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edborgarjuristerna fick ett helt uppslag i Örebroar’n 
och jag fick möjligheten att göra ett litet studiebesök.  
Under ett rådgivningstillfälle fick jag sitta med när en 

kommunmedborgare kom in med ett faktiskt problem. Ett 
riktigt problem, de olika parterna hette inte Siv Citron, Ching 
Chong Jang eller Catrin Barthold. Rådgivningen började i en 
ände men slutade i en helt annan, det var bara för rådgivarna 
att slå i lagboken fram och tillbaka för att kunna ge råd och 
tips. Det var riktigt spännande! Om du än inte riktigt klurat 
ut hur du ska kunna sätta en guldkant på din studietid kan jag 
verkligen rekommendera att ansöka om att få bli rådgivare. 

Rekrytering av nya rådgivare brukar dock ske på hösten så 
till dess finns det ju annat att hitta på så länge, varför inte 
hjälpa Joel under puben någon gång? Det finns även lite min-
dre  projekt man skulle kunna ta tag i.

Det är en del studenter som inser att examen närmar sig och 
ställer sig frågan vad händer då? Får jag ett diplom, är det 
någon som kommer dra av en fanfar? JF Örebro höll för 
första gången en examensceremoni i höstas (som ni kunde 
läsa om i förra numret). Det är en ny tradition och din hjälp 
behövs för att den ska hållas levande. Just nu är det helt galet 
mycket verksamhet i vår förening, bl. a. utbytesresor, bok-
bytardagar, sittningar, bal, nationella möten och så klart den 
vardagliga verksamheten med att hålla lunchöppet, kontakta 
lärarna i olika utbildningsfrågor, 
bokföringen osv.. Styrelsen har 
dessvärre inte så många timmar 
på sitt dygn att vi pallar göra allt 
själva. Vi behöver fler engagerade 
medlemmar. Vill du att din exam-
ensceremoni ska var något utöver 
det vanliga? Varför inte själv 
anordna en innan du tar examen, 
så att du sätter ribban? Styrelsen 
finns såklart där som stöd och 
hjälper till med ekonomi och erfar-
enhet. Hör av dig eller kika förbi 
på lunchöppet om du skulle vara 
sugen! 

Vi ses!

R
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Nu kan ju ingen ha missat vår största verk-
samhetsgren – Medborgarjuristerna
Men missa inte heller andra möjligheter 
som föreningen erbjuder! 

M
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orberg
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“Att vara ensam är skönt när man önskar vara det, men 
inte när man är tvungen att vara det.”

tt vara chefredaktör på Prima Facie är en av de roli-
gaste sakerna jag har gjort. Men ordet ’chef’ i titeln 
blir lite missvisande när man måste vara själv. Visst, 

jag skulle självklart kunna sitta ensam på kontoren och hålla 
möten med mig själv. Inga problem! Jag är bra på att prata. 
Jag skulle kunna stå framför tavlan själv och brainstorma 
fram stora tankekartor medan jag titt som tätt berömmer mig 
själv för min utmärkta fantasi och uppfinningsrikedom. Men 
det är inte så en redaktion ska fungera. En redaktion borde 
vara en driven grupp av människor som jobbar mot samma 
mål, att göra den bästa tidningen en juristförening skulle 
kunna ha. 

Jag vill även uppmuntra alla andra klipska hjärnor som vi 
har i vår förening att skriva något, väck debatt! För jag skulle 
inte vilja påstå att jurist-och rättsvetarstudenter är de mest 
tysta och timida studenterna utan någon form av åsikter om 
hur samhället och världen borde se ut. Så vad brinner du för? 
Vad tycker du förtjänar mer plats i tidningen? Använd ditt 
mandat och din röst för att hjälpa oss forma tidningen till en 
tidning DU vill läsa. Så om du har en artikel, eller bara en 
bara ett frö av en idé, maila mig! och om du känner kallet att 
bli en del av redaktionen så tar jag emot er med öppna ar-
mar!

