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de facto. Repro och tryck
Helhet reklam AB
Helhetreklam.se

Temat för detta nummer av de Facto blev "förän-
dring" och i skrivande stund har det skett en dys-
ter förändring i Umeå som jag särskilt vill belysa. 

Hotbilden mot judar har ökat under de senaste åren och 
nu på senare tid har det eskalerat så pass att den Judiska 
föreningen har tvingats lägga ner. 

Redan år 2015 var den Judiska föreningen inte inbjuden 
till manifestationen som planerades i Umeå till minne av 
Kristallnatten “Umeå mot nazism”. Anledningen till att 
ingen talesperson från den Judiska föreningen var inbjuden 
var att det kunde ha upplevts som en ovälkomnande och 
otrygg situation för dem. Medan partier från höger till vän-
ster var inbjudna och höll tal till minne av förintelsen lyste 
den Judiska föreningen med sin frånvaro. 

När den Judiska föreningen var på besök på Dragon-
skolan på Förintelsens minnesdag förra året för att hålla 
föreläsning hade rubriceringen för arrangemanget ändrats. 
De ville tona ner Förintelsen och istället fokusera mer 
på “tolerans och mångfald”. Inte heller här ansågs det 
självklart att fokus skulle ligga på judarnas historia på själva 
minnesdagen för Förintelsen. Efter protester från förenin-
gen ändrades till sist rubriceringen och temadagen för 
skolan kunde fortgå som det först var planerat med fokus 
på Förintelsen. 

Så kommer vi till i dag. Efter hot och diverse attacker 
vågar inte föreningens medlemmar komma på möten 
och aktiviteter så tillsist blev situationen blev ohållbar 
och föreningen var tvungna att lägga ner. Judar vågar 
inte ens vistas i centrala Umeå med kippa i dag. Judiska 
föräldrar känner sig inte trygga med att ha sina barn på 
skolorna. Ironiskt nog var Umeå stad just den stad som de-
mokratiminister Alice Bah Kuhnke pekade ut som särskilt 
framgångsrik i sitt arbete mot våldsbejakande extremism. 

De senaste händelserna i Umeå visar tydligt på vad sam-
hället tycker är en effektiv lösning när minoritetsgrupper 
förtrycks. Istället för att skydda dem tystas de ner. Det visar 
också tydligt på att en vill ge ett sken av att alla i samhället 
kan och får åtnjuta sina demokratiska fri- och rättigheter 
på lika villkor men i själva verket är det endast majoriteten 
som skyddas av dessa värderingar. Medan det talas om 
att antisemitismen ökar i samhället och att hotbilden mot 
judarna idag är större tonar man ner deras betydelse på den 
samhällspolitiska plattformen. När hotet mot judarna inte 
tas på allvar leder det till att hatet mot judarna normaliseras 
och våra demokratiska värderingar sätts på 
spel. 

Anna Paulin-Rosell

Chefredaktör

Skyddet av minoriteter är ett mått på 
hälsotillståndet i en demokrati

§

LEDARE & REDAKTION



Möjligheternas byrå
Vi är mycket glada över att ni juriststudenter utnämnt Mannheimer Swartling till den  
mest attraktiva advokatbyrån 15 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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Terminen börjar lida mot sitt slut och snart väntas tenta-
plugget dra igång på allvar. Men misströsta ej! Bakom ten-
taberget döljer sig en tentafest i världsklass och framförallt 
ett välförtjänt sommaruppehåll.

Temat för detta nummer av de Facto är förändring. Just 
förändring är något som kan uppfattas problematiskt. Inte 
sällan hör jag den klassiska frasen: ”det var bättre förr…”. 
Det må hända att det faktiskt var bättre förr i vissa hän-
seenden men överlag tror jag att vi människor behöver 
förändring för att utvecklas och inte stanna kvar i samma 
gamla hjulspår. 

Att vara medlem i JF innebär en stor möjlighet till att 
påverka och förändra. Inte bara rent studiesocialt genom 
att arrangera nya typer av evenemang utan också genom att 
vara med och påverka utformningen av vår utbildning. Ett 
lysande exempel på förändring som JF starkt bidragit till 
har varit införandet av digitala tentor. Dessutom har kursen 
”Rättsmedicin för jurister” kommit tillbaka som valbar 
kurs efter bl.a. påtryckningar från medlemmar som arbetar 
med utbildningsfrågor. Vi studenter spelar en viktig roll i 
hur vår utbildning utformas och utvecklas. 

