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DU KAN ALLT OM UPPHOVS-
RÄTTER I DEN DIGITALA MILJÖN.

MEN VET DU I VILKEN MUSIKSTIL 
FORRÓ HAR SITT URSPRUNG?

Vi vet redan att du kan lagen och är intresserad av affärer. Det gäller alla i den här branschen. 
Berätta hellre för oss om det där barndomsintresset som har vuxit till en fascination, hobbyn 
som lägger beslag på halva din fritid eller din besatthet av områden vi andra knappt kan stava till.

Lindahl är en av Sveriges ledande advokatbyråer. Vi har tagit oss hit genom att kombinera 
jobberfarenhet med kunskap hämtad från världen utanför kontoret – där affärer görs. Därför 
söker vi dig som kan och vet saker även utanför affärsjuridiken. Du som i slutänden kan visa 
oss och våra klienter vad riktig specialistkunskap är.

Välkommen till lindahl.se
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de facto. Repro och tryck
Helhet reklam AB
Helhetreklam.se

Temat på mitt första nummer av de Facto är “Ans-
var”. Men vad betyder ansvar och vad innebär det  
att vara ansvarsfull? När jag hör eller tänker på or-

det ansvar vaknar en ångestfylld känsla långt inom mig. Till 
och med när någon vill ge mig en komplimang genom att 
säga “du är så ansvarsfull” så känner jag först glädje men 
samtidigt lurar sig ångesten på någonstans där inne som en 
dålig eftersmak i munnen. Jag har väl lite av en hatkärlek till 
ordet ansvar. Jag vill se mig själv som en hyfsat ansvarsfull 
person som rättfärdigar allting jag inte gör med att jag min-
sann har viktigare saker att göra. 
Att kunna prioritera är väl också 
ansvarsfullt? 

Minimistandarden för att 
uppnå egenskapen “ansvarsfull” 
enligt min mening är att kunna få 
livet att gå ihop. Nu låter det som 
att jag lägger ribban lågt, men när 
det gäller studentlivet så tycker jag 
att ribban läggs väldigt högt. Att 
få livet att gå ihop, det vill säga att plugga på heltid (med 
rekommenderad tid på 6-8 timmar om dagen), att vara 
den där sociala personen som alltid har tid att stanna och 
snacka, att umgås med sina vänner minst varannan dag, att 
alltid sköta korridorens städvecka med alla dess uppgifter 
och samtidigt hålla rent och städat runt omkring sig. För att 
inte nämna alla studentaktiviteter som en ska engagera sig i. 
Bara att hinna klämma in en dusch då och då känns ibland 
omöjligt. Men en måste ju se ansvarsfull ut också. Annars 
kan det knappast räknas, om det bara är jag själv och inte 
omgivningen som anser att jag är ansvarsfull och duktig.

På ett individuellt plan borde kanske fokus mer 
läggas på det ansvarsfulla i att ta hand om sig själv och ens 
egna välbefinnande mitt i det vardagliga kaoset. Prioritera 
saker som sömn, kost, motion och att hitta sätt att stressa 
mindre. Nu kanske ribban läggs alldeles för lågt. Men 
faktum är att det är dessa mer grundläggande saker som är 
svårast att hålla efter. Just den här biten har omgivningen 
svårast att ha insyn i och det kanske är därför som den 
väldigt ofta ignoreras av individen själv. 

Om vi ser utanför det individuella 
planet så har vi kollektivet. Kollektivet 
måste också ta sitt ansvar. Tillsammans 
representerar vi alla var för sig kolle-
ktivet. Nuförtiden är en stor del av 
vår verklighet på internet. Med sociala 
nätverk som filtrerar och endast visar 
det deras algoritmer tror att individen 
vill se och inte det individen borde se, 
så blir det svårare för kollektivet att ta 
sitt ansvar. I de hektiska debatterna i 

kommentarsfälten syns alltför ofta uttryck för värderingar 
som är resultat av likasinnade som triggar varandra. Tyvärr 
är det ofta dessa som blir representanter för kollektivet. 
Avslutningsvis vill jag säga stay ansvarsfull, låt dig inte luras 
av luriga algoritmer och pausa med en dusch lite då och då. 

Chefredaktören har ordet

§

LEDARE & REDAKTION

” Bara att hinna 
klämma in en 

dusch då och då 
känns ibland omöjligt
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Hej på er! Jag vill inleda med att tacka er för att ni givit mig för-
troende att som ordförande leda Juridiska föreningens arbete 
framåt under verksamhetsåret. Det är med stor respekt och 

ödmjukhet jag tar mig an detta förtroendeuppdrag och jag hoppas att vi i 
den nya styrelsen kan möta era förväntningar under vårt verksamhetsår. 

Mina förväntningar på tiden som ordförande för JF är att vi ska byg-
ga vidare på den grund som tidigare styrelse lagt. Det viktigaste som 
jag ser det är att varje medlem ska känna att denne får ut så mycket 
som möjligt av allt föreningen har att erbjuda. Det är därför viktigt att 
vi som fått i uppdrag att leda föreningen framåt tar till oss och lyssnar 
på vad medlemmarna vill. JF finns till för sina medlemmar och det är 
alltid medlemmarna som ska komma i det främsta rummet. Det blir 
såklart en tuff  uppgift då vi under juristprogrammet blir indoktrinerade 
med att det är barnen som ska sättas i främsta rummet, men i JF är det 
faktiskt ni medlemmar som alltid ska stå i rampljuset. Det är således ett 
stort ansvar som vilar på våra axlar i den nya styrelsen. 

Ansvar är något som präglar människors liv i allmänhet och student-
ers liv i synnerhet. Just ansvar är en egenskap som vi studenter får stort 
utrymme att utveckla under vår tid vid universitetet. Jag tror att just an-
svar är viktigt för att motverka stress, som var temat i förrförra numret 
av de Facto. Tar man ansvar dels för sina studier och dels för allt annat 
som hör livet till så motverkar man riskerna för stress. Tar man ansvar 
och får saker gjorda får man också tid över till annat, exempelvis alla 
roliga JF-event som anordnas! 

På tal om JF-event är planeringen med Snow Wars i full gång i 
skrivande stund. Även det uppskattade inslaget Återsparken har börjat 
planeras av den vinnande insparksgruppen, vilket kommer bli en fan-
tastisk möjlighet för oss att drömma oss tillbaka till den bekymmersfria 
sensommaren. Vi har även när det här numret utgivits tillsatt våra nya 
generaler för den kommande insparken. Dessa tillsattes tidigare i år än 
föregående år för att ge generalerna mer tid för att göra insparken till 
den bästa genom tiderna. Även arbetet med val av projektansvariga för 
juristens dag kommer i år igång lite tidigare än i fjol för att helt enkelt 
ge berörda personer mer tid. 

Jag vill passa på att tacka alla ni som var inblandade i Juristens dag 
i år. Ni gjorde ett strålande jobb med gästföreläsningar, själva mässan 
och den efterföljande banketten! Lovorden har haglat in och jag hop-
pas att nästa års JD blir minst lika lyckad.

Vidare vill jag även rikta ett stort tack till den avträdande styrelsen 
som på ett formidabelt sätt lämnat över staffetpinnen till oss i den nya 
styrelsen, ni har gjort ett fantastiskt jobb under ert verksamhetsår.

