett vad man gör efter utbildningen 
är erfarenheterna från en verksamhet som kräver förmåga att 
planera, organisera, genomföra, och framför allt arbeta i team 
något som utan tvekan är meriterande. Kårarbete ger möjlighet 
att utveckla dessa fina egenskaper.

Finns	det	kår-	och	föreningsarbete	som	är	särskilt	meriterande?
 Klara; Nej, det skulle jag inte säga. Ideellt arbete i en 
studentförening, scoutkåren, sportföreningen eller dylikt anser 
jag vara lika meriterande. Det som är viktigt är att personen är 
engagerad och intresserad av det arbete denne utför.
 Alexandra; Nej, det är personens engagemang som 
avgör hur meriterande en erfarenhet är.
 Said; Att vara medlem i kåren i sig visar att man gärna 
vill vara en aktiv del av gruppen och interagera med de övriga. 
Det här är en positiv egenskap. Jag anser att de medlemmar 
som åtar sig ett visst uppdrag inom kåren gör en viktig och 
meriterande insats. Huruvida ett uppdrag är viktigare än de 
övriga beror mycket på den person som utför uppgifterna och 
fullgör åtagandena. Det är inte alltid ordförandeposten som är 
den mest meriterande. 

Finns	det	kår-	och	föreningsarbete	som	inte är	meriterande?	
 Klara; Jag anser inte det.
 Alexandra; Nej, det är personens engagemang som 
avgör hur meriterande en erfarenhet är.
 Said; Det tror jag inte.

Anser	 ni	 det	“nyttigt”	 eller	“viktigt”	 att	 engagera	 sig	 i	 kår-	 eller	
föreningsarbete	under	studietiden,	och	i	så	fall	varför?
              Klara; För mig personligen var det fantastiskt roligt att 
engagera mig i föreningsarbete under min studietid. Jag lärde 
mig mycket om mig själv, om problemlösning och samarbete, 
planering, effektivitet och att tänka kreativt, varav många 
erfarenheter är sådana som jag kan använda mig av i mitt 
yrkesliv. Jag lärde dessutom känna många av mina bästa vänner 
under mina år i studentföreningen. För individen tror jag att det 
är väldigt nyttigt, och roligt, att engagera sig i en ideell förening.
 Alexandra; Det är bra med alla former av engagemang 
och initiativ utöver studierna, men goda studieresultat är 
viktigast och kan inte ersättas av annat. Erfarenheter vid sidan 
av studierna kan vara nyttigt för att utveckla sina personliga 
egenskaper, men bör vara något man tycker 
är roligt och viktigt, och inte en merit att 
eftersträva bara för sakens skull.
 Said; Ja. Det är ett bra tillfälle att öva 
sig i att ta ansvar för något som kan beröra 
många andra medarbetare. Det här är viktigt 
oavsett vilket jobb man har i framtiden.  

Lönar det sig 
att arbeta gratis?
Många	 studenter	 kommer	 i	 kontakt	 med	 föreningar,	
kårer	och	andra	organisationer	där	det	finns	möjlighet	att	
engagera	sig	ideellt.	Arbetet	kan	vara	allt	från	att	stå	i	baren	
en	 lördagskväll,	 anordna	 en	 innebandy	 turnering	 eller	 att	
anta	ett	uppdrag	och	sitta	i	en	styrelse.	Vi	på	iusbäraren	har	
ställt	oss	frågan;	hur	meriterande	är	det	egentligen	att	göra	
kår-	och	föreningsarbete?

Fredrik Norberg

Alexandra Cameron
HR Manager
Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Klara Eklöf
Associate
Hannes Snellman Attorneys Ltd

Said Mahmoudi
Professor of  International Law
Juridiska fakulteten Stockholms Universitet
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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.                                                                    
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?        FRÅGA 
ARBETSRÄTTAREN 
REBECCA 

Rebecca Ram läser sista termin på juristprogrammet och befinner sig 
just nu i Glasgow på utbyte för att studera internationell arbetsrätt. 
Rebecca har sedan en fil.kand. i personal- och arbetslivsfrågor och har 
sedan tidigare arbetat med arbetsrätt, rekrytering samt HR-frågor. 
Ställ dina frågor till Rebecca: arbetsratt@iusbararen.se

Rebecca	Ram	 										Ålder:	26	år	 														Bor:	Stockholm
Utbildning:	Juristprogrammet	vid	Stockholms	universitet	&	
Personalvetarprogrammet	vid	Lunds	universitet
Publikationer:	”Författningssamling	i	arbetsrätt”	som	ges	ut	
årligen	av	Karnov	Group.

Hello mates! I skrivande stund befinner jag mig på utbyte i Skottland och pluggar internationell arbetsrätt. Till alla Er som 
funderar på att åka på utbyte så kan jag efter min första tid här varmt rekommendera det! Efter en intensiv period av sökande 
efter boende, sociala aktiviteter och att komma igång med studierna har jag nu funnit mig till rätta, även om jag kanske inte är 
någon hejare på skotsk folkdans eller säckpipa (som vi för övrigt kan ha som kurstillval). Universitetet ser ut som Hogwarts och 
är en fantastiskt vacker byggnad och det händer att stora turistgrupper kommer utklädda till Harry Potter & Co och fotograferas 
utanför universitetet. Som student lever man rätt gott i Glasgow, lunch kostar ca 40 kr och det stora gymmet med bassäng kostar 
350 kr per termin. Jämfört med Stockholm får man helt enkelt mycket för sina pengar vilket är tacksamt när man vill åka runt 
och se och göra mycket! Till det här numret har jag fått flera frågor från Er och de jag tänkte svara på den här gången handlar 
om social medier och anställningsavtal. 

Bloggar,	facebook	&	andra	sociala	medier
Jag arbetar extra med äldre och är oerhört missnöjd med hur organisationen fungerar, vilket 
jag också skrivit om i min blogg. När jag var på en middag kom det här samtalsämnet 
upp och en i sällskapet menade på att jag riskerar mitt arbete om jag skriver om min 
arbetsgivare. Nu undrar jag om jag har rätt att uttrycka mig om min arbetsplats på min 
privata blogg. Finns det en risk att jag kan bli av med arbetet om jag fortsätter skriva?

Svar: I dagsläget finns det ett fåtal rättsfall som behandlar sociala medier och 
uppsägningsföraranden- eller avskedanden. Utifrån den rättspraxis som finns 
kan man konstatera att arbetsgivarna i samtliga rättsfall har förlorat i antingen 
Arbetsdomstolen,Tingsrätten eller blivit kritiserade av Justitiekanslern då 
man avskedat eller sagt upp medarbetare som facebookat eller bloggat om 
arbetsplatsen. Om din arbetsgivare är missnöjd med det du skriver bör de 
varna dig först, vilket är en slutsats jag drar utifrån rättspraxis. Du beskriver 
inte om du arbetar inom den offentliga äldrevården eller i den privata, vilket 
också kan påverka bedömningen. I den privata sektorn går lojalitetsplikten 
framför yttrandefriheten, medan förhållandet är omvänt inom den offentliga 
sektorn. Några av rättsfallen rör offentlig sektor och där konstaterade 
Arbetsdomstolen att arbetsgivaren trots viss skada fick tåla vad arbetstagaren 
skrivit, se AD 2011 nr 74 (den bloggande polisen ”farbror blå”). I rättsfallen 
som är inom privat sektor ansåg Arbetsdomstolen att arbetsgivaren skulle 
ha varnat arbetstagaren före uppsägningen och bett arbetstagaren att ta bort 
de uppgifter som hade direkt koppling till arbetsgivaren, se AD 2012 nr 25 
(sex-rektorn). Notera att arbetsgivaren inte kan stoppa något du skriver som 
är av privat karaktär som handlar om dig eftersom rätten till privatliv går 
före arbetsledningsrätten. Om du däremot skriver något som kan skada din 
arbetsgivare i stor skala, särskilt om du arbetar inom privat sektor, så kan det 
leda till en uppsägning. Många arbetsgivare har riktlinjer eller en policy kring 
sociala medier så det kan vara värt att ta reda på om din arbetsgivare har det 
så du vet vad arbetsgivarens ståndpunkt är. Jag förstår att det är svårt att 
veta exakt vart gränsen går, men läs gärna den rättspraxis som finns för att 
fördjupa dig så du kan göra en bedömning av din bloggs karaktär.    

Anställningsavtal	–	skriftligt	eller	
muntligt?	
Jag har fått ett nytt arbete och när jag frågade om ett 
skriftligt anställningsavtal fick jag till svar att ”det 
brukar vi aldrig ha här och det har aldrig varit något 
problem tidigare”. Tycker du att jag ska stå på mig och 
kräva att få ett skriftligt anställningsavtal? 