Under våren har det hänt mycket kul i föreningen och 
vi i styrelsen börjar bli varma i kläderna. Det har varit en 
vår med bl.a. många lyckade EPP:er, en fantastisk åter-
sparksittning och en rättegångstävling som inte avgjorts 
i skrivande stund men när detta nummer dimper ner i 
brevinkastet så har vinnarna korats. 

Generalerna har under våren arbetat hårt för att 
insparken ska bli den bästa genom tiderna och jag är över-
tygad om att årets inspark kommer uppfylla våra förvän-
tningar och mer därtill. Dessutom har projektansvariga 
för Juristens dag 2017/2018 satt igång sitt arbete med att 
fortsätta utveckla vår arbetsmarknadsmässa så att också 
den ska bli den bästa genom tiderna!

Avslutningsvis vill jag passa på att önska er alla en riktigt 
trevlig sommar. Njut av förhoppningsvis lite värme och 
ledighet så ses vi höst när vi ska välkomna de nya stu-
denterna till juristprogrammet. Och kom ihåg att du som 
medlem i JF alltid är välkommen att komma med nya 
tankar och idéer om hur föreningen kan utvecklas. Det var 
INTE bättre förr!

Det var INTE 
bättre förr!

Adrian Kroon
Ordförande 

Juridiska föreningen

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Möjligheternas byrå
Vi är mycket glada över att ni juriststudenter utnämnt Mannheimer Swartling till den  
mest attraktiva advokatbyrån 15 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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Kristina Tunkrans 
Lidehorn
Från advokatbyrå, till artistmanagement, till chefsjurist på TV4 
och tillbaka till byrå en stund. En rätt imponerande karriär för 
någon som hoppade av juristlinjen för att bli dansare.

- Sen tröttnade jag när jag hade fått min advokattitel och job-
bat i sex år på byrå. Jag tröttnade framför allt på gubbar och 
den typen av strukturer och miljöer som blir på advokatby-
råer, de är ganska homogena och inte så kreativt drivna, säger 
Kristina.

§

PORTRÄTT

I januari fick ett antal juriststudenter chansen att lyssna 
på Kristina Tunkrans Lidehorn när hon besökte Juristens 
dag. Hon pratade om sin karriär, jämställdhet och att ju-
rister kan göra väldigt stor skillnad, men att för få gör det. 
Hon menar att det är lätt att tappa perspektivet på utbild-
ningen och att man lätt glömmer 
vilken påverkan man kan ha.
- Därför så tror jag att det krävs 
en diskussion och lite av en 
rörelse för att folk ska komma 
ihåg det och påminnas om att 
just det, jag har ju faktiskt lärt 
mig en massa som jag kan hjälpa 
folk med bara genom att lägga 
ett par timmar per år på någon 
jourverksamhet eller vad det nu 
kan vara. Det finns så mycket 
man kan göra inte bara inom 
humaniora utan även som af-
färsjurist.

Själv gör Kristina en rad olika saker för att försöka göra 
skillnad. Hon är aktiv i samhällsdebatten, hon är med i 
ett mentorsprogram för ungdomar som behöver hjälp i 

skolan och försöker alltid ställa upp när yngre kvinnor 
hör av sig.
- Jämställdhet har alltid legat väldigt nära mig. Det lägger 
jag väldigt mycket tid på, på alla möjliga sätt, säger hon.

Hon försöker även se till att ungdo-
mar känner att de har en chans.
- Sen att vara ute i skolorna i Hjul-
sta och Rinkeby, på deras arbets-
marknadsdagar och så. Så att de kän-
ner att de är en del av vårt samhälle, 
vilket inte riktigt är sanningen i dag, 
fortsätter hon.

Tanken att försöka förändra 
världen var även det som från början 
fick henne att söka sig till juridiken. 
- Ja, jag bestämde när jag var tolv att 
jag skulle bli jurist. Jag blir så där ir-

rationellt förbannad över orättvisor och tänkte att juridik 
var ett bra sätt att jobba med rättvisa.