Så vart är ni, min kära redaktion? 
Jag väntar…

A

Anna Theodossiou 
Juristprogrammet 
Chefsredaktör

Annette Kolb 



Prima Facie  Nr 1 | 20135§

Reportage: Juristmässan  §§

“Mässan 
växer sig 
större för 
varje år”

S

Anna Theodossiou 
Juristprogrammet 
Chefsredaktör

Sorlet ligger som ett täcke över hela 
forumhuset. Platsen är som ombytt, 
borta är sofforna fyllda med plug-

gande studenter. Istället är byggnaden full 
av fascinerande utställare och förväntans-
fulla jurist- och rättsvetarstudenter. Mässan 
växer sig större 
för varje år som 
går, fler och fler 
intressanta ut-
ställare får upp 
ögonen för vårt 
underbara uni-
versitet och alla duktiga studenter. Jurist-
mässan är en utmärkt plats för att knyta 
kontakter med potentiella arbetsgivare, 
utforska valmöjligheterna inom ditt intres-
seområde eller kanske bara fylla på för-
rådet av markeringspennor och flärpar till 
böckerna. 

 Juristmässan
Nu är ytterligare en mässa till ända – och 
såklart hoppas jag att du tog chansen att 
träffa alla de fantastiska utställare som kom 
var med. Var du med under förkvällen, då 
bland annat Stefan Lindskog föreläste – och 
kanske tog du chansen att lyssna till någon 
av föreläsarna under mässdagen, exem-
pelvis Clarence Crafoord? Sen blev det ju 
självklart bankett på kvällen också, som sig 
bör. 

Allt och lite till finns nu förevigat i bilderna 
från mässan – albumet i sin helhet hittar du 
på Juristmässans Facebook-sida, men här 
bjuds på ett smakprov ur albumet. 
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Möt Joel Salamon    §§

Från bartender till 
styrelseledamot

 ag har alltid velat vara aktiv 
i en förening ända sedan mina 
närmaste vänner började bli 

aktiva i Stockholm. Tyvärr gavs 
jag aldrig tillfället att vara det. Sen 
kom jag in på juristprogrammet i 
Örebro och då förändrades allt.

Den första puben jag var på som 
var under nollningen såg jag po-
tentialen som fanns i JF och genast 
gick jag till dåvarande aktivitet-
sansvarig Giacomo för att berätta 
om mina idéer. Jag fick ett öppet 
och varmt bemötande och nästa 
dag satte vi oss för att diskutera 
vad mer man kan göra med puben. 

Jag fick komma med idéer för nya 
drinkar, shots och teman som man 
kunde ha under en JF-pub.  Nästa 
pub och alla pubar efter det job-
bade jag som bartender vilket var 
både roligt och givande. Jag fick 
lära känna alla i den dåvarande 
styrelsen som jag nu kan kalla mina 
vänner. Alla hade ett öppet sinne 
för nya idéer och gav mig sitt stöd.

Mitt första riktiga projekt blev 
julsittningen. Jag fick höra hur de 
föregående år hade haft en liten 
sittning med julbord som var mysig 
men att alla inte kunde komma in 
då platsen sittningen var på hade 
ett maxantal. Detta för mig var 
obegripligt och jag började genast 
tänka var man kan vara för att alla 
ska få plats. Tillsammans med Erik 
Lind pratade vi med Frimis och be-
stämde oss för att ha sittningen där. 

Men för mig är en sittning 
utan spex ingen riktig sit-
tning. Därför gick jag och 
Erik igenom bilder som 
blivit tagna under hela 
föregående år för att ha en 
recap hur året varit, dock 
var bilderna vi tog inte 
de som finns på facebook 
utan detta var de mindre 
smickrande bilderna. 15 
000 bilder sedan var vi 
nere i ett bildspel som tog 
under fyra minuter och vi 
var nöjda och trötta. Men 
spexen var inte slut där. 

Jag hade redan i tankarna 
att göra en tjejsittning och 
var med i bankettgruppen 
för juristmässan samt bal-
gruppen som nyligen blivit 
tillsatt. 

Därför gjorde vi dessutom 
en promotorfilm vad folk 
ska se fram emot under 
våren 2012. Sittningen 
blev succé och jag minns 
och kommer alltid minnas 
de glada ansiktena som 
gick därifrån, det enda 
jag hoppas är bara att 
de var glada över själva 
sittningen och inte på 
grund av den alkohol som 
serverades till maten. 

Banketten var näst på tur 
som blev riktigt lyckad 
tack vare ett fantastiskt 
team som stog upp för 

varandra och när vi fick en 
uppgift var det bara att göra 
det då det ej fanns en ursäkt 
för att glömma bort eller 
misslyckas. 