Svar: Ett konsensualavtal är ett avtal som inte 
kräver någon särskild formbundenhet för att 
bli giltigt, det enda som krävs att parterna har 
en gemensam partsvilja och genom detta når 
enighet (konsensus). Anställningsavtal är ett 
konsensualavtal så om du och din arbetsgivare 
är överens om villkoren är anställningsavtalet 
giltigt oavsett om det är skriftlig eller muntligt. 
Fördelen, vilket du verkar vara inne på, är att 
det är mycket enklare att gå tillbaks till ett 
skriftligt avtal om du och din arbetsgivare 
skulle bli oeniga om vad ni kommit överens 
om i framtiden. Risken är att ord står mot 
ord och det är inte lätt att bevisa vem som 
har rätt. Om det finns ett kollektivavtal på din 
arbetsplats som reglerar lön, uppsägningstid 
etc. ska arbetsgivaren följa detta och då kan 
det utgöra en vägledning för dig kring vad som 
gäller. Pröva att prata med din arbetsgivare igen 
om det känns viktigt för dig att ha ett skriftligt 
avtal, men rent principiellt behöver avtalet inte 
vara skriftligt för att ha verkan så att kräva det 
är inte nödvändigt, men givetvis praktiskt. 



11

Medias	roll
Media rapporterar sällan om det 
positiva runtomkring idrotten, gällande 
supporterskap. Självklart förstår jag att 
det saknar nyhetsvärde i arrangemang 
som gått utan ordningsstörning 
och att media skriver om kriminella 
handlingar oavsett var de sker. Den 
återkommande negativa rapporteringen 
om supportrar förstärker den 
felaktiga bilden av att det är farligt 
att gå på fotboll eller ishockey bland 
allmänheten. I en kandidatsuppsats1 
vid journalistutbildningen på 
Göteborgs universitet har över 700 
artiklar granskats om supportrar som 
publicerades i svensk storstadspress 
åren 2011-2012. Nästan hälften av 
alla artiklar som skrevs om supportrar 
åren 2011 och 2012 hade en negativ 
värdering. Strax under var femte artikel 
beskrev supportrar på ett positivt sätt 
och resten var balanserade. Vidare 
enligt samma uppsats uppmärksammas 

att supportrar sällan fick  en möjlighet 
att berätta sin version av det som 
hänt, istället talades det mer om 
supportrar än med dom. Politik och 
policyvärderingar, alltså frågor som 
berör rättigheter och skyldigheter, fick 
sällan (i ett fall av fem) kommenteras 
av personer som är supportrar eller 
supporterrepresentanter. Vid vålds- 
eller skadegörelseincidenter fick de 
sällan komma till tals. En skrämmande 
notering; diskussioner om supportrar 
är att kollektivet pekas ut. De beskrivs 
som “klacken”, “bortasupportrar” 
istället för vad de egentligen är, enskilda 
individer som begår brott. Likväl 
oroväckande är att poliser tillåts uttala 
sig oemotsagda som enda källa vid 
bråk, vilket för övrigt är pinsamt dålig 
journalistik.
För att dra parareller till andra stora 
evenemang, rapporterar media sällan 
negativt om stora musikarrangemang 
med lika stor publik som har liknande 

problem med våld och fylleri. Snarare 
tvärtom. Allt rapporteras som lugnt, 
även om det är liknande brott som 
sker vid idrottsevenemang. Stölder, 
narkotikabrott, våldtäkt, fylleri 
och misshandel rapporteras som 
“Fredagskvällen och natten mot lördagen 
avlöpte lugnt på Bråvallafestivalen i 
Norrköping”.2 I idrottsväg, när en 
match avbröts av två inkastade pet-
flaskor och ett päron (päronet träffade 
en spelare) är rubriksättningen annan. 
Skandal.3 Eller vid öl och myntkastning 
av 40 maskerade individer på en 
Hammarbymatch, refereras händelsen 
som terrorism och skandal.4 Är inte 
alla dessa händelser skandaler? Varför 
har media och allmänheten högre 
tolerans och acceptans för brott vid 
musikarrangemang?

 Foto: Hamid Ershad Sarabi

ÄR FOTBOLLSSUPPORTRAR RÄTTSLÖSA?
Åsikterna	 är	 många	 kring	 supportrar	 på	 Svenska	 idrottsarenor.	 De	 är	 huliganer,	 pack	 och	 idioter.	 Supportrar	 blir	 dömda	
av	medier,	polis	och	rättsväsendet.	Oftast	på	förhand,	dragna	under	en	och	samma	kam	och	kollektivt	bestraffade.	Är	det	
rättsäkert	att	döma	och	bestraffa	en	stor	grupp	på	förhand	utan	att	ge	dem	en	chans	att	göra	sin	röst	hörd?	Är	supportrar	i	
Sverige	rättslösa?
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Speciallagstifning
Likhet inför lagen är en mänsklig 
rättighet, även en rättvis offentlig 
prövning av en objektiv domstol. Vi i 
Sverige lever i en rättsstat, det innebär att 
som medborgare har man rätten att få sin 
sak prövad av en opartisk domstol. Man 
är oskyldig till motsatsen är bevisad.5 
Detta är en av grundpelarna i det svenska 
rättsväsendet. Är vi alla lika för lagen?6 
Inte idrottssupportrar. Sedan 2009 finns 
det en ny lag om tillträdesförbud vid 
idrottsevenemang.7 Den ger Polisen 
en möjlighet att döma supportrar de 
misstänker kan störa ordningen (2 
§ 1 st), eller har stört ordningen vid 
arrangemang, till tillträdesförbud genom 
ett interimistiskt beslut. Det fattas utan 
att den mot vilken beslutet riktar sig fått 
tillfälle att yttra sig. Enligt 3 § 2 st. i innan 
nämda lag; Tillträdesförbudet börjar gälla 
omedelbart, om inte annat bestäms.
 Låt det sjunka in. Polisen 
har möjlighet att omedelbart peka ut 
personer, som inte ges en möjlighet 
att yttra sig. Beslut om tillträdesförbud 
fattas därefter av åklagare, detta utan 
att den tilltalade får någon som helst 
rättslig prövning. Det känns inte rätt i 
ett demokratiskt Sverige som värnar om 
allas lika rätt inför lagen. Vidare har det 
visat sig användas godtyckligt av polisen 
och bevisen mot personer som fått 

tillträdesförbud varit vag. Bevisningen 
har t.ex. bestått i att en person haft 
ett speciellt par skor på sig, som enligt 
polisen binder personen till brottet. För 
att få saken prövad måste den dömde 
överklaga beslutet för att få en möjlighet 
att yttra sig i ärendet.8 Med andra ord är 
den enskilda individen dömd tills denne 
bevisat sin oskuld.

Polisvåld
Polisernas roll vid idrottsarrangemang 
har ifrågasatts då de har en tendens 
att vid konflikter välja våld framför 
dialog. Ett skrämmande exempel är hur 
polisen använde övervåld mot tusentals 
supportrar vid ett Stockholmsderby i 
ishockey mellan AIK och Djurgården 
i januari 2012. Efter matchen fick 
polisinsatsen 1000 JO-anmälningar9 
för övervåld från båda supporterleden 
men JO valde att fria polisen helt och 
konstaterade; 

“Det inträffade är inte godtagbart. Det är 
tydligt att många enskilda for illa och att långt 
fler kraftigt upprördes av vad de var med om. 
Det är dock polisens skyldighet att ingripa mot 
brott och ordningsstörningar”.

Polisen blir ertappade10 för sina lögner då 
de ljuger om hotbilden mot polisen. Svaret 
innehåller bland annat uppgifter om 

att de båda lagens supporterföreningar 
uppmanat sina medlemmar att ta till våld 
mot polisen, vilket inte stämde. JO väljer 
att tro på polisens lögn i sitt utlåtande. 
Ingen polis blir fälld för övervåld. Ingen 
polis har brustit tillräckligt i sin tjänst för 
att få böter eller varning enligt JO. Trots 
att det finns videoklipp tagna ur TV-
sändningen där poliser slår på liggande 
supportrar inne på arenan, mot huvudet. 
Samt poliser som döljer (bryter med 
egna regler)11 sina identitetsnummer12 
på hjälmen genom att fälla upp sina 
nackskydd (jmf  bild) och maskera sina 
ansikten. Vidare finns det videoklipp13 
tagna med mobiler om hur polisen 
använder våld mot oskyldiga åskådare, 
kvinnor och män, unga som gamla, 
huligan eller ej. Detta trots att polisen 
i egna forskarled förespråkar att inte 
konfrontera stora grupper människor 
och “Polisinsatser skulle inte ske utifrån ett 
antagande att hela massan innebar en risk 
när endast ett fåtal i massan var de verkliga 
problemen”.14

Huliganism
Men huliganer då? Förnekar inte att de 
finns, eller att de inte är ett problem. 
Första steget till att motverka huliganer är 
att inse att det inte är ett idrottsproblem. 
Utan ett samhällsproblem som inte 
går att endast bekämpa kring och vid 

 Foto: Hamid Ershad Sarabi
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idrottsevenemang. Självklart finns 
det risksupportrar som är våldsamma 
och Rikskriminalpolisen15 har kartlagt 
personerna bakom det idrottsrelaterade 
våldet, i undersökningen konstaterade de 
att i landet finns det ca. 600 risksupportrar 
totalt. Därmed är risksupportrarna en 
väldigt liten del av det totala antalet i 
publiken, ett tiotal personer, i en publik 
på ca. 15 000. Rättfärdigar 40 personer en 
polisinsats på 200 poliser, när ordningen 
skulle hållas med ordningsvakter såsom 
på krogar och festivaler? 