Avslutningsvis vill jag också påminna om att dörren till oss i styrelsen 
alltid står öppen. Tveka inte på att höra av er till oss om ni undrar över 
något eller vill lämna förslag på hur vi kan göra juristprogrammet och 
studentlivet här ännu roligare och bättre!

PS. Glöm inte prenumerera på Juridiska föreningens 
nyhetsbrev, ni anmäler er via vår hemsida. Då missar ni 
inte information om allt kul som 
händer framöver! DS.

Nu vilar ansvaret på 
våra axlar – JF är till 
för medlemmarna

AdRiAn kROOn
Ordförande 

Juridiska Föreningen

ORDFÖRANDE HAR ORDET
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mest attraktiva advokatbyrån fjorton år i rad. Vi rekryterar löpande nyexaminerade jurister,  
välkommen med din ansökan!

Besök oss på mannheimerswartling.se/karriar och facebook.com/mannheimerswartling.

stockholm göteborg malmö helsingborg
moskva shanghai hongkong bryssel new york
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AKTUELLT

Antingen är kvinnor inte intresserade av den typen 
av poster i samhället eller så kanske det pågår en 
kvotering i det dolda där män kvoterar män. Vad 

anledningen än kan vara så är det problematiskt att så få 
kvinnor befinner sig på höga positioner. Makten i näring-
slivet bör inte sorteras efter kön, som nu sker till mäns 
fördel och kvinnors nackdel. Näringslivet är en viktig makt-
bas där besluten får stor betydelse för samhällsutveckling, 
sysselsättning, konsumtion och miljö. Men hur ska man gå 
tillväga för att få en jämn könsfördelning? I dag är det upp 
till aktieägarna att fritt sammansätta bolagsstyrelser. Men 
varken mångfaldskurser, anställ nings tester eller kompeten-
sutvärderingar har hittills skapat lika möjligheter för kvin-
nor att göra karriär på samma villkor som män. 

Senast den sista februari skulle näringsminister Mikael 
Damberg (S) lägga fram sin proposition om kvoterade 
bolagsstyrelser. Men en majoritet i riksdagens civilutskott 
kom överens om att stoppa förslaget. De parlamentariska 
förutsättningarna fanns inte så regeringen gick aldrig vidare 
med en proposition. Anledningen till att förslaget stop-
pades var att civilutskottet ansåg att en jämnare köns-
fördelning bör främjas med andra medel än med tvingande 
lagstiftning och att aktiebolags ägare bör få bestämma över 
könsfördelningen i styrelsen. Men vad skulle förslaget in-
nebära egentligen? Förslaget skulle innebära en ändring av 
aktiebolagslagen. Minst fyrtio procent av styrelseledamöter-
na i ett aktiemarknadsbolag skulle vara av vardera kön. 
Avsikten var att lagändringen skulle påskynda en positiv 
förändring av könsfördelningen både i fråga om styrelsen 
och andra ledande befattningar i näringslivet. Långsiktigt 
var målsättningen en helt jämn könsfördelning. Lagen före-
slogs gälla från 2017. Från 2019 skulle bolagen tvingas att 
betala en sanktionsavgift på mellan 250 000 och 5 miljoner 
kronor (beroende på företagets storlek) om andelen kvin-
nor eller män i styrelserna understeg fyrtio procent. 280 
börsbolag och ett 50-tal statliga bolag skulle omfattas. 

detta är inte första gången som frågan tas upp i 
Sverige. Redan 2006 var ett liknande förslag på remiss 
men även då avslogs det. Samtidigt infördes kvotering av 
bolagsstyrelser i Norge. Sedan dess har omvärldens syn på 
kvotering förändrats en hel del. Flera europeiska länder 
har infört regler som syftar till att åstadkomma en jämnare 

könsfördelning i bolagsstyrelser. Det gäller bland annat 
Frankrike, Nederländerna och Tyskland. EU-kommissionen 
har även kommit med ett nytt direktiv gällande kvvotering. 

Nationella sekretariatet för genusforskning påpekar, i ett 
remissvar, att det inte var något problem att hitta kompe-
tenta kvinnor för styrelseposter efter lagändringen i Norge. 
Generellt sett var dessutom kvinnornas utbildningsnivå 
högre än männens. En av anledningarna till att det är svårt 
att få in kompetenta kvinnor i styrelser ska enligt remissva-
ret vara bristen på rätt nätverk och inte nivån av kompetens 
som verkar till kvinnors nackdel. En del i problematiken 
kring tillsättandet av ledamöter i bolagsstyrelser är att det 
sällan handlar om positioner som någon kan söka till, utan 
om valberedningar som hittar personer, ofta med hjälp 
av rekommendationer, inom nätverken. Om inte kvinnor 
tillhör nätverken blir de inte heller rekommenderade. 

i dag, i Sverige, tycker hela 78 procent av svenska 
folket att det vore bra med fler kvinnor i bolagsstyrelser 
(Länsförsäk ringar Fonder 2014). Samtidigt som de trodde 
att det är män som rekryterar andra män som orsak till att 
andelen kvinnor i bolagsstyrelser är så låg, trodde de inte 
att kvotering var en lösning. En annan intressant under-
sökning är Ledarnas mångfaldsundersökning (”Ovanligt 
bra chefer  sökes”, 2016), som visade att när svenska folket 
ombads tänka på en chef, var de tio första män. Problemet 
kanske inte ligger i viljan utan den kanske ligger i föreställ-
ningen hos oss av vad en person med makt är och hur en 
sådan ser ut. 

Föreställningar och attityder hos människan är det som 
tar längst tid att förändra. Aldrig har man hört talats om ett 
maktskifte som har skett frivilligt, även om det är nödvän-
digt. Framsteg för jämställdhet och jämlikhet har aldrig 
skett utan politiska reformer och motstånd. Den privata 
sektorn bör inte vara undantagen från svensk lagstiftning. 
Beslut om kvotering kan varken ses som en större eller 
mindre inskränkning av den privata sektorn än någon an-
nan lag som riksdagen röstar om. Kvotering kanske inte är 
den magiska lösningen som gör att vi helt plötsligt vaknar 
upp i ett jämställt samhälle. Men det kvotering skulle kunna 
bidra med är en mer nyanserad bild av vem det är som kan 
vara chef  och ge en mer korrekt spegling av samhället. 

 Anna Paulin-Rosell

 Chefredaktör

Sverige sa nej till 
kvotering – eller?

§

Könsfördelningen på styrelseposter och ordförandeposter i börsbolag i Sverige är i dag 
oerhört skev. Av styrelseledamöterna utgör sjuttio procent män och för ordförandepos-
terna utgör nittiofyra procent män. Anledningen till att det ser ut såhär är omdiskuterad. 

Tema AnSVAR
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En gång, för inte särskilt länge sedan, fanns det 
en kommun i de mellersta delarna av Sverige (i 
södra Norrland, om man frågar vissa). I den här 

kommunen fick de styrande kommunpolitikerna för sig 
att att de skulle försöka spara pengar, som man av någon 
outgrundlig anledning hade brist på, trots det höga 
skattetrycket. För att göra detta så lade de ner flera av 
byskolorna runt om i kommunen. Samtidigt sade de att 
de skulle vara positiva till om någon valde att starta upp 
en friskola istället, för ingen av dem trodde ju på allvar 
att någon skulle göra det utanför kommunens centrala 
delar.