Nästa sittning var tjejsittnin-
gen. Här var jag lite nervös. 
Det var en sittning som aldrig 
gjorts förut i Örebro inte av 
JF eller någon sektion inom 
kåren. Vad skulle sittningen 
gå ut på, vilka skulle jobba 
och vad skulle vi ha för spex? 
Lyckligtvis fick vi fram ett 
fantastiskt team som kom 
med goda idéer och var inte 
rädda för att gå upp på scen 
och dansa och sjunga. Detta 
var bara några av de spex 
som utfördes. Enligt min 
mening var detta en av JFs 
största succéer och jag och 

J
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Killarna som gjorde JFs första Tjejsittning möjlig

mina vänner pratar fort-
farande om hur roligt det var 
att jobba och de som var där 
pratar fortfarande om hur 
roligt de hade det.  Goodie-
bagsen som tjejerna fick var 
inte fy skam de heller. 

JFs storsatsning detta år var 
den beryktade balen. Jag och 
Frida Qvant var ansvariga för 
mat, tema och spex. Vi kom 
på temat jorden runt. Varför 
vi valde detta tema kommer 
jag inte riktigt ihåg men jag 
vet att jag hade ställt in mig 
på detta tema långt innan då 
jag hade en vision av salsa 
dansare som dansar under 
karnevalen i Rio de Janeiro. 
Det blev inga fjädrar eller 
magdansande dansörer. 

Dock blev det bildspel med 

tillhörande musik från varje 
världsdel och vi fick ett par sal-
sadansare som utförde en fan-
tastisk show. När det var dags 
att besöka Europa under vår 
färd under balen hade vi lyckats 
få en operasångerska som fick 
folk att häpna och jag själv blev 
tårögd av de ljuva tonerna som 
man fick höra. Avslutningen av 
spexen var en match av högsta 
kvalité i sumobrottning. Jag tror 
inte att någon av våra medlem-
mar eller syskonföreningar hade 
väntat sig att se två killar ik-
lädda i frack sätta på sig sumo-
dräkter och köra en match på 
Örebro slott. Kvällen avslutades 
med en fest som man sent kom-
mer glömma. 

Nu hade jag gjort allt som fanns 
att göra under ett år men mitt 
mål var och är att sätta jurid-

iska föreningen på kartan inte 
bara för våra medlemmar utan 
jag ville att alla skulle veta vilka 
vi var. Därför kontaktade jag 
ekonomerna och medicinarna. 

Jag ville ha en sittning där man 
lär känna andra än bara juris-
ter och rättsvetare. Detta ledde 
till Supsittningen vi hade förra 
terminen. 

Jag fick veta i april att jag hade 
blivit nominerad till positio-
nen som studiesocialt ansvarig. 
Troligtvis var detta på grund av 
de sittningar jag infört och mitt 
jobb under JF-puben. Jag blev 
mycket hedrad att ha jag fått 
denna nominering.
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Jag blev vald på valberednin-
gens förslag och har inte slutat 
införa nya sittningar.  För mig 
skulle detta dock aldrig varit 
möjligt om jag inte hade haft 
fantastiska medarbetare som 
ställde upp när det var sittnin-
gar, fantastiska vänner som gav 
tips och feedback vad de skulle 
vilja gå på för sittning och en 
styrelse som uppmuntrade eget 
initiativ och som alltid höll en 
om ryggen. 

Jag skulle uppmana alla att 
jobba en pub, en sittning eller 
vara med i ett spex då detta är 
fantastiskt roligt och man vet 
aldrig vad det leder till. Kanske 
en ordförandepost i ett utskott 
eller till och med en styrelseplats 
i den bästa föreningen som jag 
någonsin kommer ha nöjet att 
vara med i.
Tack alla för ert stöd och tack 
JF och dess medlemmar för att 
jag fått förverkliga mina dröm-
mar hos 
er.