Sammanfattning
Medierna har blivit bättre och mer 
nyanserade i sin rapportering kring 
supporterskap, men har de har 
fortfarande en bristfällig objektivitet 
gällande händelser med ordningsstörning, 
då de endast förlitar sig på polisens 
uppgifter. Fakta och yrkesetik har ersatts 
av skandaljournalistik. Slagsmål vid en 
musikkonsert rapporteras knappast men 
vid idrott blir det krigsrubriker. Samma 
antal gäster, samma arena, men helt olika 
rapporteringar för samma typ av brott. 
Idrottsarrangemang som fotboll och 
ishockey har färre ordningsstörningar än 
t.ex. konserter med samma antal gäster. 
Jämför vi Wu tang clans spelning på 
Gröna Lund16 i sommras med 17 000 
gäster (90 rapporterade brott, inkluderat 
narkotikabrott, brott mot vapenlagen, 
brott mot knivlagen, ett antal tillbud på 
grund av de kastat föremål, våldsamt 
upplopp och våld mot tjänsteman) och 
senaste fotbollsderbyt mellan AIK och 
Djurgården17 i september med 28 0000 
gäster. Konserten betydligt fler gripna 
och grövre brott än fotbollsmatchen (17 
gripna för olika brott, varav 8 infördes 
till arrest. 24 omhändertagna varav 
12 för berusning). Under säsongen 
2012 spelades 480 fotbollsmatcher18 i 
Allsvenskan och Superettan med totalt 
c:a 2,4 miljoner åskådare, helt utan 
allvarligare ordningsstörningar. Detta 
framgår inte alls i medierna.
Jag har inget emot syftet med bland annat 
tillträdesförbud i den sk. huliganlagen. 
Men avskaffa speciallagstiftningen. 
Övrig lagstiftning täcker redan in redan 
nämnda brott, t.ex. misshandel som 
ska bedömas som misshandel oavsett 
brottsplats. Detta är ett allvarligt hot mot 
rättsäkerheten i landet, att individen blir 
straffad innan saken är rättsligt prövad.
I dagsläget har supportrar som blivit 
utsatt för övervåld är liten chans i 
rättsystemet då polisen utreder sig själva, 
vilket är rättsosäkert då kårandan kollegor 
emellan är stark.19 Även skrämmande 
med lögner i svar till JO från en statlig 

myndighet. Men det värsta är inte 
poliserna som begår övervåldet, utan 
tystnaden från kollegorna som ej vågar 
stå upp emot sina våldsamma kollegor. 
Varje gång jag nämner för mina vänner 
att jag ska gå på en fotbolls eller 
ishockeymatch, får jag skämtsamt frågan 
om jag är huligan. Det är inte rättvist. 
Supportrar blir dömda innan de stiger in 
på arenan, av medier och polis. Rättsligt 
är supportras trovärdighet låg. Frågan 
jag ställde i början var ifall supportrar är 
rättslösa. Jag skulle svara ja, framförallt 
utan röst och trovärdighet. Polisen 
missköter sig och medierna spär på 
allmänhetens fördomar samt målar upp 
en icke verklighetsförankrad bild av det 
som faktiskt händer på idrottsarenorna. 
Medierna måste bli mer objektiva 
och polisen måste rannsaka sig själva. 
Våld är aldrig acceptabelt, varken 
från huliganer eller poliser. Viktigt då 
polisens våld och konstanta friande av 
JO, trots videobevisning om polisers 
övervåld, urholkar 
rättsväsendets och 
polisens trovärdighet 
i samhället. Ämnet är 
infekterat och behöver 
tas upp till debatt samt 
belysas mer, det är inte 
ett brott att gilla sport!

1 Naumanen & Stjernström “Klacken utan röst 
En undersökning av pressens framställning av 
svenska fotbollssupportrar”. Kandidatuppsats 
Journalistprogrammet VT 2013 Göteborgs 
Universitet
2 SvD 29 juni 2013 “Lugnt på Bråvallafestivalen” 
3 SvD 8 april 2013 “Skandal förstörde 
premiärfesten”
4 Aftonbladet 20 September 2013 “På gränsen till 
en terroristattack”
5 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 
artikel 7, 10 och 11.
6 Debatt Är vi lika inför lagen? Helen Johansson 
23 maj 2013
7 Lag (SFS 2005:321) om tillträdesförbud vid 
idrottsarrangemang
8 RättsPM 2010:1 Tillträdesförbud vid 
idrottsarrangemang, s. 11, Domstolsprövning. 
Åklagarmyndigheten.
9 JO Dnr 14442012 22 februari 2013
10 Publicerad 26 februari 2013 “Rättsröta i 
Justitieombudsmannens granskning och beslut”
11 Polisen.se RPSFS 2012:9
12 Youtube.com 28 Januari 2012 “AIK - Djurgården 
bråk 26/1-2012“ 1 min 44 sekunder in i klippet
13 Youtube.com 5 Februari 2012 “Polisens 
inställning till supportrar - en minidokumentär”
14 Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktion 
Rapport 2010:1 “Att förebygga våld i folksamling” 
s. 57
15 DN 17 Juni 2013 “Här finns huliganerna – 
Hammarby har flest“
16 Polisen.se 23 Augusti 2013 “Många brott vid 
konsert på Gröna Lund“
17 Polisen.se 27 September 2013 “Sammanfattning 
fotbollsderby - Tele2 Arena“
18 Svensk Elitfotboll 14 Juni 2013 “Svensk 
Elitfotbollsremissvar på Bo Svenssons utredning 
”Ersättning för polisbevakning” “
19 Rolf  Granér, forskare vid Polishögskolan i 
Växjö, 20 Augusti 2012 “Rättsosäkert att poliser 
utreder varandra“Harri Korhonen
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att det redan har gått tre månader. Och 
människorna... de är så fantastiska, 
varma; människor som jag kommer att 
träffa efter denna termin. Och för att inte 
nämna maten som dessutom är väldigt 
billig. Universitetet har en väldigt hög 
standard - går inte riktigt att jämföra med 
Stockholms - och undervisningsfilosofin 
skiljer sig från den jag är van med. Det 
är också möjligt att utforska många nya 
områden inom juridik. Förutom Human 
rights in China så läser jag flera spännande 
kurser, exempelvis International law in a 
world of  crisis och Multiculturalism and 
the law. Och det bästa med Hong Kong: 
när som helst tar vi bussen till närmaste 
strand; på kvällarna är det strandfest. 
Rekommenderar det.

Men jag skriver inte denna artikel med 
syftet att beskriva Hong Kong eller mitt 
utbyte. I skrivande stund befinner jag 
mig i Peking - det är reading week - och 
det har tagit mig många säkerhets- och 
passkontroller för att ta mig hit. Det 
är dock en märklig stämning här och 
känslorna spelar med varandra. Jag ska 
försöka förklara.

Det här är en diktatorisk demokrati men 
det känns inte så; människor avrättas 

människor vad de tycker om regimen, 
om partiet och polismakten.

Fu Hualing säger detta några dagar 
innan det som som med lite humor 
kallas för läsveckan eller “reading 
week” - tiden som markerar mitten 
av terminen; då man får uppehåll från 
undervisningen för att plugga inför 
kommande prov och presentationer. 
Men vad eleverna, lärarna och 
universitetet vet är att ingen egentligen 
stannar hemma och studerar; varje 
vettig student reser till någon av alla de 
underbara destinationer som finns inom 
någon eller några timmars räckhåll från 
Hong Kong: Kina, Thailand, Burma, 
Mongoliet, Bali, Nepal, Kambodja, 
Vietnam, Fillipinerna, Malasyia, Japan, 
Korea, etcetera.

Jag är alltså utbytesstudent i Hong 
Kong på University of  Hong Kong. Jag 
planerade att stanna enbart en termin 
men snart så ångrade jag mig. Därför så 
har jag ansökt om ytterligare en termin, 
men vi får se hur det hela slutar. Vad 
kan jag då skriva om Hong Kong? Det 
är en kompakt, girig, dekadent och 
underbar stad med en häftig puls; allt 
går så fort och det är svårt att förstå 

- Notera vissa saker, säger Fu Hualing 
som är min lärare i kursen Human rights 
in China på University of  Hong Kong. 
- Notera hur makten i Kina är paranoid 
och hur den ständigt vill kontrollera 
och övervaka, säger han. Tänk på 
detta när - och om - ni besöker Kina 
under läsveckan. Ta chansen och fråga 

Iusbärarens	 vice	 chefredaktör	
lämnade	 Sverige	 i	 slutet	 av	 augusti	
och	begav	sig	 till	Hong	Kong	 för	en	
utbytestermin.	Vi	frågade	honom	om	
han	 inte	 kunde	 skriva	 och	 berätta	
om	 utbytet,	 där	 vi	 hoppades	 på	 en	
saklig	 och	 informativ	 redogörelse.	
Men	Petter	Danckwardt	slutar	aldrig	
förvåna	 och	 här	 kommer	 hans	
förbryllande	träffsäkra	svar.	