Men i tätorten som den här historien handlar om så 
gjordes precis det – fötter sattes ner, papper skrevs och 
efter en tid så hade invånarna omskapat den nedlagda 
kommunala grundskolan till en friskola. I dag, inte allt 
för långt efter dessa händelser, planerar denna friskola 
att bygga ut sina lokaler och anställa mer personal – för 
att klara av det höga söktryck som 
uppstått. Skolan blev den grunds-
kola i kommunen med högst antal 
behöriga lärare, de mest nöjda 
eleverna och med personal som 
beskriver den som en fantastisk 
arbetsplats.

Men vad gjorde då kommunen, 
när det visade sig gå så bra för 
friskolan? Jo – de svarade med att 
smyga in nya riktlinjer, som ledde till att skolskjutsarna 
till skolan drogs in. Vilket undanhölls genom att varken 
lägga upp beslut, protokoll eller riktlinjerna för beslutet 
på kommunens hemsida. Att bussen inte längre skulle 

dyka upp var något som föräldrar och barn fick reda på 
först vid terminsstarten.

kommunen hänvisade till sin egna, anmärknings-
värda, tolkning av 10 kap. 32 § 2 st. skollagen (2010:800) 
och hävdade att de inte var skyldiga att erbjuda skol-
skjuts till barnen som gick på friskolan. Så under en 
längre period stod skolan utan skolskjutsar till de elever 
som bodde en bit bort. Men återigen så satte invånarna 
ner foten och fick till slut kommunen att ändra sitt 
beslut. Därefter fungerade allt bra för den privata lilla 
grundskolan, som i frid kunde planera för den kom-
mande elevökningen.

i den här historien finns ett, enligt mig,  ganska 
mörkt exempel på hur man inte tar sitt ansvar. Men sam-
tidigt så är den ett bra exempel på hur medborgare går 
över partigränser för att tillsammans ta ansvar för den 
tätort de bor i och barnen som ska växa upp där. Och 

det är faktiskt riktigt fint. 

När politikerna strör salt 
i såren får medborgarna 

bevaka sina intressen

§

Ansvar är, som du säkert redan vet, temat för terminens första nummer av de Facto. 
Därför tänkte jag passa på att berätta en historia för er som handlar om just ansvar. När 
samhällets ansvar brister kan ansvaret komma att tas från oväntat håll där både företag 
och medborgare kommer samman för att lösa en knivig situation.  Den här berättelsen 
visar verkligen att varje moln har en silverkant.

”  Fötter sattes ned, 
papper skrevs

Olle Roos 

Redaktionschef

Tema AnSVAR
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david Vesterlund, T6, 
Umeå
1. Oj, jag är inte så insatt i varken MSB 
eller kriser. Men jag antar att det beror 
på vilken kris det rör sig om. Generellt 
tror jag att de flesta skulle klara sig bra 

i 72 timmar. Har man mat, tak över huvudet och inte lider 
av någon sjukdom klarar man sig nog längre.
2. Jag skulle nog klara mig bra, jag har nämligen sett Cast 
Away, The Gray, och 127 hours. Det betyder att jag är en 
expert på överlevnad.

ida Carlsson, T8, Umeå
1. Jag tror att många är dåligt för-
beredda för en eventuell krissitua-
tion och tror att vi litar på att det 
välfärdsystem som är till för att skydda 
oss kommer finnas där för oss när vi 

skulle behöva det. 
2. Det är en väldigt svår fråga att svara på, men jag har 
inte vidtagit några speciella åtgärder för att förbereda för 
en eventuellt kommande kris.

Elin Stenros,T4, Umeå
1. Ellen Jarl i T4 är nog körd, men i övrigt tror jag 

att resterande del av Sveriges 
befolkning nog borde överleva i 72 
timmar iallafall, det är ju ändå inte 
särskilt lång tid. Med lite vilja och 
kreativitet löser ju sig det mesta.
2. Jag är lite av en hamster när det 
kommer till mat och friluftsutrust-

ning så jag hade nog klarat mig rätt bra. Iallafall i 72 
timmar. Och jag lovar att ta hand om Ellen med. <3 

Linnea Burström, T6 Umeå
1. Tror de flesta skulle klara sig rätt så 
bra. Många har mat för någon extra 
dag hemma. Skulle kunna bli lite kallt 
om man blev utan el men bostaden-
hyresgästerna är väl vana vid det. 

Är personen sjuk till att börja med så skulle de dock bli 
tuffare.
2. Jag skulle nog klara mig finfint och skulle komma ur det 
hela utan att ha gjort något som helst vettigt med min tid.

§
Temat för det nummer av de Facto som du just nu håller i dina händer är ansvar, så de Facto frågar 

har gett sig ut i det mörka januarivädret för att fråga 10 intet ont anande studenter om två frågor 
som rör just ansvar. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, gick för en tid 
sedan ut med att de anser att varje privatperson i Sverige ska kun-
na klara sig utan stöd från myndigheter i 72 timmar vid en kris. 
1. Hur bra/dåligt tror du att människor i Sverige, generellt, skulle 
klara sig i 72 timmar utan stöd vid en kris? 
2. Hur skulle du klara dig i en kris, utan stöd från myndigheter?

DE FACTO FRÅGAR

Klarar du att ta ansvar vid en katastrof?

§
§

Tema AnSVAR
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isak Ungerfält, T2, Umeå
1. Jag tror att de flesta människorna i 
Sverige skulle klara sig någorlunda bra 
men att det beror på vad det är för 
kris och hur stor krisen är.
2. Det beror antagligen på vad för typ 

av kris det är.

Felix Levén, T6, Umeå
1. Vid en kris som vi hunnit förbereda 
oss för, tror jag att människor i Sverige 
skulle klara sig bra. Människor i Sverige 
skulle "generellt sett" överleva. Sen är 
det klart att många skulle vara förgrym-

made över att inte kunna äta som vanligt. Så rent humör-
mässigt tror jag att människor i Sverige skulle klara sig dåligt. 
2. Jag tror jag skulle klara mig bra förutsatt att det inte blir 
total anarki. Vid total anarki kommer med största sanno-
likhet jägarna ta över, och jag är ingen jägare. Jag ser framför 
mig hur jägarna effektiviserar jakten genom att låta oss utan 
vapen driva fram bytesdjuren tillsammans med hundarna. 
Kanske måste vi "vårskrika" samtidigt. Så nej, blir det en kris 
utan myndighetsstöd och samhället faller i anarki skulle jag 
inte klara mig bra. Jag är ju ingen duktig vårskrikare.

Adam Andersson, Linkö-
ping
1. Jag tror att de flesta i Sverige skulle 
klara sig i 72 timmar med mat och 
förnödenheter även om butiker och 
så stängde, 3 dagar utan mat är ju 

verkligen ingen stor utmaning – speciellt inte om man 
redan har saker i kylskåp, frys och skafferi. Men om krisen 
innefattar att all el och värme stängs ner blir det nog 
betydligt svårare.
2. Jag skulle klara mig med mat i 72 timmar.

Elfie Franzetti, T6, Lund
1. Jag tror att vi skulle klara oss väldigt 
bra. Dock beror det till stor del på om 
krisen skulle slå ut våra vattenledningar 
eller ej. 
2. Ja, det hoppas jag i alla fall.

Emil danielsson nykänen, 
T6, Umeå
1. Bortsett från paniken över att inte 
kunna uppdatera facebook efter typ 
12 timmar tror jag den genomsnittliga 
människan skulle klara sig relativt bra. 

2. Ja, men de skulle hitta mig knaprande på mitt läder-
skärp (som jag grillat i en stearinlåga) för jag har inte plats 
att bunkra så mycket mat som behövs.