Ganska snabbt stod det dock klart för henne att jurist-
programmet kanske inte bara handlar om att bekämpa 

”Jämställdhet har 
alltid legat väldigt 

nära mig. Det lägger 
jag väldigt mycket tid 
på, på alla möjliga sätt.
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orättvisor. Hon upptäckte tidigt att det är skillnad på att 
ha rätt och att få rätt. Många gånger handlar det om vem 
som kan utnyttja juridiken och de olika styrkeförhållanden 
som finns.
- Så jag hoppade av och skulle bli 
dansare tänkte jag, och koreograf  
och gick på balettakademin. Jag 
upptäckte att jag inte riktigt passade 
in där heller. Vi hade ingen dansh-
istoria, eller dansfilosofi. Det var 
extremt mycket bara träna sex till 
åtta timmar om dagen. Jag började 
förstå att det var någon skillnad på 
mig och de andra.

Hon insåg att dansare är kanske 
inget man blir. Att vara dansare, 
musiker eller konstnär handlar mer 
om att själen har ett behov av att 
uttrycka sig. Så hon gick tillbaka till 
juridiken.
- Jag gick tillbaka till juristlinjen och hade kommit på att 
jag kunde jobba med den här typen av människor och att 
det är viktigt för mig att vara i kreativa miljöer. Tillbaka 
till juristlinjen och så bestämde jag mig där att det skulle 
bli min karriär helt enkelt. Att jobba med människor som 
är på något sätt kreatörer. Så jag gick tillbaka till juristlin-
jen och inriktade mig just på upphovsrätt och immate-
rialrätt med fokus på kommersiell avtalsrätt. Det är ju 
egentligen avtal som reglerar hela den här världen, säger 
hon.

Efter examen började Kristina arbeta på advokatbyrå 
och gjorde direkt upp en plan för hur hon skulle arbeta 
med de här frågorna.  Det var en femårsplan och hon 
hjälpte till att bygga upp en avdelning för den typen av 
juridik.
- Det blev väldigt mycket fokus på just musikbranschen, 
dels för att jag själv är musikintresserad och spelade 
skivor mycket då och hela mitt umgänge var egentligen i 
den världen. Men också för att svenska musikundret tog 
fart just då, i slutet på 90-talet och början av 2000-talet 
när jag höll på med det här, säger hon.

Efter sex år på byrå hade hon däremot tröttnat och ville 
göra något nytt.

- Jag tröttnade framför allt på gubbar och den typen av 
strukturer och miljöer som blir på advokatbyråer, de är 
ganska homogena och inte så kreativt drivna.

Efter det samarbetade Kristina 
med ett gäng ickejurister och körde 
artistmanagement, bokföringsbyrå 
och en liten juridiklåda, allt i ett. 
En av delägarna i det bolaget var 
ett schweiziskt rättighetsbolag som 
var mitt uppe i att köpa medierät-
tigheterna till svensk fotboll. De 
behövde en jurist och hon jobbade 
nästan heltid med det.
- Mitt i det så blev jag erbjuden 
chefsjuristtjänsten på TV4. Så 
var jag där i typ fyra år. Det var 
superkul, vi byggde upp en avdeln-
ing där och köpte Canal+. Det var 
roliga år. Sen blev jag erbjuden att 
bli delägare på en advokatbyrå med 

ansvar för immaterialrätt, medierätts- och IP-rättsavdel-
ningen där. Och sen tröttnade jag igen på advokatstruk-
turer och drev musikförlag vilket jag gjort nu i tre år.

Ni som var på föreläsningen minns säkert hur Kristina 
berättade om sin första dag på TV4. Hon kastades in 
direkt i hetluften och hann inte ens få en genomgång av 
var allt på kontoret fanns. 
- Jag kom in där precis när Trond Sefastsson som var 
en väldigt välrenommerad grävande journalist på TV4:s 
Kalla fakta, han blev delgiven misstanke om mutbrott och 
i den brottsutredningen knackade polisen och åklagaren 
på dörren och ville beslagta bland annat hans dator, 
berättar hon.

Att de skulle beslagta datorn var såklart problematiskt. 
Trond Sefastsson är journalist och måste se till att skydda 
sina källor. Enligt Kristina var det en väldigt hektisk pe-
riod som satte yttrandefriheten på sin spets.