 FÖRVIRRING 
 ÖVER 
 MIN
 RESA I KINA
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för varje kvadratmeter sten. Det fanns 
liksom en inneboende motsättning och 
söndring där. Med andra ord: när jag med 
beundran betraktade Kinesiska muren så 
glömde jag att hundratusentals dog under 
vidriga förhållanden. På samma sätt är 
Antikens framsteg - särskilt folkstyret - 
befläckade med blod och våldsam kamp. 
Kapitalismens likaså.

För mig är mina tio dagar i Kina präglade 
av just detta. Känslorna är överallt. Den 
totala avsaknaden av människovärde, 
mänskliga rättigheter, lag och rätt (there 
is no rule of  law in China, påminner 
Fu Hualing oss ständigt om) och detta 
oerhörda lidande som har drabbat och 
fortfarande drabbar miljontals fattiga 
kineser för att förverkliga drömmen om 
Kina som en ekonomisk supermakt (det 
är regimens officiella förklaring) liksom 
pressas mot känslorna om hur fantastiskt 
detta land är. Jag rekommenderar för 
övrigt alla att åka hit. Kina är bortom alla 
förväntningar.

Och naturligtvis är tio dagar i Kina 
alldeles för lite för att på ett meningsfullt 
sätt ens kunna påstå sig veta någonting 
om något, men det är mina känslor som 
jag försöker beskriva här och ingenting 

annat. Kanske handlar hela min text 
om en enorm förutfattad mening som 
krossats

Regimens paranoida position - som 
Fu Hualing talade om - märks här 
och var: från alla säkerhetskontroller 
till alla otaliga varningsskyltar som 
säger vad man får göra och inte göra. 
På ett berg blev jag och mina vänner 
påminda: “do not fall down”, “Do not 
stride”. Fu Hualing sa nämligen att 
regimen definerar sig själv som Kina 
- konstitutionen tillåter bara att partiet 
och ingenting annat kan styra - och 
att regimen agerar som en barbariskt 
sträng förälder.Det är detta som jag 
nu tänker jag på när jag upplever mina 
sista dagar i detta underbara Peking 
i detta märkliga, gamla och härliga 
Kina. Och kanske är det så att jag bara 
upplever det som regimen noggrant 
har valt att få mig att uppleva. Men 
det hindrar mig inte 
från att uttrycka 
förvirringen här 
och nu - en kraftfull 
rörelse i ett land där 
där yttrandefriheten 
inte existerar utifrån 
ordets bemärkelse.

fortfarande offentligt men jag förstår 
det inte; lokala polisregementen torterar 
människor för att få dem att erkänna 
brott så att de kan häktas och därmed 
tvingas betala häkteskostnaderna som 
polisen behöver för att kunna uppfylla 
sin budget- en budget som inte ges av 
staten. Men jag ser det inte, jag hör 
ingenting. Regimen har noggrant valt att 
visa mig det som den vill visa mig. Och 
jag blundar, det bekommer mig inte på 
samma sätt som i föreläsningssalen med 
Fu Hualing, ty Kina är ett fantastiskt 
land på många sätt: vacker natur, en 
historia som är långt äldre än Europas, 
härliga människor, underbar arkitektur, 
en rik kultur, fantastisk mat, märkligt, 
fullständigt nytt, vackert, etcetera.

Mina känslors dikotomi visade sitt 
tydliga janusansikte när jag vandrade på 
Kinesiska muren häromdagen. Å ena 
sidan, ett otroligt bygge som påbörjades 
runt år 200 före kristus - vad vi gjorde 
i Sverige då har jag ingen aning om - 
som mäter drygt sex tusen kilometer. 
Å andra sidan, ett bygge som har 
präglats av våld, blod, svett och död. 
De som byggde muren, - slavar, bönder, 
krigsfångar, fattiga - dödades och det 
finns ett rykte om att en människa dog Petter Danckwardt

Foto: Hong Kong Tourism Board



Tro det eller ej, men det finns fulare universitet än SU. Vår hälsning 
till er kommer från Sydneys fulaste byggnad – Tower Building, 
University of  Technology (framröstad till den ärofyllda platsen 
flera år i rad). Som tur är valde ingen av oss UTS på grund av 
arkitekturen utan för att frankt talat komma så långt bort från 
Stockholm som möjligt.

Sydney är en riktigt häftig stad att bo i. Det är nu tre månader sedan 
vi åkte ner hit och vi har fortfarande såå mycket kvar att uppleva 
och göra. Vädret här nere är inte heller helt fel, bara det att vi kan 
springa ner till Bondi Beach och surfa en timme på morgonen 
gör att det ändå känns helt okej att sen spendera några timmar på 
biblioteket. 

Under terminen har 
vi hunnit med att resa 
runt lite utanför Sydney 
också. Dels har de en 
sådan fantastisk sak 
som Spring break här 
och dessutom så ja, är 
studiebördan inte den 
tyngsta. Inrikesflygen 
är relativt billiga så vi 
har exempelvis tagit 
oss till ”the Australian 
outback”, Bali (okej 
det är inte inrikes men 
ändå) och för några 
helger sedan åkte vi till 
Brisbane och hälsade 
på gänget som är på 
utbyte där.

Tror ni fattar grejen, det 
är inte allt för jobbigt 
att vara utbytesstudent 
i Australien och vi har

väl egentigen bara ett tips till alla er som sitter mitt uppe i tentahetsen 
just nu - sök utbyte, bara gör det.

Cheers,
Camilla & Helena

Rättsäkerhet och förutsebarhet – rättsstaten. Raka konturer, 
svart på vitt och inget svammel. Sådan ska lagen vara och 
juristen ska genom utbildningens gång lära sig en metod, den 
juridiska metoden, med målet att på bästa sätt använda sig av 
lagen i sitt hantverk. Det låter ganska godtagbart. Faktum är 
att just denna metod utgör ett fundament i det samhällssystem 
vi valt att inordna oss själva i. 

Juristen, som har nycklarna till denna metod och som redan 
förstått sig på dess innersta hemligheter, stoltserar med sin 
insikt. När gemene man tycker att något är rätt, att något 
annat är fel eller att en person behandlats orättvist, är juristen 
antingen snabb med att klargöra rättsläget eller låter ’’de andra” 
hålla på med sitt tyckande medan man själv är belåten med den 
insikt man har. Professionalitet är kodordet. 

Håller man sig till den juridiska metoden är man upphöjd 
över allmänt moraliserande och lekmäns något barnsliga 
reflextyckande. Därför blir också en del bestörta när 
rättsfallen från våra heligaste institut, HD och HFD, innehåller 
formuleringar som ’’annat vore stötande’’, ’’stridande mot 
rättskänslan’’ eller annat som vi trodde vi var bevarade ifrån. 

Men vänta nu, vad är den juridiska metoden? Ett självändamål 
eller blott en metod? Varför finns den? För att den är så 
exceptionellt bra eller för att underlätta och förebygga 
spänningar i människomötet? 

Juridiken är en social konstruktion. I rymden finns varken 
juridik eller flashiga principer på latin. Rättvisa är kanske inte 
heller en objektiv sanning. Men vad som är sant är att förståelse 
för människor, kulturer och grupper också underlättar vår 
vardag och våra mellanhavanden. Juristprogrammet ska fostra 
problemlösare. Enligt den logiken bör juristen också vara en 
bra människokännare. Varför är man då allmänt likgiltig inför 
påståendet att man är en ’’typiskt hårdhjärtad jurist’’? Vi bör 
nog inte dra det alltför långt. Rättspositivismen talar om att 
rättsstaten åstadkoms genom objektiva och klara regler. Till 
detta återknyter facklitteraturen som förklarar, kommenterar 
och ibland tycker till. Rättspositivismen skapar dock inga 
människokännare.  

EN GOD BOK 
FÖR ATT FÖRSTÅ 

JURIDIKEN
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 Foto: Malin S. Carlsson

Rida Ashir

Epikeia är ett centralt begrepp i det antika Greklands 
rättsvetenskap. Aristoteles definierade ordet som ’’dömande 
med empati’’. Man skulle kunna se detta institut som ett 
uttryck för en sorts allmänmänsklig resonlighet, något 
som måste finnas i det mesta av vårt handlande. Eftersom 
juristen är problemlösaren som är fostrad att ta itu med de 
’’sjuka fallen’’ krävs därutöver att denne bekantar sig med 
samhällets avigsidor; situationer där individuellt handlande 
eller strukturella oegentligheter leder till oacceptabla utfall. 
Här är skönlitteraturen oumbärlig.

I Franz Kafkas dystopiska roman Processen kan vi läsa om hur 
den enskilde medborgaren kan komma att totalt förgöras i 
ett byråkratiskt system där denne misstänkliggörs och kränks. 
Kvar blir en hjälplös individ som är föremål för en långdragen 
process och som finner sig själv springandes i cirklar efter 
ledtrådar som kan ge en hint om vad den ’’inledda processen’’ 
ens handlar om. Individperspektivet tränger sig på och blir 
personligt, för tänk om myndigheterna knackar på dörren 
och påstår att jag har begått ett brott? Detta kan vi ta med 
oss i studiet av, låt säga, den offentliga rätten och statens 
maktutövning i förhållande till den sårbara människan. Här 
blir behovet av klara direktiv och fullständig motivering extra 
tydligt. 