Klarar du att ta ansvar vid en katastrof?

§
§

§

DE FACTO FRÅGAR

Cecilia Hjelm, T6 Umeå
1. Eftersom vi är så beroende av 
myndigheter, tror jag att vi skulle få 
väldigt svårt att klara oss utan dem, i 
synnerhet vid kris. Även om det bara 
handlar om en begränsad tidsperiod 

tror jag att det skulle få allvarliga konsekvenser till följd. 
Vårdpersonal, räddningstjänst och polis, gemensamt ligger 
vårt liv i "deras händer" - och det blir uppenbart att vi är 
beroende av deras hjälp alla timmar om dygnet.
2. Vid en kris, utan myndigheternas hjälp skulle jag känna 
mig väldigt hjälplös.

Olle Roos
Redaktionschef
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TIM & TORGNY TESTAR

Tim & Torgny testar att ta ansvar

Gå hem tidigt från krogen
Ansträngning: Detta är en svår bedömning som måste ske 
med hänsyn till många olika faktorer. Lite av en kraftsamling 
att ställa sig upp. Detta beror också på hur mycket man väger 
och hur bekvämt man sitter. Om du inte tar buss, cykel eller 
taxi och faktiskt tänkt gå hem finns potentialen för att det blir 
vansinnigt jobbigt. Tänk om du bor på Carlshem liksom (T & T 
rekommenderar i sådant fall en bra podd för att göra det hela 
uthärdligare). Den emotionella aspekten är inte heller att leka 
med, vi människor är flockdjur och det skär i hjärtat att trotsa 
instinkten, lämna vännerna och bege dig ensam ut i natten. 
Tid:  Allt innan 01:00 räknas som tidigt.
Belåtenhet: Det känns ju bra, maxkön är kortare, sömnen 
blir längre och bakfyllan därmed lindrigare.
Proportionalitetsbedömning:  Värt men inte mer 
än så. Risken att missa legendariska efterfester drar ned 
helhetsbetyget.

Packa i tid
Ansträngning: ”Inte så jobbigt. Eller, det jobbiga är ju att ta tag 
i packandet, att packa i sig är ju bara att man slänger ner lite skit.” 
– Tom Prellwitz 2017, ett par ögonblick innan han lämnar mig 
med datorn och giår till köket för att baka kladdkaka istället.
Tid: En kladdkaka tar 20 – 25 minuter att baka enligt receptet.  
Att packa går nog ungefär lika fort, men det återstår att se.
Proportionalitetsbedömning: Tims handlingar talar 
starkare än ord. Ovärt. Tim ville sätta fett ovärt, men erkände att 
en tidig packning minskar risken att glömma något viktigt, som 
mobilladdaren, passet, eller det goda humöret.

Klipp dig och skaffa ett jobb
Ansträngning: Blod är tjockare än vatten, men Tims hår 
är tjockast. Tre rakapparater offrade sina liv i kampen mot 
krullet.  Jag hör fortfarande deras förtvivlade elektriska skrik 
i mina drömmar. Segern kom till ett dyrt pris och sorgen har 
ännu ett starkt grepp om mitt hjärta. Tim tyckte också att det 
var psykiskt jobbigt, men av helt annan anledning (Se bild).
Tid: Rör det sig inte om Tims hår går det hela relativt fort. 
En genomsnittlig klippning tar mellan 20 – 30 minuter. Vi 
spenderade 2h på slagfältet.
Belåtenhet: Beror på vem man frågar, jag och medfrisör 
David Vesterlund blev väldigt nöjda med resultatet. Vi har 
utan framgång försökt nå Tim för en kommentar. 
Proportionalitetsbedömning: Tim fick anställning en-
bart timmar efter att denna makabra scen utspelade sig. Han 
ser nu fram emot en sommar som plit på Kronobergshäktet, 
Stockholm. Fett värt.

Att ta ansvar i vardagen är ibland tillfredsställande men ibland 
också frustrerande. Tim och Torgny tar sig an sin största ut-
maning hittills och testar att ta ansvar, så att ni slipper!

§

Tema AnSVAR
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Tim & Torgny testar att ta ansvar
Planera
Ansträngning: Torgny visar stolt upp en fredag i sin kalen-
der där han har planerat varenda timma från 07.00 till 22.00.  
Ansträngande att planera dessa aktiviteter? Nej. Ansträngande 
att utföra dessa aktiviteter? Ja. Dock mindre ansträngande än 
att behöva tänka ut hur och när aktiviteterna ska genomföras 
eftersom.  Flitigt kalenderanvändande hjälper dig uppnå din 
fulla potential som hjärndöd robot. Varför tänka hela tiden, 
när det räcker med två timmar varje söndag kväll?
Tid: Två timmar varje söndag kväll.
Belåtenhet: Att tänka utanför lådan leder ofta till oväntade 
upplevelser och erfarenheter. Att minimera tänkande är där-
för det effektivaste sättet att slippa utmana sig själv med nya 
intryck eller lärdomar. Åsynen av en systematiskt färgkodad 
kalender är dessutom den ultimata sensoriska stimulansen.
Proportionalitetsbedömning: Fett värt.

Gör seminariet i tid
Ansträngning: Den största ansträngningen av dem alla.  
Juriststudenter i Umeå slutför i snitt endast 38% av seminarie-
uppgifterna. Om detta är på grund av lathet eller uppgifternas 
komplexitet låter vi vara osagt. T & T kavlar upp ärmarna och 
tar nu sitt ansvar. 
Tid: Efter 5 dagar intensivt studerande har vi lyckats med att 
besvara alla uppgifterna halvhjärtat.
Belåtenhet: Känslan av att glänsa på seminariet och av att 
få sätta sina okunniga klasskamrater på plats är härlig.
Proportionalitetsbedömning: Fett ovärt. Serier, träning 
och sällskapsspel är bara några få saker som vi hellre hade 
spenderat vår tid på. All kunskap du behöver finns dessutom 
gratis tillgänglig i livets hårda skola.

Komma i tid till basgruppsmöte
Ansträngning: Alltid jobbigt att passa tider. Einstein visade 
dock att tiden är relativ, det är jobbigare att komma i tid 
klockan 8 än klockan 10.  
Tid: Det tar tid att komma i tid.
Belåtenhet:
”En chans att andas in, andas ut dududududududu” – Per 
Gessle. Ensamtid är underskattat.
Proportionalitetsbedömning:
Värt. Beroende på hur sena dina basgruppskompisar är kan du 
dessutom påbörja nästa seminarium.

Ta ansvar för det världspolitiska klimatet
Vi har suttit på sidlinjerna och med växande oro följt 
världssamhällets rörelse bort från de demokratiska och 
medmänskliga värderingar som tog oss närmre världsom-
spännande fred och välstånd än mänskligheten någonsin 
tidigare varit. Trots läget står presidenter och politiker 
stumma i ledet, döva för medborgarnas klagan, med 
blickarna fästa vid egna intressen. Det är dags att någon 
tar ansvar för det rådande världspolitiska klimatet och vi 
känner oss tvingade att kliva fram. Tim och Torgny riktar 

sig därför nu till er, läsarna av De Facto, studenterna på 
universitet, medborgarna i Sverige och resten av människ-
orna i världen: Förlåt. Vi vet inte var det gick fel, men likt 
en fjärils vingslag kan ge upphov till orkaner, inser vi att våra 
handlingar kan ha varit avgörande i att sätta detta politiska 
jordskred i rörelse. Vi förstår att ni är upprörda och besvik-
na. Vill ni uttrycka ert missnöje, skrika ut er ilska, eller bara 
gråta mot en axel finns vi här för er. Vi lovar att arbeta dag 
och natt för att återställa den värld ni förtjänar.
Era, nu och för alltid, Tim och Torgny.