Viljan att förändra och den här idén om att jurister kan 
hjälpa människor med en rätt liten ansträngning har varit 
återkommande för Kristina.
- Jag tror att det här kommer ifrån, den här frustrationen 
jag känner kring det här det kommer ifrån redan när jag 

"Jag blir så där irrationellt förbannad över orättvisor"

§

”Det var sån dis-
sonans och dis-

krepans mellan vad 
jag trodde juridik och 
rättssystem och etik 
och moral var.

Tema FÖRÄNDRING
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satte min fot första gången på juristlinjen att det var sån 
dissonans och diskrepans mellan vad jag trodde juridik 
och rättssystem och hela etik och moral och allt det, vad 
jag trodde att det var och vad det faktiskt är. Sen har det 
legat kvar, och ju mer jag har kommit in i det här yrket 
så ser jag hur lite det krävs för att faktiskt kunna hjälpa, 
säger hon.

Även inom advokatyrket finns det mycket kvar att 
göra. Kristina Tunkrans Lidehorn pratar mycket om 
strukturerna som finns på byråer och bristen på jämställ-
dhet. Hon pratade om att när hon fick erbjudandet om 
att bli delägare på en byrå så ville hon verkligen försäkra 
sig om att de förstod vad det innebar. Att hon är aktiv i 
debatten och brinner för jämställdhet. Sen märkte hon att 
det hos vissa fanns en attityd om att det räckte med att 
anställa henne för att lösa jämställdhetsproblemen. 
- Jag tycker absolut att den finns där och ibland så är det 
en fullständig okunskap att man tror att det räcker. ”Nu 
har vi anställt en kvinna här, eller en person med annan 
etnicitet eller annan bakgrund, fan vad bra, då var det 
löst”. Och ibland tror jag tyvärr att det inte har som syfte 
att förändra utan att man bara vill slippa ta diskussionen 
och debatten och bara kunna visa upp att nu har vi gjort 

någonting. Jag har ju såklart varit med om det hela min 
karriär. Jag upplever att jag och kvinnor med mig och 
personer med annan bakgrund får känna att det är absolut 
så, säger hon.

Så hur kan vi, som juriststudenter, kunna hjälpa till att 
förändra det här? Kristina har många tankar kring hur 
saker kan förändras, och delade med sig av några.
- Om jag skulle prata till mig själv, när jag gick ut. För mig 
var det ett ganska brutalt uppvaknande som kom efter tre 
år på byrå. Nu vet jag inte hur det skulle gå till för ibland 
är man inte mottaglig för vissa sanningar. Jag skulle ha läst 
mer om genusfrågan. Mitt tips är att man läser det själv 
om det nu inte finns på schemat så hoppas jag att fler får 
ett bättre perspektiv på historian så man faktiskt förstår 
vad det här är för frågor och hur de här strukturerna ser 
ut. 

Hon tipsar om att ett enkelt sätt är boken ”Det finns 
en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper 
varandra”. En bok som egentligen bara är summeringar 
av forskning. Då får man i alla fall en bild av hur de här 
strukturerna växt fram menar hon.

"Jag blir så där irrationellt förbannad över orättvisor"

§

Andreas Ferelius
Juristprogrammet, T6

Foto: Karl Reiver
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Jenny Jelinek Boman, juristpro-
grammet T6, Umeå. 
1. Folk är urbota less på reklam-
pauser. Man slipper också förhålla 
sig till en TV-tablå och kan istället 
välja fritt vilket program man vill se, 

och när man vill se det. 
2. True Detective, Girls och Torka aldrig tårar utan 
handskar.

Emma Arfors, Juristprogrammet 
T2, Umeå
1. För då kan de välja vad de vill 
se och när de vill se ett specifikt 
program/film/serie. Man vill bestäm-
ma mer över sin egen tid och tex 

Netflix och andra liknande tjänster gör det möjligt. 
Det är väldigt flexibelt helt enkelt. 
2. Egentligen är det enda jag kollar på/följer PH 
(Paradise hotel) och mästerkocken, haha. Men ska 
jag rekommendera tre riktigt bra serier så väljer jag 
New Girl, OC och såklart SKAM.

Johan Sundström, juristpro-
grammet T6, Umeå.
1. Möjligheten att anpassa ”tv-
tittandet” efter sitt egna schema 
samt behovet av att alltid ha något 
att kolla på. 