Inom skönlitteraturen kan vi också hitta giganten Fjodor 
Dostojevskijs verk som, numera något clichéaktigt, måste 
beskrivas som mästerverk; Anteckningar från Döda huset och 
Brott och straff. Romanerna avhandlar moralfilosofiska frågor 
och skulden, brottet och straffet står i centrum. Samtidigt 
finns verklighetens villkor och människans ansvar (vem är 
brottslingen, den fördömda i samhället?) för sitt handlande 
alltid med i bakgrunden. Det är en diskussion om rätt och fel 
som aldrig tappar fotfästet eller blir flummig, något som den 
hårdnackade juristen gillar. 

Vi kan också läsa Liza Marklunds Gömda. En roman som, med 
en förmåga att vara lite obehagligt medryckande, porträtterar 
hur den svenska rättsstatens oförmåga att skydda sina allra 
svagaste (i det här fallet en utsatt kvinna från hennes våldsamma 
exmake) kan rasera fleras tillvaro. Ett individperspektiv som 

känns som ett knytnävslag i magen till och med på den mest 
fundamentalistiske av rekvisitbundna jurister. 

Vi kan också läsa Charles Dickens Bleak House. I denna 
skildring av det obarmhärtiga viktorianska London får vi följa 
huvudkaraktärerna i ett konstant processande över ett arv. 
Det gamla talesättet ’’När Gud kommer med döden, kommer 
djävulen med arvingarna’’ får här ett berättigande. Det är 
allmänt känt att rättsprocesser är utmattande, men här får vi 
också inblick i hur den verkar bortom rättssalen, i det sociala 
livet, i relationerna. Detta, varvat med en spännande skildring 
av ett ojust rättssystem, gör de cirka 800 sidorna enkla att ta 
sig igenom. Lättare sagt än gjort, den som inte har tid (!) kan 
istället kolla på TV-serien med samma titel.

Skönlitteratur i juridiken är inte ett nytt koncept. I USA har 
den s.k. Law and Litterature-rörelsen enträget verkat för att göra 
det till en verklighet inom utbildningen och idag ges på flera 
juridiska fakulteter kurser där studiet av litteraturvetenskapen 
sätts i en rättsvetenskaplig kontext. Hållningen i Europa har 
dock varit konservativ. I Sverige verkade den numera avlidne 
Lundajuristen och lektorn Leif  Alsheimer energiskt för att 
åskådliggöra behovet av litterär bildning i all högre utbildning, 
i enlighet med att allmänbildning utgör en nödvändig 
komponent i allt lärande. Alsheimer införde ett core curriculum 
där han krävde av sina studenter att läsa viktig skönlitteratur, 
eftersom han tyckte att ’’gymnasisterna som kommer till 
högskolan lider av pedagogisk bulimi: hetsäta, kasta upp och 
gå vidare’’. 

Ovan nämnda romaner är en droppe i det hav av skönlitteratur 
som är extra intressant för jurister. Oavsett personliga 
preferenser leder läsningen till vidgade vyer och rikare fantasi, 
vilket gör det enklare att förklara varför lagen är resonlig, 
istället för att felaktigt ta ära i att den är hård, tuff  och upphöjd 
över lekmäns rättskänsla. Och om man själv som jurist finner 
att en lag uppretar ens egen rättskänsla så bör man påtala det, 
för en människokännare tar sitt ansvar. 

 Denna artikel är sponsrad av Dissidenten, Juridiska Föreningen i Lund
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Vi	är	nog	många	som	gillar	att	koppla	av	och	ta	en	paus	från	
plugget	genom	att	titta	på	tv-serier,	men	det	går	inte	alltid	
att	 helt	 undvika	 juridikvärlden.	 För	 helt	 plötsligt	 dyker	
de	 upp	 i	 tv-rutan.	 Advokaterna.	 Frågan	 är	 bara	 hur	 bra	
dessa	tv-serier	egentligen	speglar	verkligheten?	Hur	hög	
är	igenkänningsfaktorn?	Gör	det	här	testet	för	att	ta	reda	
på	om,	och	i	så	fall	vem,	bland	alla	dessa	tv-serieadvokater	
som	är	mest	lik	dig.	

1.	Tentan	har	gått	åt	skogen	(självklart	var	det	frågan	det	var	fel	
på,	inte	dig),	matlådan	har	läckt	i	hela	väskan	och	din	mobilskärm	
har	 spruckit	 ännu	 mer	 eftersom	 du	 tappade	 den	 ner	 för	 alla	
trapporna	utanför	laduvik-	och	värtasalen.	Vad	gör	du?	

a) Letar reda på det mest chokladiga stan har att erbjuda och 
går hem för att hetsäta och titta på en hemsk amerikansk såpa 
från 90-talet. Och just det ja, hetsäta. 
b) Springer hem och gråter. Gärna så att din partner får trösta 
dig. Igen. 
c) Slänger in en ansökan om att få hoppa av utbildningen till 
studievägledningen och ignorerar deras desperata försök att 
få dig att stanna. För att nästa dag komma tillbaka med en 
storslagen entré och ett tal om att inte ge upp.
d) Tar med dig din bästa kompis tillika roomie till favoritnationen 
och fuldansar med ett otroligt synkat tvillingpar. 

VILKEN TV-SERIEADVOKAT ÄR DU? 

2.	Det	sägs	att	alla	juridikstudenter	klär	sig	på	samma	sätt,	men	
hur	skulle	du	beskriva	din	klädstil?	

a) Otroligt varierad. För det mesta fula byxdresser men 
ibland kommer du på att man faktiskt kan klä sig snyggt och 
fortfarande se respektingivande ut. 
b) Mjukisbyxor och en urtvättad T-shirt. Eller kostym när du 
är på Juridicum. Om du är på Juridicum. 
c) En liten nätt kostym med smal slips. 
d) Propert men ändå vågat. Och ja, du blir ständigt ifrågasätt 
för anständigheten i din klädsel. 

3.	 Efter	 en	 period	 av	 intensivplugg	 är	 det	 dags	 att	 få	 ner	 flera	
veckors	kunskap	på	papper.	Hur	går	det	till	när	du	svarar	på	en	
tentafråga?

a) Vänder desperat upp och ned på pappret och drabbas av 
panik, vilket yttrar sig i att du sparkar ilsket på bordsbenen. 
b) Du svarar på alla frågor i form av argumentation med korta 
motfrågor. Självklart avslutas varje svar med ”KABOOM! 
You’ve been lawyered!”
c) Du tänker: ”VSTHG?” Det vill säga, vad skulle Torgny 
Håstad göra? Där har du svaret på varje fråga.
d) Du lyckas koppla varje fråga till kärlek, gärna till ditt eget 
kärleksliv, och skriver en lång romantisk utläggning vilket 
faktiskt, tro det eller ej, brukar ge en hel del poäng. 

 Illustrationer: Kristin Eickhoff
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4.	 Åtta	 timmars	 plugg,	 åtta	 timmars	 fritid,	 åtta	 timmars	 vila…	
Eller?	Hur	ser	din	vardag	ut?	

a) Har långluncher med dina bästa kompisar, tar hand om 
ditt barn och går på tjusiga fester. När du inte kommer på att 
du ska bli jurist förstås och att du har 793 sidor att läsa tills 
imorgon. Självklart har du både nanny och städerska för att 
hinna med allt. 
b) Du hänger för det mesta på puben, som ligger på samma 
gata som du bor på, med dina tre bästa kompisar och din 
partner. Ibland tar du en sväng förbi juristernas hus. 
c) Är på studentpalatset 24/7. Ibland hinner du med en 
snabbvisit hos din farmor. 
d) Trots att du alltid har mycket att göra spenderar du större 
delen av tiden inne på toaletten på Aula Magna. Det är den 
perfekta unisextoaletten att ha deeptalks på. 

5.	För	de	flesta	krävs	det	många	timmars	hårt	slit	i	biblioteket	för	
att	förstå	agentteorin	inom	aktiebolagsrätten	eller	inte	minst	för	
att	komma	på	ett	alternativ	till	 traditionsprincipen.	Däremellan	
vill	 man	 kanske	 också	 hinna	 engagera	 sig	 i	 JF,	 kåren	 och	 gå	
på	 Zumba	 på	 Sats.	 Utöver	 allt	 detta	 ska	 man	 dessutom	 hinna	
umgås	med	vänner	och	hitta	sitt	livs	kärlek.	Hur	ser	ditt	liv	ut	på	
kärleksfronten?

a) Du har svårt för att lita på folk och är dessutom i stort behov 
av att vara självständig. Du tror att du vill ha ett förhållande 
men så fort du blir tillsammans med någon känner du dig 
genast kvävd och längtar tillbaka till singellivet. 
b) Har ett stadigt förhållande sedan födseln. Eller ja, åtminstone 
sedan typ 10 år tillbaka i tiden…
c) Har egentligen inte tid för kärlek men ibland hinner du med 
att flirta lite med de som jobbar i receptionen på jursiternas 
bokhandel. 
d) Av en ren slump har du lyckats hamna i samma klass som 
din barndomskärlek som dumpade dig brutalt i början av 
gymnasiet. Trots att du jämt och ständigt blir bjuden på dejt är 
ditt ex i vägen för att det ska kunna bli något. 