§
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I N S P E K TO R

Inom juridiken finns många former av ansvar. Ett fall 
som vi alldeles nyss avhandlade på ett seminarium 
i förvaltningsrätt handlade om poliser som nyttjade 

polisbilen till något annat än vad det var tänkt. Något straf-
frättsligt ansvar för brottet tjänstefel dömdes de dock inte 
till, då deras gärningar istället för myndighetsutövning var 
att anse som ”hjälpande verksamhet”. Lyckligtvis finns fler 
former av ansvar än just straffans-
var och det arbetsrättsliga ansvaret 
ledde fram till avsked för poliserna. 
Det är ett exempel på konsekvenser 
av gärningar som inte alla gånger, 
eller kanske inte så ofta, framgår av 
medias rapportering av en händelse.

Att få ansvar på ett område 
kan vara både önskat och oönskat. 
Och kanske inser den ansvarige inte 
hela vidden av sitt ansvarstagande. 
Kanske den nybakade notarien som 
efter två månaders tjänstgöring och tio månaders föräldral-
edighet gavs ansvar, i form av det så kallade ”ettårs-föror-
dnandet”, inte borde ha tagit emot det. Ett ansvar som 
medförde att vara ordförande i egna muntliga förhandlin-
gar och att därmed besluta dom i enklare mål, eftersom no-
tarien nu efter ett års anställning blivit mer erfaren. Ansvar 
leder dock oftast också till lite större frihet och så länge allt 
går enligt planerna är det ganska trevligt att vara ansvarig. 
Men när något går helt fel är det inte fullt lika roligt att 
vara den som ska stå till svars för detta. Notarien som fick 
ansvaret lyckades dock klara sig utan missöden. 

inom ideell verksamhet talas ofta om att personer 
går in och tar ansvar. Givetvis ligger det i den ideella organ-
isationens uppbyggnad att personer som arbetar utan eko-
nomisk ersättning gör det av egen fri vilja. Men visst har 
jag många gånger tänkt att det vore trevligt om fler faktiskt 
valde att ta ansvar, att vi var fler som delade på allt ansvar 
men tyvärr anser sig alltför många ha för mycket att göra. 

Detta sett ur deras referensram 
givetvis. Och visst, vi är alla olika, 
men om fler valde att just ta ansvar 
skulle det ideella arbetet för många 
bli mindre betungande. 

inom arbetslivet får vi 
ansvar. Arbetsgivaren leder och 
fördelar arbetet som ska göras och 
däribland finns en hel del arbetsup-
pgifter som innebär att få ansvar. 
För lite drygt ett år sedan fick jag ett 
sådant ansvar inom institutionen. 

Att få vara studierektor med pedagogiskt ansvar. Det 
innebär självfallet en hel del arbete men att ha just detta 
ansvar är jag väldigt stolt och glad över. Att ha ansvar är för 
mig något väldigt viktigt och jag tar det på stort allvar. Alla 
studenter är en stor anledning till att jag tar det på stort 
allvar. Dock med inställningen att ha kul på jobbet! 

Ansvaret kan vara 
önskat eller oönskat – på 

gott och ont

§
Det finns olika former av ansvar på alla nivåer i samhället. 
Barn och ungdomar ska tidigt börja ta ansvar genom att pac-
ka sin egen gympaväska, tömma diskmaskinen och sköta läx-
orna. Inledningsvis under bevakning men med tiden utvecklar 
det sig till frihet under eget ansvar. 

nina nilsson Rådeström
Inspektor för JF

”  Vi är alla olika, 
men om fler valde 

att just ta ansvar skulle 
det ideella arbetet för 

många bli mindre 
betungande.

Tema AnSVAR
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 Text: Anna Holmgren
 Bild: Andreas Ferelius

Efter att jag har dragit mig under en hel termin så 
tänke jag äntligen byta sadel på min cykel eftersom 
den är trasig och läcker in en massa vatten som aldrig 
torkar. Så jag tänkte fråga om man kan byta den mot 
vilken sadel som helst, eftersom jag även skulle vilja 
ha en bekvämare sadel istället för den jag har nu. 
(Cykeln är en damcykel från Biltema).
Majoriteten av alla nyare cyklar använder sig av standard-
fästen, så det går bra att montera i princip vilken sadel man 
vill. Under sadeln sitter det två muttrar på vardera sida, 
som tillsammans klämmer ihop sadelfästet mot sadelstol-
pen (pinnen som man kan höja och sänka för att reglera 
höjden). Eftersom det finns vissa undantag, så kan du ju 
bli helt säker genom att skruvar lös sadeln och ta med 
den till t.ex. Biltema. Då är det bara att jämföra om den 
har likadana fästen som den du tänkt köpa. Om fästet är 
likadant så är det bara att montera dit sadeln.  

I går var jag på XXL för att köpa något att smörja min 
rostiga cykelkedja med, tänke köpa någon sprej som 
typ 5-56 men de sade att det gjorde mer skada än nytta 
och rekommenderade istället en dyr olja... Blev jag 
lurad? 
5-56 och liknande produkter löser upp fett och olja. Så 
om du använder det på din kedja kommer den skyddade 
oljan till stor del att lösas upp, vilket leder till att kedjan 
slits mycket snabbare. 5-56 lämnar förvisso en skyddande 
hinna, men den hinnan är inte tänkt att stå emot det hårda 
slitage som en kedja utsätts för, så det kommer snart att 
vara borta. Så XXL talade sanning - man bör använda 

kedjeolja till att smörja in cykelkedjan med, och inte 5-56. 
(Dock så är produkter som 5-56 fantastiska för att göra ren 
kedjan grundligt – men då är det viktigt att man smörjer in 
den noga med kedjeolja efteråt).

Nu när jag bott i Umeå ett halvår har jag insett att folk 
verkar cykla/gå på den sida som de känner för, det 
borde väl finnas regler om det?
En helt korrekt analys av Umeå från din sida – här går/cyk-
lar folk ofta på den sida de känner för. Men enligt reglerna 
angående de gemensamma cykel- och gångbanorna i Umeå  
ska cyklisterna köra på höger sida och gångtrafiknanterna 
ska gå på vänster sida. (Borde nästan skicka in ett förslag 
till nästa insparksgrupp, om att informera de kommande 
nollorna om det här, i förebyggande syfte).  

Nere på stan i Umeå finns några enkelriktade gator, 
får man cykla mot enkelriktat? 
Nej, det är inte tillåtet att cykla mot enkelriktat. Dock så 
gjorde man, förra året, en satsning i centrala Stockholm 
där man gjorde det tillåtet att cykla åt båda hållen på flera 
enkelriktade gator. Så i framtiden kanske det kommer att 
bli tillåtet, men just nu är det som sagt 
olagligt. 
Däremot är det ju lagligt att gå mot enkel-
riktat, så man kan ju alltid hoppa av cykeln 
och leda den, om man vill hålla sig till 
lagen och inte riskera 500 kronor i böter.