Joel Salamon
Juristprogrammet 
Studiesocialt ansvarig
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Frågor och svar om sommarjobb §§

ommaren närmar sig 
med stormsteg och det 
börjar bli dags att söka 
sommarjobb. Många 

aktörer på marknaden har 
redan börjat med rekry-
teringsprocessen och an-
nonserar för fullt för att 
hitta ambitiösa och duktiga 
juriststudenter till somma-
rens tjänster. För att ha en 
möjlighet att få en plats som 
exempelvis sommarnotarie 
eller trainee kräver advokat-
byråer och domstolsväsen-
det ofta att studenten läst 
minst sex terminer på ju-
ristprogrammet. För er som 
inte har kommit så långt i er 
utbildningen finns det emel-
lertid andra meriterande 
arbeten även för er. Många 
försäkringsbolag söker 
exempelvis skadereglerare 
till sommaren, skatteverket 
som skatte- och folkbok-
föringshandläggare samt 
arbeten på olika anstalter 
och häkten.

Håll koll på Juridiska Före-
ningen vid Örebro univer-
sitets hemsida och följ oss 
på facebook för att få infor-
mation om jobbannonser. 

Jag har intervjuat två stu-
denter vid Örebro univer-
sitet som hade turen att 
under förra sommaren få 
spendera några veckor på 
två intressanta arbetsplatser. 

David Björnberg, termin 
åtta juristprogrammet. 

På vilken arbetsplats job-
bade du?
Jag jobbade på Skaraborgs 
tingsrätt i Skövde.

Varför just domstolsväsen-
det?
 Jag sökte en plats på en 
domstol därför att jag ville 

testa på tingstjänsten och 
bilda mig en uppfattning om 
hur arbetet där fungerar. Jag 
sökte många platser på olika 
affärsjuridiska byråer också 
men när de ringde från ting-
srätten och frågade om jag 
ville ha en plats där så blev 
svaret självklart “Ja”.

Hur såg en vanlig dag ut och 
vad hade du för arbetsup-
pgifter? 
Kanske inte helt över-
raskande såg de 
flesta dagar lite 
olika ut beroende 
på vilka uppgifter 
som stod på sche-
mat. Arbetsup-
pgifterna var av en 
mängd olika slag 
såsom att sitta som 
protokollförare 
under pågående 
rättegång, (inklusive att få 
delta i överläggningen och 
få uttrycka min åsikt om hur 
utfallet borde bli), ta hand 
om för- och efterarbetet efter 
en rättegång (exempelvis 
att kontrollera att alla blivit 
korrekt delgivna och att efter 
rättegången mata in domslut 
i databasen m.m.), skriva 
förslag till dom i mindre 
mål såsom hastighetsöver-
trädelser, god man-ärenden, 
äktenskapsskillnader och 
adoption och att skriva stora 
sammanställningar över allt 
inkommet material i större 
tvistemål.

Vilka arbetstider hade du?
 Ordinarie arbetstid var unge-
fär 08.00 till 17.00 men man 
hade möjlighet att flexa lite 
om man ville. Det var rik-
tigt smidigt att ha den möj-
ligheten.

Under hur lång period job-
bade du? 
Jag jobbade under sju veckor.

Vad var det bästa med jobbet? 
Bortsett från kanske det up-
penbara att jag fick en oer-
hört god inblick i arbetet på 
tingsrätten, måste jag säga de 
sjukt sköna kollegorna. Såväl 
tingsnotarierna som sekreter-
arna, administrationen och 
rådmännen. Det var en mycket 
god stämning. De gamla, och 
för de flesta jurister välkända, 
klyschorna ”öppna dörrar och 
högt i tak” beskriver domsto-
len väldigt väl.

Vilken tim-
mersättning fick 
du? 
Det var fast 
månadslön om 
20 000 kronor i 
månaden.

Motsvarade 
arbetet dina 

förväntningar? 
Jag visste faktiskt inte rik-
tigt vad jag hade att vänta så 
förväntningarna var inte så 
klara men jag kan helt klart 
säga att jag fick ut mycket mer 
av sommaren än jag hade trott. 
Såväl vad gäller lärdomar som 
arbetsglädje. Mycket tack vare 
kollegorna.

Tror du att du kommer att 
jobba inom domstolen i fram-
tiden?
 Jag kommer med största san-
nolikhet att söka ting någon 
gång de närmsta åren, efter 
avslutad examen. Jag fick 
helt klart mersmak efter som-
marens tjänstgöring och vill 
gärna få återvända till dom-
stolsvärlden.

Emil Tiberg, nyexaminerad 
från juristprogrammet. 