6.	 Klockan	 är	 08.06	 och	 du	 har	 precis	 vaknat	 och	 inser	 efter	
ett	 evigt	 scrollande	 på	 mobilen	 att	 du	 har	 föreläsning	 om	 nio	
minuter.	Hur	tar	du	dig	snabbast	dit?	

a) I taxi, som vanligt. Inga sträcka längre än 20 meter är värd 
att gå. 
b) Velar fram och tillbaka tills du till slut bestämmer dig för 
att springa och som vanligt samlar du dig i två sekunder innan 
du öppnar dörren för att oberörd kliva in i salen endast fyra 
minuter sen. Det enda som avslöjar din hektiska morgon är 
svettranden på ryggen.
c) Slänger axelväskan över huvudet, knäpper fast hjälmen 
och cyklar iväg. Trots att du är snabbast i stan blir du ändå tio 
minuter sen och du hör dina kompisar muttra något spydigt 
om att föreläsningen faktiskt började kvart över. 
d) Eftersom du ändå bor hyffsat nära Juridicum kan du gå, 
men det betyder inte att du inte är stressad…

7.	 Kurslitteratur	 och	 Zeteo	 i	 all	 ära,	 ibland	 kan	 man	 behöva	 en	
paus	och	lite	socialt	umgänge.	Vilka	är	dina	närmaste	vänner?	

a) Dina tre bästa kompisar som du kan prata med om allt 
mellan himmel och jord. Eller ja, i alla fall märkeskläder och 
relationer. 
b) Du har ett kompisgäng som består av din partner och tre 

andra kompisar. Dessa personer är de enda du behöver och 
liknar snarare din familj än ditt kompisgäng.
c) Du har haft en och samma bästis sedan barndomen men 
efter att hen har gett dig en hel del bekymmer på sistone har 
du nu hittat en ny bästa kompis, eller snarare en ny person 
som du dyrkar. 
d) Du bor ihop med din bästa kompis som du känner sedan 
gymnasiet. Hen känner dig utan och innan och vet exakt vad 
du behöver för att muntras upp.  

Elin Ulfhammer

 Denna artikel är sponsrad av Dissidenten, Juridiska Föreningen i Lund
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Flest a) Miranda Hobbs – Sex & the City 
Du är framgångsrik i skolan men glömmer ibland bort 
att det krävs en del slit för att vara på topp. Detta gör dig 
stressad i perioder och även avundsjuk på dina kompisar 
som läser andra utbildningar inom journalistik, media och 
kommunikationsvetenskap och konst. Det händer också att 
du ljuger om vad du pluggar eftersom du upplever att folk 
annars har negativa förutfattade meningar om dig. Du har ett 
hett temperament och en tendens att rätt ut säga exakt vad du 
tänker. Trots att du är en bitter människa till naturen går det 
ändå rätt bra för dig och du trivs med ditt liv. 

Flest b) Marshall Eriksen – How I Met Your Mother
Du drömmer om att jobba med miljörätt eller mänskliga 
rättigheter men eftersom du har svårt för att säga nej kommer 
du antagligen att börja arbeta på en affärsjuridisk byrå istället. 
Du känner dig trygg och bekväm i ditt privatliv som är väldigt 
uppordnat. Skulle någonting förändras på den fronten är 
dock risken stor för att hela din värld rasar samman. Du har 
svårt för att sitta i tysta läsesalar och läsa eftersom du gärna 
hittar på egna sånger att sjunga högt under tiden du pluggar. 

Flest c) Mike Ross – Suits
Du är kaxig och tror många gånger att du kan mer än vad 
du egentligen gör. I själva verket är du lite tafatt och naiv, 
vilket alla utom du själv verkar fullt medvetna om. Du har 
inte gått gymnasiet men lyckades på något underligt vis ändå 
komma in på juristprogrammet tack vare ditt felfria resultat 
på högskoleprovet. Inför tentor har du det lätt. Läser du bara 
igenom böckerna en gång så kan du allting, tack vare ditt 
fotografiska minne. Du har en mentor på Juridicum som du 
ser upp till och avgudar. Ditt mål är att en dag i framtiden 
bli som denna person; ännu kaxigare, ännu självgodare, ännu 
drygare och snygg.  

Flest d) Ally McBeal – Ally McBeal 
Du är en hopplös romantiker som ständigt går och drömmer 
om ditt livs kärlek, vilket påverkar dina studier. Folk brukar 
kalla dig för ”Kärleksjuristen” eftersom det är ett allmänt känt 
faktum att du brukar dra romantiska referenser till ditt eget 
kärleksliv i dina tentasvar. Sexuella trakasserier är en del av 
din vardag och du är trött på att folk inte tycker att du passar 
in i juristvärlden, allt på grund av din klädsel. Att du dessutom 
hallucinerar gör inte det hela bättre… Trots allt detta är du 
mycket omtyckt av alla, till och med av ditt ex:s nuvarande 
partner. Eller ja, utåt sett i alla fall. 



ORDFÖRANDENS	ORD

Året med Juridiska Föreningen börjar lida mot sitt slut och vi kan blicka 
tillbaka på ett intressant och händelserikt år.

Juristprogrammet vid Stockholms Universitet fick förra året svidande 
kritik från högskoleverket men trots det fortsätter Juristprogrammet 
på Stockholms Universitet att vara Sveriges populäraste utbildning. 
En av anledningarna kanske är närheten till näringslivet? Juristdagarna 
har även detta år slagit rekord och tillsammans med ett återuppväckt 
mentorskapsprogram och ett stort antal företagsevent känns det som att 
vi har näringslivet närmare än någonsin.

Med en gemensam historia och med över 25 miljoner invånare är 
Norden en stark region och under året har samarbetet med Nordens 
juristföreningar gått bra. I samband med firandet av JF´s 106 årsdag 
har vi inte bara arrangerat en nordisk vecka utan även stått värd för ett 
ordförandemöte där hela norden varit representerade. Mer om detta i 
nästa nummer av Iusbäraren.

 För att verksamheten i en ideell studentförening som JF ska fungera 
krävs ett stort mått av engagemang. Att erbjuda en social, studie- och 
arbetsmarknadsfrämjande verksamhet kräver insatser både stora som 
små. Vi är djupt imponerade av alla medlemmar som under året har lagt 
ner tid på föreningen och varit med och drivit den framåt. Samtidigt som 
mycket har gått bra finns där mycket som kan genomföras bättre och vi 
slutar aldrig att sträva framåt.

Genom att engagera dig i Juridiska Föreningen kan du vara med och göra 
allt från att arrangera nordens största arbetsmarknadsmässa för jurister 
till att skriva för iusbäraren eller ta emot nya studenter som fadder. Listan 
kan göras mycket lång men gemensamt för var du än engagerar dig i, är 
att du kommer ha fantastiskt roligt, lära känna många trevliga människor 
och lära dig saker som kommer till användning oavsett vad du kommer 
syssla med i framtiden.

Vi vill ödmjukast tacka alla som varit med under året samtidigt som vi 
önskar alla som kommer jobba med JF under 2014 lycka till! 

Missa inte chansen att ta del av det studentliv Juridiska Föreningen 
erbjuder.

Jonas Sjöberg
Ordförande 2013

|  Anna da Silva Börjesson
Vice ordförande 2013

 

 



 

 



22

MÄNNISKORNA BAKOM INSPARKEN 

JURIDISKA	FÖRENINGEN

Det finns studenter, både som väljer 
att plugga på Stockholms universitet 
och som väljer att plugga på annan 
fakultet, som har inställningen att det 
inte finns något studentliv i Stockholm. 
Att det speciella studentlivet som finns 
i Uppsala eller Lund inte finns här. Jag 
var sån. Jag sökte mig till Stockholms 
universitet, men inte för att vara en 
del av studentlivet. Jag gjorde det 
för jag redan trodde att jag träffat de 
människor i mitt liv som skulle betyda 
något för mig. Studietiden skulle bara 
vara ett nödvändigt hinder för att nå 
målet. Och på vägen trodde jag inte 
det fanns ett behov av att skapa nya 
bekantskaper utanför den grupp jag 
valde att plugga med. Det var länge 
sedan jag var så glad över att ha fel.

Vem	 skapar	 egentligen	 studentliv?	 Är	 det	 nationerna,	 sittningarna	 och	
festerna?	 Eller	 är	 det	 egentligen	 människorna	 som	 engagerar	 sig	 för	 andra	
studenter?	På	juristprogrammet	vid	Stockholms	universitet	finns	det	människor	
som	 tillsammans	 skapar	 ett	 levande	 studentliv	 under	 de	 första	 veckorna	 av	
utbildningen	som	kan	mäta	sig	med	vilken	annan	utbildning	som	helst.