När jag började skriva så förväntade jag mig inte att det skulle komma in så pass många frågor 
som det gjort, men att ni läsare visar ett sånt intresse är ju en mycket glädjande överraskning! 
På grund av det begränsade utrymmet får tyvärr inte alla frågor plats att publiceras i tidnin-
gen, men jag försöker att få med så varierade frågor som möjligt, och hoppas att ni alla har 
förståelse för detta.

Vilken sida ska jag cykla på?

§
Foto: Emil danielsson nykänen

Olle Roos

Redaktionschef och juristprogrammets cykelexpert

Tema AnSVAR



de facto | nr 1, 2017  |

14

STYRELSEN

Ett nytt år ny styrelse –   ”det kan alltid bli sämre” 

§
§

namn: Adrian 
Kroon
kommer från: 
Borås
Post: Ordförande
Förväntningar 
inför kom-
mande verk-
samhetsår: 

Mina förväntningar på kommande 
verksamhetsår är enormt höga. Ett 
år fullspäckat av intressanta gästfö-
reläsningar, storslagna EPP:er och 
allmänt lyckade evenemang! 
Motivation i vardagen: ”Du 
får vila sen!” - Gunde Svan.
Tips på sätt på hur en kan 
vara mer ansvarsfull: Kalen-
der! Har du en kalender med ett 
schema som du kan följa är det 
mycket lättare att bocka av saker 
som ska göras.

namn: Albin 
Davidsson
kommer från: 
Trollhättan
Post: Ekonomi-
ansvarig 
Förväntningar 
inför kom-
mande verk-

samhetsår: Att föreningens 
räkenskaper och allmänna ekono-
miska verksamhet ska skötas på 
lika exemplariska sätt som tidigare 
verksamhetsår. 
Motivation i vardagen: Snart 
är det fredag och då är det På 
spåret. 
Tips på sätt på hur en kan 
vara mer ansvarsfull: Följ inte 
livsfilosofin, ”varför ta det idag när 
jag kan skjuta upp det till imorgon”.

namn: Sven 
Karlsson
kommer från: 
Blåsmark utanför 
Piteå
Post: Marknadsan-
svarig
Förväntningar 
inför komman-

de verksamhetsår: Höga! Det 
ska bli jättekul att få vara med och 
driva JF framåt. 
Motivation i vardagen: Wow, 
den frågan triggade verkligen en 
existentiell kris. Pass. 
Tips på sätt på hur man kan 
vara mer ansvarsfull: Skjuta 
upp att fullborda de åtaganden som 
du är ansvarig för så länge som möj-
ligt. Det löser sig alltid.

namn: Nils Eng-
lund
kommer från: 
Umeå
Post: Vice Ordfö-
rande
Förväntningar 
inför komman-
de verksam-
hetsår: Jag för-

väntar mig att det kommer bli både 
roligt och utmanande. Det känns 
som att det är ett bra gäng som bli-
vit invalda och att vi kommer ha lätt 
för att samarbeta med varandra. 
Motivation i vardagen: Det kan 
kännas tungt och avlägset om ens hu-
vudsakliga motivation är examen och 
arbetsliv, därför försöker jag motivera 
mig med kortsiktiga delmål.
Tips på sätt på hur en kan 
vara mer ansvarsfull: Struktur 
och vila. Skriv listor över vad som 
behöver göras under veckan, avsluta 
fredagen med att se över veckan och 
planera kommande.

namn: Jennifer 
Piironen
kommer från: 
Kiruna
Post: Ordförande 
för Juriststudenter-
nas rådgivning (JR)
Förväntningar 
inför komman-

de verksamhetsår: Gott samar-
bete, massor av nya erfarenheter och 
många skratt! 
Motivation i vardagen: Helt 
klart musik. En fin dänga kan få den 
svåraste uppgift att kännas lättare. 
Tips på sätt på hur man kan 
vara mer ansvarsfull: Alla kan 
vara ansvarsfulla, det gäller bara att 
våga ta sig an sådant som ligger utan-
för sin comfort zone. Känn inte att 
du behöver kunna allt som ansvaret 
innebär från början, det bästa med 
att ge sig in i något nytt är allt man 
lär sig!

”
”

  ”du får 
vila sen!” - 

Gunde Svan.

   Wow, den 
frågan trig-gade verkligen en existentiell kris. Pass. 
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Ett nytt år ny styrelse –   ”det kan alltid bli sämre” 

§
§

namn: Joel 
Olsson
kommer från: 
Den intetsägande 
byn Finflo utanför 
den inte så intet-
sägande staden 
Hudiksvall. 
Post: Informa-

tionsansvarig
Förväntningar inför kom-
mande verksamhetsår: Jag 
förväntar mig massor av roliga events 
med massor av roliga människor. Jag 
hoppas också att JF fortsätter utveck-
las åt rätt håll.
Motivation i vardagen: R. Kel-
ly – The world’s greatest. Börja gärna 
dagen med att sjunga den i duschen.
Tips på sätt på hur en kan 
vara mer ansvarsfull: Har du 
bokat en tvättid, ja, då ska du tvätta 
den tiden. Om det inte föreligger 
synnerliga skäl förstås.. Då är det nog 
mer ansvarsfullt att strunta i tvätti-
den.

namn: Emma 
Nilsson
kommer från: 
Nyhamnsläge
Post: Utbildnings-
ansvarig
Förväntningar 
inför komman-
de verksam-

hetsår: Jag tror att mitt verksam-
hetsår i styrelsen kommer bjuda på 
många utmaningar och ge mig nya 
värdefulla erfarenheter. Jag är överty-
gad om att verksamhetsåret kommer 
öppna upp för många roliga stunder.
Motivation i vardagen: Jag blir 
motiverad då jag satt upp tydliga mål 
och att i motgångar återkommande 
påminna mig själv om målet och 
syftet med varför jag håller på med 
just det jag gör.
Tips på sätt på hur man kan 
vara mer ansvarsfull: Att plane-
ra, strukturera och prioritera kommer 
man långt på!

namn: Gustav 
Lindgren
kommer från: 
Skellefteå
Post: Klubbmäs-
tare
Förväntningar 
inför kom-
mande verk-

samhetsår: Jag förväntar mig ett 
roligt och engagerande samarbete 
mellan alla styrelseledamöter. Vi har 
alla tagit på oss detta ansvar för att 
vi har ett genuint intresse för våra 
respektive poster.
Motivation i vardagen: Att 
undvika Samuel… Nä, men en 
redig dosering kaffe varje morgon 
brukar ge mig all den motivation jag 
behöver.
Tips på sätt på hur en kan 
vara mer ansvarsfull: Använd 
aldrig kalsonger två gånger, köp 
nytt! #MoMoneyMoProblems.

namn: Samuel 
Alm
kommer från: 
Jönköping
Post: Sportmäs-
tare
Förväntningar 
inför komman-
de verksam-

hetsår: Jag ser framför mig ett 
väldigt spännande år med mycket 
aktivitet. De senaste sportmästarna 
har lämnat stora skor att fylla, men 
jag ska göra mitt bästa. 
Motivation i vardagen: Min 
motivation i vardagen är att vara 
bättre än Gustav. Vilket leder till att 
jag undviker alla områden där han 
är bättre. Skämt åsido, min största 
motivation i vardagen är att få kom-
ma hem och vara nöjd med vad man 
åstadkommit under dagen.
Tips på sätt på hur en kan 
vara mer ansvarsfull: Missar 
du tvättiden så finns det alltid ett 
handfat.

namn: Anna 
Paulin-Rosell
kommer från: 
Höllviken som ligger 
nära Malmö som 
ligger i Skåne.
Post: Chefredak-
tör för de Facto
Förväntningar 

inför kommande verksam-
hetsår: Att kunna bidra med 
berikande läsning till våra medlem-
mar. Jag är dock medveten om att 
kurslitteraturen är nog med läsning 
för en hel livstid.
Motivation i vardagen: 
Utbildningen är bara på 4 år och 6 
månader, det finns ju utbildningar 
som är mycket längre. Till exempel 
läkarutbildningen. 
Tips på sätt på hur man kan 
vara mer ansvarsfull: Skjut 
aldrig upp saker och skriv ner direkt 
när en person vill att du ska göra 
någonting nästa vecka. 