På vilken arbetsplats jobbade 
du? 
Jag jobbade på Mannheimer 

“‘öppna dörrar 
och högt i tak’ 
beskriver 
domstolen 
väldigt väl.“

S
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Swartling Advokatbyrå i 
Göteborg.

Varför just affärsjuridisk 
byrå?
 Jag var relativt säker på 
att jag ville arbeta med 
affärsjuridik efter att ha 
läst företagsbeskattning 
och börs- och bolagsrätt 
på avancerad nivå. Därav 
sökte jag till 
byråer som 
sysslade med 
affärsjuridik.

Hur såg en 
vanlig dag ut 
och vad hade 
du för arbet-
suppgifter? 
Jag var trainee 
i tvistlösn-
ingsgruppen. 
Det blev en 
hel del rättsutredningar 
om specifika frågor som 
behövde besvaras och be-
grepp som skulle defini-
eras. Arbetet påminde 
till vissa delar av utbild-
ningen på juristprogram-
met, men det var mycket 
roligare att göra samma 
saker fast på riktigt. 
Vissa dagar hade vi även 
utbildningar i byråns 
interna datasystem, en-
gelska, word etc. Det var 
väldigt lärorikt och nyt-
tigt. Utöver arbetet hade 
byrån gjort ett schema för 
oss sommartraineer som 
innehöll aktiviteter un-
der vissa kvällar. Aktiv-
iteterna, där även faddrar 
och delägare deltog, var 
mycket uppskattade och 
bidrog till en avslapp-
nad stämning samt möj-
ligheten att lära känna de 
andra juristerna.

Vilka arbetstider hade 
du?
 Som sommartrainee 

hade jag i stort sett vanliga 
kontorstider. Det vari-
erar dock beroende på hur 
mycket det finns att göra. 
Någon eftermiddag var jag 
kvar lite längre eftersom 
det som ny är svårt att 
bedöma hur lång tid som 
krävs för att färdigställa 
uppgifterna.

Under hur 
lång period 
jobbade du? 
Somma-
rtraineeperi-
oden sträcker 
sig över sex 
veckor.

Vad var det 
bästa med 
jobbet? 
Det var att 
jag äntligen 

fick möjligheten att testa 
det jag lärt mig på riktigt. 
Det var oerhört kul att få 
en inblick i hur det kan 
vara att arbeta som af-
färsjurist. En annan väldigt 
bra sak var att vi åt lunch 
med jurister från alla 
olika verksamhetsgrupper. 
Under lunchen berättade 
de lite om sin egen grupp 
och om typiska ärenden. 
Den informationen var 
nyttig och fick mig att inse 
vilka grupper jag helst vill 
arbeta i.

Vilken timmersättning fick 
du? 
Jag fick fast månadslön. 
Omkring 18-19 000 kro-
nor.

Motsvarade arbetet dina 
förväntningar? 
Ja, verkligen! Det översteg 
mina förväntningar. Både 
arbetsuppgifterna jag fick 
ta mig an och stämningen 
på byrån. Det var verk-
ligen en trevlig atmosfär 

som jag trivdes i och där jag 
kunde gå till min fadder och 
fråga henne om precis allt jag 
undrade.

Är det något du kommer att 
jobba med i framtiden? 
Ja. Jag fick ett väldigt bra in-
tryck av jobbet som affärsjurist 
i allmänhet och av Mannheimer 
Swartling i synnerhet. Jag kom-
mer börja arbeta i M&A-grup-
pen på Mannheimer Swartlings 
Göteborgskontor i februari. Jag 
kan verkligen rekommendera 
alla att söka 
sommartraineeplatserna hos 
MSA!

“Det var 
oerhört kul att 
få en inblick 
i hur det kan 
vara att arbeta 
som 
affärsjurist.“

Erik Lind
Juristprogrammet 
Marknadsansvarig



“Folk som bär värja fruktar de 

som endast bär gåspenna.”