Det kanske inte är riktigt på samma 
sätt som det alltid levande nationslivet 
på andra orter, men studentlivet finns 
där. Ibland kan det vara svårt att hitta, 
men som nybliven juriststudent är det 
nog svårare att missa än på många 
andra program. Redan andra dagen 
slängs de osäkra nya studenterna in i en 
värld av vänskap och fest som sträcker 
sig under några veckor, mellanlandar in 
i kaoset som är proppen, för att till slut 
avslutas med recentiorssittningen. Ja, 
om du var en av dem känner du såklart 
igen upplägget. Har du tur kanske 
du kommer ihåg din första tid med 
glädje och med fest. Kanske skapades 
vänskapsband som fortfarande håller 
er hårt samman?

Jag har haft turen att vara med inte bara 
på min egen introduktionstid, utan den 
ännu större äran att leda ett gäng nya 
juriststudenter framåt under sin första 
tid på programmet. Det, tänker du, är 
ju rätt långt ifrån den bild jag gav av 
mig själv i början. Jag skulle ju hålla mig 
borta från det där. Men inget kan riktigt 
mäta sig med just den möjligheten att 
få hjälpa dessa förvirrade själar att hitta 
rätt. Att se dem sakta bli mer säkra på 
hur det funkar att vara student, och se 
dem växa ihop som ett gäng. Att vara 
en del av det och förhoppningsvis 
skapa vänskapsband som håller. Inte 
bara mellan dem utan också med mig! 
För den största anledningen till att jag 
kommer att fortsätta vara inblandad i 
insparken i framtiden är den mängd 
olika, inspirerande och intressanta 
människor jag lär känna. Varje år blir 
jag lika fascinerad av hur engagerade 
och intresserade dessa människor är i 
varandra, i oss som faddrar och i att 
verkligen lyckas med något gemensamt 
under insparken.

Jag valde att ta chansen att vara en 
del av den organisation som skapar 
nya insparken, att vara fadder, på 
grund av den tid jag hade under min 
introduktion. De faddrar jag hade 
var en inspirationskälla, med sin 
energi och glädje för att leda oss in i 
juridikstudierna gjorde de min första 
tid till ett äventyr. Det äventyret ville 
jag förmedla till andra nya studenter. 
Jag ville också bevisa för de som 
vill att studentlivet finns där. Vi kan 
gemensamt göra det till något stort och 
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roligt. Det var med den tanken jag gick 
in till fullo för att göra årets inspark till 
så bra som det bara gick. Trots mina 
egna höga förväntningar kunde inget 
mäta sig med hur insparken i år blev. 
Den blev fantastisk.

Årets inspark hoppas jag därför går 
till historien. Jag vet att den kommer 
göra det för mig. I år var året jag 
dansade på Sture P för första gången 
(jag dansar aldrig annars). Bara för att 
jag var så glad över hur fina människor 
jag hade i min grupp. Det här var året 
jag tog med mig ett gäng vänner och 
hade möjligheten att bjuda dem på en 
flygtur som en del av proppen. Jag gick 
till och med så långt att jag för de här 
människorna spenderade en hel dag 
iklädd peruk och kvinnokläder. För 
att jag visste att det skulle göra dem 
glada och peppade. Sa jag att jag hade 
lösnaglar? Inget jag rekommenderar.

Men även om den grupp jag ansvarade 
för hade en fantastisk sammanhållning, 

och var en uppsättning riktigt 
intressanta människor, så var det 
minst lika mycket det gänget jag hade 
som medfaddrar som gjorde höstens 
inspark till något utöver det vanliga. 
Människor av olika åldrar och terminer 
som gått ihop för att tillsammans skapa 
ett kollektiv som jag känner att jag är 
privilegierad att tillhöra. Som jobbar 
med och för varandra, och vad som 
än händer har roligt ihop. Ett kollektiv 
som styrs av en ledningsgrupp som tar 
sitt jobb på största allvar och under 
dessa veckor pausar sitt liv och lägger 
ner hela sin själ i att se till att de nya 
studenterna får en så bra tid som 
möjligt. Hatten av för er alla!

Så vad finns det egentligen att lära av 
denna kavalkad av smicker? Ja, det 
är nog upp till dig. Jag sitter här och 
skriver till dig som en konverterad 
människa. Jag trodde inte jag behövde 
ett studentliv. Jag trodde att jag skulle 
plugga för att komma till ett mål. Men 
det visade sig att resan dit var så rolig, 

att jag inte kunde motstå att njuta av 
den lite extra! 

Jag tror inte varje person behöver ta 
vara på det studentliv vi har här på 
juristprogrammet. Jag tror inte alla vill 
ha det eller passar in där. Men att vi 
kan erbjuda det till nya studenter. Att 
juridiska föreningen kan samla runt 40 
personer för att välkomna de 300 nya 
studenterna under några veckor, leda 
dem och tillsammans jobba för att 
skapa de så viktiga banden. Det ser jag 
som ett privilegium, som en möjlighet. 
En möjlighet jag inte kan motstå att 
fånga varje liten bit av!

Det enda jag har 
kommit fram till är; 
studentlivet finns 
visst i Stockholm, 
om du bara skrapar 
lite på ytan finns vi 
där och väntar. Med 
sånger, sittningar 
och fest. Om du vill. Mikael Berg
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JURIDISKA	FÖRENINGEN

-När	 bildades	 Juridiska	 Föreningens	
husband?	
Husbandet bildades för ca 2 år sedan 
av medlemmar i Underhållnings-
mästeriet. 

-Hur	kom	det	sig	att	ett	husband	
bildades?	
Det första man tänker på när 
det gäller jurister är kanske inte 
estetisk verksamhet. Det är därför 
än viktigare att det finns aktiviteter 
utöver studierna för jurist-studerande 
som är lagda åt det estetiska hållet. 
Husbandet bildades för studenter 
som älskar att utöva musik på ett 
avslappnat sätt. 

-Hur fungerar husbandet? 
Vårt huvudsakliga uppdrag är att 
underhålla på sittningar och fester 
som Juridiska Föreningen anordnar. 
Vi har även spelningar externt, d.v.s. 
utanför Juridiska Föreningen. Det rör 
sig oftast om ca 4-5- spelningar per 
termin. För att göra detta så måste 
vi självklart repa. Detta gör vi 1-2 
gånger i veckan på juristernas hus där 
vi umgås, spelar och har allmänt kul 
med musiken! 

-Vad	spelar	ni	för	typ	av	musik?	
Oj, svår fråga. Det närmsta korrekta 
svaret man kan komma är allt mellan 
himmel och jord. Allt ifrån after 
ski-rock och amerikansk country till 
svenska ballader och akustisk pop. 
Eftersom det är medlemmarna som 
bestämmer vad vi ska spela så är vår 
repertoar beroende av Husbandets 
egen gemensamma musiksmak. Det 
kan även vara så att vi får en förfrågan 
på en låt som skulle passa särskilt bra 
för en viss sittning eller fest. 

-Hur	många	medlemmar	är	ni?	
I nuläget är vi ca 9 medlemmar där 
vissa är mer aktiva än andra. Eftersom 
vi spelar så pass blandad musik så är 
det inte samma husband vi ser på 
scen för varje låt. 

-Är	det	öppet	för	alla?	
Om man är medlem i Juridiska 
föreningen och känner att musik 
ligger en varmt om hjärtat så är man 
varmt välkommen att komma på ett 
rep och se hur det känns! 

-Hur	 gör	 man	 för	 att	 gå	 med?	 Behövs	
det	några	förkunskaper?	
För att gå med i Husbandet så är det 
lättast att höra av sig till mig på 073-
6147364. Det går även bra att skicka 
ett mail till husbandet@jurstud.com. 
Det krävs inga egentliga musikaliska 
färdigheter för att få vara med men 
det blir såklart roligare om man i alla 
fall har grundläggande kunskaper i ett 
instrument/sång. Vi är i stort behov 
av en trummis. 

-Vad	har	du	för	bakgrund	inom	
musiken?	
Mina föräldrar satte mig att börja 
spela piano när jag var 5. Min 
pianolärare smaskade alltid i sig keso-
mackor på våra lektioner. Jag slutade. 
Efter det började jag spela kontrabas 
på kommunala musikskolan. Jag var 
och är intresserad av blues och jazz 
så detta passade mig perfekt. När det 
kom till klassisk musik var det svårare 
(det är jobbigt att spela med stråke). 
Jag bytte då till elbas. Detta har jag 
spelat i ett antal band där jag även 
varit sångare. När jag var 15 köpte jag 
min första gitarr, jag var frälst. Efter 
det spelade jag i ett amerikanskt band 

som reste runt en sväng i Asien. Nu 
är Husbandet precis det jag vill ha i 
musikalisk väg! 

-Hur	kom	det	sig	att	du	ville	bli	
kapellmästare	och	vad	gör	du	i	din	roll	
som	kapellmästare?	
Jag har alltid tyckt att det varit roligt 
med utomakademiska aktiviteter 
med koppling till studentlivet. Detta 
i kombination med mitt musikaliska 
intresse gör Husbandet till en perfekt 
aktivitet utöver studierna. Att vara 
aktiv i underhållningsmästeriet är 
för mig en självklarhet; vem vill 
inte sprida glädje och skratt bland 
studenter? Själva ämbetet är roligt 
och givande då jag får en chans att 
påverka och förändra verksamheten. 
Att vara kapellmästare innebär ett 
övergripande ansvar för Husbandet. 
Detta innefattar dels bokning av 
reptider och spelningar och dels att 
se till att Husbandets verksamhet 
upprätthålls och fungerar på ett 
smidigt sätt. Man kan säga att 
Kapellmästaren agerar som en länk 
mellan Juridiska föreningen, Under-
hållningsmästeriet och Husbandet.