2. Solsidan, Game of thrones och Bron.

Karolina Wase, Juristprogram-
met T6, Umeå
1. För att folk är trötta på att se 
Anders Timell bygga ett bord för 
hundraelfte gången i Äntligen 
hemma.

2. Making a murderer, How to get away with murder 
(Ja, jag gillar mord) och Skam!

§
Televisionssändningar i Sverige började redan 1956. I april 1970 gav Sveriges 

regering klartecken att sända hela sex timmar färg-TV i veckan och det dröjde 
ända fram till 1988 innan svenska folket fick möjlighet att titta på en icke-statlig 

kanal: TV3.

De senaste åren har dock antalet timmar som medelsvensken ser på traditionell TV 
minskat – samtidigt som antalet timmar på streamingtjänster som Netflix (serier) ökat 
väldigt kraftigt. 

1. Varför tror du att så många människor i Sverige väljer att använda sig av 
t.ex. Netflix istället för traditionell TV? 

2. Vilka tre serier skulle du verkligen vilja rekommendera till de Factos läsare?  

DE FACTO FRÅGAR

Vad ser juristerna för TV-serier?

§
§

Tema FÖRÄNDRING
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Lovisa Wanhatalo, juristpro-
grammet T2, Umeå
1. Gissar att det hör ihop med val-
friheten att välja när man ska kolla.
2. Making a Murderer, One Tree Hill 
och Gilmore Girls.

Sanna Sundh, juristprogrammet 
T6, Umeå
1. För att det är lättillgängligt, utan 
reklam och för att tjänsterna ofta 
har ett rimligt pris.
2. Shameless, Sherlock Holmes och 

Chef's Table.

Martin Rosén, juristprogrammet 
T2, Umeå
1. Lättillgängligt, enkelt och bra ut-
bud. Det räcker nog med att nämna 
dessa ord för att förstå fördelen 
med streamingtjänster. 

2. Game of thrones, Narcos och Suits.

Clara Danelid, Juristprogram-
met T6, Umeå
1. Jag tror att det bland annat 
beror på streamingtjänsternas 
stora utbud, att man slipper långa 
reklamavbrott och för att man kan 

se på serierna när som helst.
2. Homeland (motivering överflödig), The Good Wife 
(ingen tipslista är komplett utan en advokatserie!) 
och Mr. Robot (en enda stor plot twist)

Vad ser juristerna för TV-serier?

§
§

§

DE FACTO FRÅGAR

Erik Ahlström, Juristprogram-
met T4, Umeå
1. Varför anpassa sig efter TV-tablån 
när den kan anpassa sig efter dig? 
Hade den här tekniken funnits 
tidigare är jag övertygad om att vi 

hade använt oss av den. Då hade t.ex. mitt sjuåriga 
jag sluppit att plåga sig igenom Teletubbies i väntan 
på Pokémon!
2. The Wire (Seriernas serie!), Generation Kill (Rå, 
realistisk och trovärdig) och Deadwood (Fantastiskt 
västern-drama UTAN sci-fi).

Terese Ekström, juristprogram-
met T6, Umeå
1. Jag tror att det är många som 
gillar att kunna se vad de vill när de 
vill istället för att behöva vänta tills 
det kommer på TV. Plus att internet 
har ett enormt mycket större utbud 

än vanlig TV. Men jag får erkänna att jag ibland kan 
sakna den där känslan av att gå och längta efter att 
nästa avsnitt av en favoritserie ska sändas… 
2. Westworld, Stranger Things och True Detective 
(Obs! Bara första säsongen – andra kan man strunta 
i).

Olle Roos
Redaktionschef
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I N S P E K TO R
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Här hemma blåser förändringens vindar. Vi har 
målat och tapetserat om nästan hela huset, 
bytt sovrum med varandra hej vilt. Det bör-

jade med att vi skulle fixa två sovrum – det slutade med 
tre sovrum, vardagsrum och hall… Inte ens hunden vet 
var vi ska lägga oss på kvällarna.

Varje gång vi har bytt bostad har jag gråtit över den jag 
nyss har lämnat, det kan ha varit vissa minnen som där 
vi hade vår första segerfest efter brännbollscupen, där nå-
got av barnen tog sina första steg 
eller där vi hade haft en väldigt 
bra tid. Vemodigt helt enkelt. Jag 
och min man har hela tiden läm-
nat en bostad för att flytta till en 
lite större och finare bostad och 
vi flyttade faktiskt åtta gånger 
på våra tio första år tillsammans, 
men nu har vi bott i vårt hus i 
14 år. Istället för att flytta valde vi 
den här gången att göra om och 
det var en förändring som känns 
alldeles lagom. Väldigt bra, helt 
enkelt. 