”

”

   Missar 
du tvätti-

den så finns 
det alltid ett 
handfat.

 En fin dän-
ga kan få 

den svåraste 
uppgift att 
kännas lättare. 
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Examensceremoni 2017
Foto: Emil danielsson nykänen
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LUNCHSPECIAL

Efter att i snart sex terminer varit en frekvent 
användare av den klassiska matlådan dröjde det 
inte länge förrän en viss Anton Magnusson bör-

jade inarbeta epiteten Oscar ”Lådan” Larsson. Trots att 
smeknamnet kan te sig ganska märkligt för utomstående 
känner jag ändå att jag kan bära namnet med stolthet. Det 
är trots allt det första riktiga smeknamn jag fått bära om 
man bortser från Lars (eller rättare sagt Lill-Lars då min 
bror kallades Lars) eftersom Oscar är ett namn som totalt 
saknar givna förkortningar. 

det säger en del om vad man är för typ av person om 
man varje dag har med sig en matlåda i skolryggsäcken. 
Många kan tycka att det utstrålar ”den där personen tar 
verkligen ansvar, hen lägger inte onödiga pengar och 
resurser på köpelunch!”. Vissa andra ser oss i lådgän-
get dock som snåla för att vi inte unnar oss en lunch på 
Lingon, SLU eller IKSU nån gång ibland. Jag personligen 
tycker att vi som bär fanan högt för den medhavda lunchen 
har något gemensamt – vi är all ansvarstagande. Då menar 
jag inte enbart i den form att vi tar ansvar för vår ekonomi 
(det är trots allt mycket billigare att laga sin egen mat). 
Genom att själv bestämma vilka råvaror vi använder oss av 
kan vi även göra andra urval så som att välja klimatsmarta 
råvaror, nyttiga råvaror eller råvaror som producerats under 
drägliga förhållanden för både djur och människor. Ska jag 
vara helt ärlig mot mig själv hamnar dock ansvaret för min 
egen ekonomi lite väl högt i prioriteringsordningen men jag 
försöker åtminstone äta vegetariskt åtminstone en vecka 
per månad och prioriterar närproducerat (okej i alla fall 
svenskt) kött när det är sådant som skall förtäras. 

Jag vill dock inte kalla mig en hälsoguru eller extrem 
miljövän, det är absolut inte enbart därför jag ser till att 
göra storkok varje söndag. Men jag tycker ändå att vi alla 
har vårt ansvar att dra sitt strå till stacken för ett hälsosam-
mare liv för människor, djur och natur. Insatsen att laga 
matlådor är trots allt ganska liten i jämförelse med mycket 
annat man kan göra, men i det långa loppet kanske vi kan 
påverka världen en aning till det bättre. 

Trots att stort fokus i denna krönika legat på mig 
är jag ändå inte så självgod att jag enbart presenterar mina 
egna bästa lucnhtips att ha med sig till universitetet. Här 
efter följer ett antal recept gjorda och presentade av klass-
kamrater till mig som jag ofta stöter på i diverse microköer. 
Förhoppningsvis finns det något för alla.

När jag blev ombedd att göra en ”lunchspecial” för de Facto 
kände jag att det här är ju någonting man inte får missa.

§

Bästa ställen att värma mat på: 
JF-rummet (Om man får vänta finns det alltid någon 
trevlig att prata med)

Humanisthuset (Flest antal micros per kvadratmeter på 
universitetet, dvs kön går snabbt!) 

Finns inget annat att rekommendera mer än att gå med 
i facebookgruppen ”Microvågsungsfrämjandet Umeå 
Universitet”, alla övriga ställen har alltid olidligt lång kö 
vid 12-slaget.  

Vett och etikett i microkön:
- Träng dig inte!
- Kommentera aldrig nedlåtande om annans mat
- Beröm annans mat när du är genuint intresserad, 
kanske får du ett hjälpsamt tips!
- Påbörja aldrig samtalsämnen i kön som riskerar att 
inte hinna avslutas innan det är dags att gå skilda vägar. 
När ens mat är varm vill mat bara gå till sin plats och 
äta. 
- Ta din mat så fort den är klar, ingen gillar en inaktiv 
micro! 
- När du är klar med din micro – låt luckan vara öppen. 
Detta för att man skall kunna se att den är ledig och för 
att den ej skall överhettas. 

Tips för dig som lagar lådor:
- Matpriskollen.se – Jämför extrapriser för veckan. 
Enkelt att söka fram och välja de butiker du har nära 
(exempelvis Coop och ICA Ålidhem). Gör de ”dyra” 
inköpen utefter det. 
- Laga storkok – Det spar tid och energi samt är också 
bra för din plånbok. 
- Få inspiration av Håkan Larsson på fredagar i Gomor-
ron Sverige. Inte så lådvänlig mat men man kan iaf få lite 
fredagsfeeling efter en vecka med lådor.
- Håll dig till en kedja när du handlar så får du bäst per-
sonliga erbjudanden. Coops medlemsprogram är bäst i 
test och ger mest tillbaka om du utnyttjar det till fullo. 
- Matsmart.se – Väldigt billiga priser på basvaror. Dock 
ofta ganska märkliga saker. Tips är att köpa nån gång 
ibland tillsammans med någon annan så ni utnyttjar 
fraktkostnaden maximalt! (cred. Johan Vikström) 

Luncha med lådan

Oscar "Lådan" Larsson

Tema AnSVAR
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Jolinn tipsar: Rostad majs- och sötpotatissoppa
4 portioner

2 gula lökar 
3 vitlöksklyftor 
350 g sötpotatis 
450 g frysta majskorn 
1 tsk malen koriander 
2 msk rapsolja 
1 röd chili 
1 kruka koriander 
1 l vatten 
salt och svartpeppar 

Till servering
rostade pumpakärnor och sesamfrön

Sätt ugnen på 250°C.

1. Skala lök, vitlök och sötpotatis. Skär i grova bitar och lägg i 
en ugnssäker form tillsammans med majs och koriander. Ringla 
över oljan och blanda runt. 
2. Rosta i mitten av ugnen ca 25 minuter. Sätt på grill/övervärme 
och låt stå ytterligare ca 10 minuter, tills ingredienserna börjar få 
färg och potatisen mjuknar.
3. Ta ut formen och lägg ca 1 dl majs (för 4 port) åt sidan. Häll 
resterande grönsaker i en kastrull.
4. Dela, kärna ur och hacka chilin. Plocka korianderbladen och 
spara till garnering.
5. Lägg korianderstjälkarna i kastrullen med chilin och vattnet. 
Mixa slätt med stavmixer. Koka upp. Smaka av med salt och 
peppar.