William Shakespeare

Vill du förmedla något i text? 
Skriva om något du tycker 
är intressant, eller kanske 
påverka något du brinner 
för? 
Vi söker alltid någon som är 
intresserad av att arbeta i 
Prima Facies redaktion! 
Om du är intresserad – tveka 
då inte att kontakta vår 
chefredaktör Anna på 
chefredaktor@jforebro.se.
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De vann Bästa Svarande 
Lag i riksfinalen förra året 
efter att ha pläderat i Högsta 
Domstolen. Nu är de tillbala 
som arrangörer i Örebro.
”Vi tyckte att det var så 
himla roligt att vi vill ge 
andra chansen att uppleva 
samma sak som vi gjorde.” 
Säger Ida Karlsson och 
Petra Enmalm. Svenska 
Juridiska Mästerskapen 
är Sveriges största proc-
esstävling som anordnas av 
Mannheimer Swartling. De 
bjuder även in till en kick 
off den 11 februari på sitt 
kontor i Stockholm.  ”Kick 
offen var jättebra förra året 
och man lärde sig verkligen 
jättemycket! Vi tror defini-
tivt inte att den kommer att 
vara sämre i år. Även om du 
inte är säker på 
om du ska tävla 
eller inte så är 
det verkligen en 
trevlig erfarenhet 
och lärdom att 
åka dit.”

Svenska Jurid-
iska Mästerska-
pen är en case tävling som 
går ut på att man får en 
uppgift att lösa i par som 
man sedan lämnar in. Av de 
lag som lämnar in sin lösn-
ing går sex lag vidare till 
lokalfinalen på tingsrätten 
i Örebro. Här tävlar lagen 
mot varandra som kärande 
eller svarande. Efter loka-
lfinalen väljs två lag från 
de sex örebrolagen till att 
tävla i riksfinalen och får då 
plädera i HD. Hela riksfinal-
en avslutas med en bankett 
för deltagarna i riksfinalen 
i Mannheimer Swartlings 
lokaler. 

Svenska Juridiska Mästerskapen §§
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”Det är väldigt kul och en-
gagerande att delta SJM man 
får en ordentlig adrenalink-
ick och det är garanterat det 
roligaste vi har varit med om! 
Man behöver ju inte heller 
vinna för att kunna skriva det 
på CV:t. Bara genom att delta 
så har man även chansen att 
knyta kontakter inför framti-
den.”

För att få delta i SJM Så 
måsten man vara inskriven på 
en kurs där man läser proc-
essrätt. I Örebro innebär detta 
att du måste vara inskriven på 
termin 4 för att få delta. Man 
tävlar i lag om två personer 
och man får även anmäla 
en reserv som hoppar in om 
någon av de två får förhinder 
från att delta. Det är viktigt 

att komma ihåg att 
anmäla en reserv 
från början för man 
får inte ta in en 
oanmäld reserv i 
efterhand. 
”Fokus ligger 
inte på det ma-
teriella utan mer på 
det man presterar 

muntligt. Det kändes som om 
vi alla låg på samma nivå och 
Örebro och Göteborg tog pris 
i stora kategorier så det visar 
ju för de andra universiteten 
att vi också kan. Örebro har 
dock aldrig vunnit kategorin 
Bästa Ort så det vore roligt 
att skicka ett lag som kunde 
knipa den platsen och se till 
att Örebro får ha va ndring-
spokalen i ett år.” 
”Vill ni prata med oss och få 
mer information om SJM så 
kommer Mannheimer Swar-
tling hit den 6 februari och 
svarar på frågor och tar emot 
anmälningar. Ta chansen och 
sök, det var det roligaste vi 

“Svenska Juridiska 
Mästerskapen är en 
case tävling som går 
ut på att man får en 
uppgift att lösa i par 
som man sedan läm-
nar in.“



har gjort och det är en erfaren-
het värd att ha. Och priset vi 
vann på 10 000 kr är inte hel-
ler helt fel.”

Så ta chansen att vara med om 
ditt livs äventyr och låt adrena-
linet pumpa!
För mer information gå in på 
smijuridik.se och gilla oss på 
Facebook; Svenska Juridiska 
Mästerskapen.

 FAKTA SJM

 Sista anmälningsdag
 13 februari 

 Lokalfrågan släpps 
 15 februari 

 Inlämning lokalfrågan
 fredag 1 mars 

 Lokalfinal 
 fredag 22 mars 

 Riksfråga släpps
 fredag 5 april 

 Inlämning yrkande/grunder                  
 kärandelag
 måndag 15 april 

 Inlämning yrkande/grunder    
 svarandelag
 lördag 20 april 

 Riksfinal i Högsta domstolen
 3 maj

Petra Enmalm och Ida 
Karlsson
Juristprogrammet 
Ansvariga för SJM
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