I sommar flyttar min äldsta dotter på riktigt. Flyttlasset 
kommer att gå till västkusten och Göteborg. Hon som har 
varit mig så nära i 20 år kommer inte att finnas runt mig 
varje dag. Just nu känns det som en förändring som är när-
mast outhärdlig, men ”man får väl vänja sig.”

Vi människor tycker generellt sett inte om förändringar. 

Det kan egentligen vara hur bra förändringar som helst 
men just när en förändring förs på tal ryggar vi många 
gånger tillbaka med orden: varför ska vi ändra på något 
som fungerar? Till och med när saker och ting inte fung-
erar blir det flesta oroade av en förestående förändring. 
”Kanske det fungerade tillräckligt bra ändå? Nä, vi behö-
ver nog inte ändra ändå.”

Just nu förändrar vi även juristprogrammet men konstigt 
nog möter jag andra röster från er studenter. Där verkar 

förändringen vara positiv för de som 
börjat på det ”nya” programmet och 
det är klart att vi tror att det blir bra. 
Men det är inte för att det ”gamla” var 
dåligt som förändringen gjordes, vi vil-
le helt enkelt bygga programmet i en 
lite annan struktur för att bland annat 
frigöra ett helt år för valbara studier. 
Utveckling ger förändringar och för-
ändringar leder till utveckling och så 
snurrar det på.

Nej, nu ska jag och hunden gå i säng 
(hon ligger här nedanför bordet och 
väntar på mig, det gör hon alltid på 

kvällarna) – spännande att se om hon lyckas gå till rätt 
sovrum ikväll… Även hundar är vanedjur, det är tydligt!

”Utveckling ger 
förändringar och 

förändringar leder 
till utveckling och så 
snurrar det på.

Nina Nilsson Rådeström
Inspektor för JF

Vi är vanedjur men förändring 
friskar upp

§
I takt med att du själv förändras och utvecklar nya perspektiv och får nya prioriteringar 
kan en förändring i tillvaron kännas nödvändig. I eftersträvan efter nytt, större och bättre 
så innebär förändring ett avsteg från det gamla, kanske till och med ett avsteg från ditt 
tidigare liv.
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SVT:s utsända besökare ville veta vad vi juriststu-
denter vill se mer av och vad vill vi se mindre av i 
nyhetsbevakningen. Många av oss juriststudenter 

följer SVT:Nyheter på Facebook. Bland annat framförde 
vi att vi vill se mindre sensationsinriktad rubriksättning. 
Risken med nyheter där rapporteringen endast innehåller 
den övergripande händelsen och inte någon form av 
analys är att det kan resultera i en onödig oro. Detta kan i 
sin tur ge luft under vingarna på högerpopulister. Malmö 
har till exempel målats upp som en nästintill krigshärjad 
stad där risken att bli skjuten är 
stor. Sverige har fått en sämre bild 
utomlands på senare tid. 

Om den enda rapporteringen 
som sker från en plats är när det 
senaste mordet ägde rum så är det 
svårt att skapa sig en mer rättvis bild 
av hur platsen egentligen ser ut. Vi 
vill se mer djupgående reportage där 
olika sidor blir belysta och inte bara 
en åsikt av en sakexpert eller poli-
tiker.

Till SVT:s representanter sa vi 
juriststudenter också att vi vill se bättre rapportering av 
domslut och juridiska frågor. I komplexa fall och domar 
blir rapporteringen alltför ofta sensationsinriktad. Det 
händer att en mening eller ett stycke ur ett domslut rycks 
ur sitt sammanhang. Hela bilden blir då inte återgiven. De 
juridiska experter som intervjuas är ofta partiska. En av 
utmaningarna för SVT är att få juridiska experter att uttala 

sig. Ofta har advokaterna mer svängrum att göra uttalan-
den och att ställa upp på intervjuer. För SVT är det viktigt 
att jurister vågar uttala sig, annars blir fallet inte allsidigt 
belyst.