Foto: Niklas Bolin Djanaieff

INTERVJU MED JF:S KAPELLMÄSTARE AXEL CONRADI
På	 initiativ	 av	 Marcus	 Nyberg	 och	
Gustaf	 Holmström	 startades	 JF:s	
husband	 förra	 året	 med	 hjälp	 av	
dåvarande	 underhållningsmästare	
Lisa	Boman.	kappellmästaren	utses	
för	det	övergripande	ansvaret	och	i	
år	har	Axel	Conradi	stått	vid	rodret.	

Anna Da Silva Börjesson

Axel Conradi



2013	-	ÅRET	JFF	’NÄSTAN’	GJORDE	DET	OMÖJLIGA…
2013 har på många sätt varit ett väldigt lyckat år för SU laget 
Juridiska Föreningens Fotbollslag. Det började med vinst i 
SSIF:s utomhus cup då Handelshögskolan besegrades i finalen 
med klara 3-1. Samtidigt spelade laget även SSIF:s inomhus 
cup parallellt. Även här nådde laget stora framgångar och tog 
hem seriespelet och slutspelet och kunde kora sig Stockholms 
bästa studentfotbollslag 2013. 

Nu, HT 13, tog sig de regerande mästarna an utmaningen 
att återigen erövra mästerskapen. Utomhus cupen som 
började 28:e september gick till en början galant. Obesegrade 
i gruppspelet tog de sig vidare till slutspel med höga 
förväntningar. Semifinalen började darrigt och laget fick nöja 
sig med 2-2 i halvlek. Efter lite pepp och taktiksnack kom laget 
ut med ny energi och fart. Efter en hög press och gedigen 
laginsats var JFF äntligen finalklart med 3-2 som slutresultat.

Finalen spelades 12:e oktober på Gärdet idrottsfält. 
Motståndarna bestod av ett gäng Erasmus studenter med 
blandade nationaliteter. Efter en fantastisk start med 2-0 

ledning tappade JFF sitt fokus och bjöd bort 2 straffar vilket 
resulterade i 2-2 i halvlek. 
Andra halvlek bjöd på en hel del tufft spel och dessvärre 
tappade JFF helt sitt fokus och fick se sig besegrat med 4-2. 
Laget fick nöja sig med en andraplats.

I skrivande stund spelar JFF återigen inomhus cupen, där 
man ännu är regerande mästare. Av lagets hitintills fyra 
matcher har det kammats hem tre segrar och ett likaresultat. 
Det ser med andra ord väldigt bra ut när snart halva säsongen 
är spelad. Målet är kristallklart; JFF siktar på dubbla guld 
och vill återigen kora sig Stockholms bästa 
studentfotbollslag. 

Vill du ta del av lagets framgångar, eller är 
du bara sugen på att få lite motion?
Kom då och träna med oss, varje onsdag, 
16:30 i Frescatihallen (Universitetet).

Viktor Serbán
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Sedan höstterminens början har årets 
Juridiska Linjeråd varit i full gång med det 
viktiga arbetet att representera studenterna 
på juristprogrammet vid Stockholms 
Universitet. Rådsmedlemmarna har hittat 
rätt i sina respektive poster och börjat 
arbeta med de olika frågor de har fått på 
sitt bord, en process som kan ta lite tid då 
det är mycket att sätta sig in i för en ny 
ledamot i Linjerådet. All den verksamhet 
som Linjerådet faktiskt medverkar i är 
dock något som de flesta juriststudenter 
dessvärre inte vet mycket om. Vi ska 
därför försöka att förklara vad Linjerådet 
är, vad det arbetar med samt hur du själv 
som student på juristprogrammet kan 
påverka - för möjligheterna är mycket 
större än man kan tro!  

Juridiska Linjerådet är det studentråd 
som finns för juristprogrammet här på 
Universitetet. Ett studentråd kan med 
fördel jämföras med ett elevråd som de 
flesta känner till sedan tiden i grundskolan 
eller på gymnasiet. Val till rådet sker 
en gång om året, vanligtvis i slutet på 
vårterminen, och alla juriststudenter 
får ställa upp i valet samt vara med och 
rösta på de kandidater som ställer upp. 
De kandidater som fått flest röster bildar 
sedan rådet på sju till nio ledamöter. 
Därefter beslutar Linjerådet internt vem 
som ska ha vilken post, alltså till exempel 
vem som ska vara ordförande för rådet, 
och vilka uppdrag varje person ska ha. 

Linjerådet finns till för att påverka 
utbildningen för juriststudenterna 
på väldigt många olika sätt, men det 
främsta är ändå att vi, rådets ledamöter, 
sitter med i en mängd olika organ 
och arbetsgrupper både innanför och 
utanför Juridicums väggar i C-huset. I 
dessa olika organ bereds ärenden och 
beslut fattas om allt från tillsättning 
av nya lärare på programmet till val 
av kurslitteratur till den omfattande 
utvecklingen av nya juristutbildningen. 
Linjerådets representanter har både 
närvaro-, yttrande- och rösträtt på alla 
sammanträden vilket faktiskt ger oss en 
mycket stor möjlighet att vara med och 
besluta i det som är en så stor del av våra 
liv, vår studietid.  

Om du som student har uppmärksammat 
något problem på utbildningen eller 
känner att du blivit felaktigt behandlad i 
någon situation finns även Linjerådet till 
för det. Beroende på vad det gäller kan 
Linjerådet antingen själva ta tag i frågan 
och driva den för att skapa förändring, 
eller istället hänvisa studenten vidare 
till den som ska ta hand om frågan, till 
exempel en studievägledare. På så sätt 
hjälper Linjerådet juriststudenterna att 
direkt påverka sina studier.  

Förutom detta finns en stor möjlighet 
att påverka som tyvärr används 
alldeles för dåligt av oss studenter - 

kursutvärderingarna. Det är troligen inte 
många av oss som med handen på hjärtat 
skulle kunna säga att vi faktiskt brukar 
fylla i de där formulären. Formulär som 
väl i slutänden ändå inte påverkar oss i 
våra framtida studier? Saken är den att 
vi genom att göra kursutvärderingarna 
faktiskt inte bara påverkar just den kurs 
vi läst för studenter som ska läsa den 
efter oss. Vi kan även uppmärksamma 
problem som förutom att finnas på 
den kurs vi läst även kan finnas på 
många andra kurser, på kurser som vi 
själva kanske ska läsa nästkommande 
termin. Så att ta ett par minuter till att 
kunna förändra och göra våra minst nio 
terminer bättre måste vara en möjlighet 
värd att utnyttja.

Vill du veta mer om Linjerådet kan 
du gå in på vår hemsida på www.sus.
su.se/juridiska-linjeradet eller gilla vår 
Facebooksida Juridiska Linjerådet. Du är 
även välkommen att höra av dig till oss 
på linjeradet@juridicum.su.se.  

JURIDISKA	FÖRENINGEN

Foto: Niklas Bolin Djanaieff

Juridiska Linjerådet hjälper dig 
att utveckla juristprogrammet

Linnea Backman
Vice ordförande,  

Juridiska Linjerådet



ANDERSSON HALONEN VIKTOR

ARONSSON JOHANNES

ARVIDSSON SANNA

BROO JOHANNA

CIERZNIAK AGATA

DAHLIN MARIA

DAHLQVIST PIERRE

GRANQVIST AMANDA

HANSSON EVELINA

HENTER JANETT

JOELSSON ANNA

JONSSON BERGSTRÖM SONNY

KARLSSON MADELEINE

KHAN MAERA

KILDJER JOSEFINA

LEVIN JOHANNA

LINDBERG ELIN

LINDGREN JONATAN

LOTEGEN ANNA

MARKOVIC SNEZANA

NILSSON OSCAR

NORDÉN GABRIELLA

OTTER PATRICIA

PALMGREN ISABELLA

RAJALA MALMGREN LIISA

ROSENGREN TILDA

STRAND JOHAN

STRANDBACKE PER

STRIDH DANIEL

SÖDERBERG KARIN

WARGH MEEHAN IINA

WIJK DANIEL

ÅGREN ANGELICA

BRANTBERG STINA

MÖLLER STEFAN

RYDÉN PATRIK

SANDÉN SEBASTIAN

Nyutexaminerade
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STOCKHOLM    GÖTEBORG    MALMÖ    HELSINGBORG    BRYSSEL    HONG KONG    SHANGHAI

Vinge är en av de största och mest 
framgångsrika affärsjuridiska advokat-
byråerna i Norden. Att arbeta för 
Vinge är utmanande och tillsammans 
med erfarna kollegor kommer du att 
hjälpa våra klienter till framgångsrika 
affärer.

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

Välkommen till Vinge!

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

 En bra start på 
karriären  

114	18