Oscar tipsar: Taco-piroger
Ca. 6 portioner

500 gram quornfärs
1 pkt tacokrydda
1 paprika
3 små röda lökar
1 vitlöksklyfta
1 liten burk majs
1 stor pizzabotten (välj själv om du bakar egen eller köper 
färdig. jag köpte färdig)
1 ägg
Olja till stekning

1. Tvätta händerna och hacka lök, paprika och vitlök. 
2. Bryn lök, och paprika. Sätt på ugnen på 200 grader. 
3. Häll i quornfärsen
4. Tillsätt tacokrydda och majs.
5. Dela upp pizzabotten i mindre bitar och kavla ut. 
6. Lägg lagom mycket färsblandning på varje del. 
7. Vik ihop varje botten. Tryck gärna ihop med hjälp av en 
gaffel så de inte släpper i kanten när de gräddas.  
8. Pensla varje knyte med ett ägg för att det skall få fin färg. 
9. Grädda i mitten av ugnen på 200 grader i 15 minuter
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Erik tipsar: kyckling i champinjonsås 
Ca. 6 portioner

1 kg kycklingfileer
250 gram champinjoner
1 vitlöksklyfta
3 dl grädde eller motsvarande
Kycklingfond efter behag
Soja efter behag
Timjan
Basilika
Salt och peppar
1 matsked Mjöl
ca 2 dl vatten

Tillbehör: 
Ris. Funkar även med pasta. 

1. Tvätta händerna och stek kycklingen i bitar. Salta och peppra. 
2. Skölj och ansa champinjoner. Stek dem tillsammans med 
kycklingen. Häll över timjan och basilikan. 
3. Pressa i en vitlöksklyfta i stekpannan. 
4. Strö på en matsked mjöl. Häll över ca 2 dl. vatten
5. Häll i kycklingfond efter tycke och smak. Jag gillar mycket! 
Har du inte fond kan du ta en buljongtärning. 
6. Mät- och koka upp ris enligt instruktionerna på förpacknin-
gen. 
7. Tillsätt grädde eller motsvarande i kycklingblandningen. 
Smaka av med soja och mer kryddor. Låt koka ihop tills riset är 
klart. 
8. Servera med en fräsch grönsallad. 

Cecilia tipsar: dahl (gryta på röda linser)
4 portioner

1 gul lök
3 morötter
2 vitlöksklyftor
2,5 msk ingefära
2 tsk koriander
1 tsk spiskummin
1 tsk kanel
4 dl röda linser
500 g krossade tomater
400 g kokosmjölk
1 grönsaksbuljongtärning 
2 dl vatten 
1 lime

Gott till: Ris, bröd, paprika, mango, lime, koriander. 

1. Skala och skär morötterna i slantar, hacka löken och pressa 
vitlöken. Stek en liten stund i olja. 
2. Tillsätt alla kryddor och linserna och rör om. Häll i krossade 
tomater, kokosmjölk, vatten och buljongtärningen. 
3. Låt puttra på svag värme ca 25 minuter, rör då och då och 
passa så det inte bränner fast. 
4. Pressa i en lime och smaka av med salt och chiliflakes.

Jolinn Uhlin, Oscar Larsson, Cecilia Enmark och Erik Österberg
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48 timmar. När man skriver det såhär känns det som 
en ganska kort tidsperiod. Vi tre har nu under ett års tid 
jobbat med de 48 timmar som pågick mellan morgonen den 
19 januari till morgonen den 21 januari. Dessa 48 timmar 
kickade vi igång med en fördag fylld med gästföreläsare och 
evenemang för studenterna. För första gången någonsin 
hölls en gästföreläsning i form av en poddinspelning och det 
på E-puben dessutom. Vi hade starka möten med Kristina 
Tunkrans Lidehorn och Krister Malmsten som båda berät-
tade om hur de gått sin egen väg inom juristyrket. Vi hade 
också givande event med våra huvudsamarbetspartners där 
vi både fick en inblick i hur livet på en affärsjuridisk byrå ser 
ut och de olika områdena de arbetar med.   

Vi lyckades också klämma in en mässdag innehållandes 
en gästföreläsning med Ulrika Rogland och en mässa med 
rekordmånga utställare. På kvällen arrangerades en bankett 
(med efterföljande efterfest) som byggde vidare på fjolårets 
succé med P5 som lokal (men med ny lokal för efterfesten).

nu när vi har allt detta i backspegeln och inser att 
cirkusen enbart varade i 48 timmar är det svårt att förstå. 
Intrycken var många och stressen påtaglig men glädjen 
ändock ständigt närvarande. Det är med stor förtjusning vi 
tre projektansvariga kan konstatera att Juristens dag roddes 
i hamn och att såväl studenter som utställare och gäst-
föreläsare uttryckt en tacksamhet för att ha fått möjligheten 
att närvara.  

det är i stunder som dessa, när man får sådan positiv 
feedback, man inte får glömma bort att ära dem som 
faktiskt förtjänar det. Vi tre må ha varit ytterst ansvariga 
för projektet men ensamma hade vi inte kunnat göra 
någonting. Alla studenter, alla engagerade – det är ni som 
gjorde detta möjligt. Vi vill passa på att tacka och hylla 
alla er som engagerade er som företagsvärdar, chaufförer, 
garderobiärer, bartenders och ni som var ansvariga för 
arbetsgrupperna. Tack vare er lyckades vi tillsammans göra 
dessa 48 timmar möjliga. Många av er arbetade samman-
lagt över 24 timmar under dessa två dagar. Det är på grund 
av eldsjälar som er som det här projektet är möjligt att 
genomföra. Än en gång – TACK!

Med det sagt är det nu dags att vända blicken framåt. 
I skrivande stund planeras tillsättandet av nya projektans-
variga för Juristens dag. Ta chansen och sök! Det här är en 
erfarenhet en inte kan få på ett annat sätt än att uppleva 
det. Har ni några frågor kring projektet eller hur det är att 
vara projektansvarig – tveka inte att ta kontakt med någon 
av oss och ställ dina frågor! Det är dags att börja ladda för 
Juristens dag 2018 - och förhoppningsvis blir de 48 tim-
marna ännu mer storslagna än Juristens dag 2017!

Cecilia Enmark, Johan Vikström & Oscar Larsson
Projektansvariga Juristens dag 2017

Projektansvariga 
knyter ihop säcken

§
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Foto: karl Reiver
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”S
wingerspar ty!
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FRÅN NYKLÄCKT 
TILL FULLFJÄDRAD

På Vinge hittar du många av Sveriges ledande experter inom affärsjuridik. 
Finns det då svängrum för en nykläckt jurist att göra karriär här, kanske  
du undrar.
 Självklart! Vi har högt i tak. Här finns möjligheterna för dig att växa  
och utvecklas. Både som människa och i din yrkesroll. Hela vägen – som 
kan bli just så lång och givande som du drömmer om. Du får arbeta i team 
med verkliga proffs. Som ger dig uppbackning och är generösa. Såväl med 
kunskaper och goda råd som med kamratskap och värme. 
 Vårt mål är att ge våra klienters affärer ett lyft. Vi är i vårt esse när vi  
får kavla upp ärmarna och jobba handgripligt. Vår drivkraft är att lösa upp 
affärsmässiga knutar, inte att producera tjocka pm. 
 För oss handlar det om att hitta rakaste vägen. Fågelvägen.

Stockholm  Göteborg  Malmö  Helsingborg  Brysselwww.vinge.se/karriar
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