Frågan om resurser är en annan utmaning för SVT. 
Tidigare var lokala nyheter mer lättillgängliga eftersom 
det fanns fler nyhetsredaktioner på plats. På många håll 
i Sverige saknar kommuner helt lokaltidning och nyhets-
redaktion. Det finns kanske inte ens en reporter som be-

vakar orten eller området. Sådana 
kommuner utsätts inte för samma 
granskning som stora kommuner 
med mycket mediebevakning. 

Ett försök att avhjälpa bristen är 
programmet Sverige idag som tar 
upp lokala nyheter från olika delar 
av landet. Det är viktigt att lokala 
händelser från hela landet rapporte-
ras av Sveriges Television. Vem vet 
hur till exempel rektorer uttrycker 
sig om våldtäktsoffer i kommuner 
som står helt utan insyn från all 
media och allmänheten? Bristen på 

grävande journalistik kvarstår emellertid. Det är den mest 
tidskrävande och antagligen den allra viktigaste delen av 
journalistiken, den journalistik som ska vara 
en nagel i ögat på makten. 

SVT var på besök hos oss för att få veta hur blivande jurister vill att nyhetsbevakningen 
ska se ut. SVT vill se fler yngre som tar del av deras nyhetsrapportering. De undrade var 
vi håller hus och hur vi håller oss uppdaterade. SVT frågade om vi bara följer de nyheter 
som våra vänner på Facebook delar eller om vi på eget bevåg läser nyheter på nyhetssa-
jter. Det visade sig att de flesta av oss juriststudenter följer olika nyhetssajter och tidningar 
via våra egna nyhetsflöden på Facebook.

”Det är viktigt att 
lokala händelser 

från hela landet rap-
por teras av Sveriges 
Television.

§

Tema FÖRÄNDRING

Anna Paulin-Rosell
Chefredaktör

Hur håller sig juriststudenterna 
uppdaterade?
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Den svenska värnplikten infördes 1901. Den 16 
juni 2009 togs beslutet att förklara värnplikten 
i Sverige vilande under fredstid, ett beslut som 

trädde i kraft den 1 juli 2010. I och med vilandeförklar-
ingen av delar om lagen om totalförsvarsplikt följde att 
regeringen hade möjlighet att återigen väcka upp hela eller 
delar av värnplikten. Detta om det ansågs nödvändigt av 
beredskapsskäl. Värnplikten i fredstid ersattes 2010 med en 
frivillig militär utbildning. Mönstringen upphörde, och Plik-
tverket, som 2011 bytte namn till Rekryteringsmyndigheten, 
testade frivilliga till Försvarsmaktens militära grundutbild-
ning (GMU). Alla svenska medborgare som hade fyllt 18 
år var skyldiga att fylla i ett webbaserat 
frågeformulär för att lämna uppgifter 
om sina personliga förhållanden. Det 
var information som samlades in av 
beredskapsskäl, som en förberedelse ifall 
värnplikten skulle återinföras.

Cirka sju år senare skedde just det. 
Det föranleddes av ett beslut fattat i slu-
tet av 2014. Regeringen tillät Försvars-
makten att kalla in värnpliktig personal till en så kallad rep-
etitionsutbildning, och en del av den vilande plikten väcktes 
igen. Bara ett fåtal år senare, i mars i år, fattas återigen 
ett nytt beslut – ett beslut som innebär att hela lagen om 
totalförsvarsplikt ska tillämpas från och med 2017. Denna 
gång om att de då fortfarande vilande delarna av plikten 
skulle aktiveras, något som innebär att skyldigheten att 
mönstra samt genomföra grundutbildningen återinfördes. 
Rekryteringsmyndigheten ska ännu en gång kalla totalförsv-
arspliktiga svenska medborgare till mönstring, och skriva in 
lämpliga personer till grundutbildningen. Skyldigheten att 
genomgå mönstring gäller från 1 juli 2017 och skyldigheten 
att genomföra grundutbildningen med värnplikt börjar att 
gälla från och med 1 januari 2018.

Alla svenska medborgare mellan 16 och 70 år är totalför-
svarspliktiga. Det år som en totalförsvarspliktig fyller 18 år 
ska de lämna in personliga uppgifter till Rekryteringmyndig-

hetens beredskapsunderlag. De insamlade uppgifterna an-
vänds som en grund för bedömning av vilka ungdomar som 
ska mönstra och eventuellt tjänstgöra. Cirka 13 000 personer 
per år kommer kallas till mönstring, varav minst 4 000 fri-
villiga och värnpliktiga tas ut till den militära grundutbild-
ningen.

Dock bör inte alla som är födda 1999 och 2000 vara ner-
vösa över att mot sin vilja tvingas mönstra och genomföra 
grundutbildningen så fort de har avslutat sin gymnasieut-
bildning. Regeringen har uttryckt att deras uppfattning är att 
det militära försvaret kommer bygga tungt på frivilligheten, 
tillsammans med totalförsvarsplikten. Tanken är att det mi-

litära försvarets personalförsörjning, så 
långt som det går, ska bygga på den en-
skildes intresse, motivation och vilja. Det 
har även uttryckts att regeringen vill att 
just betoningen på frivillighet ska styrkas 
i framtiden. Men om Försvarsmaktens 
behov av personal inte kan uppfyllas på 
frivilligas intresse så kan totalförsvarsplik-
tiga bli skyldiga att genomgå mönstring, 
även om detta går emot deras personliga 

intressen.

Sättet som det svenska militära försvaret försörjs med 
personal på är centralt för att skapa engagemang och delak-
tighet. I den försvarspolitiska inriktningspropositionen 2015 
(Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020, 
Prop. 2014/15:109) påpekades att för att det svenska försva-
ret ska fungera så bra så möjligt, så förutsätter det en bred 
folklig förankring. Detta är en tanke som uttryckts flertalet 
gånger, även i SOU 2016:63. Där kom utredningen fram till 
att för att det svenska försvaret ska ha den bästa möjligheten 
att vinna förståelse och förankring i samhället så krävs en 
könsneutral plikt där individens egen motiva-
tion och intresse väger tungt, tillsammans 
med en upplevd samsyn mellan Försvars-
makten och politiken.

Den återinförda värnplikten 
kommer bygga på frivillighet?

AKTUELLT

”  Alla 
födda 1999 

och 2000 behöver 
inte vara nervösa.

I sommar kommer runt 13 000 ungdomar att kallas till mönstring, varav 4000 kommer 
att väljas ut för att genomföra en värnpliktsutbildning. Det här är första gången som 
värnpliktsutbildningen genomförs sedan den förklarades vilande för cirka sju år sedan. I 
slutet av det här året samt under det första kvartalet av 2018 kommer personer födda 
1999 att mönstra. oavsett könsidentitet.

Emmi Louise Dandels
Juristprogrammet, T4

§

Tema FÖRÄNDRING
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Det är väldigt lätt att associera ordet ”förändring” 
med något positivt. För mig klingar det oerhört 
bra och jag hör till den del av befolkningen som 

gillar förändring i allmänhet. Men visst händer det att saker 
ändras till det sämre.

 
Jag tänker automatiskt på den där lite 
snopna känslan när en klippt sig och ska 
tvätta håret för första gången. Ni vet när 
håret liksom bara tar slut helt plötsligt 
och tankarna på ifall en gjort rätt val 
dyker upp. Var det så klokt att klippa av 
en decimeter bara så där? Var det verkli-
gen genomtänkt?

 
Nu må det ju vara ett relativt litet 
beslut att klippa håret, men det finns ju 
också de där större besluten som någon 
”högre upp” tar. De som påverkar oss 
och förändrar vår tillvaro till det sämre. 
Det är den typen av beslut som vi inte 
alltid tycker är särskilt välplanerade, där 
det verkar som att besluten är tagna utan den ”vanliga män-
niskan” i åtanke. Det kan t.ex. vara när sjukvårdsresurserna 
i inlandet stryps så att invånarna känner sig otrygga eller 
nedläggningen av BB i Sollefteå. Det här är en förändring 
vi ser allt mer av.

 
Jag tycker mig också se en förändring i hur vi tar emot 
och reagerar på sådana nyheter. För några år sedan, när 
sjukvården i Västerbottens inland bantades rejält med 
följden av att en hel kommun stod utan ambulans och 
att patientsäkerheten kraftigt hotades samt att patienter 
tvingades läggas in på sjukhus flera timmar hemifrån, var 

omvärlden relativt tyst. Kampen mot nedskärningarna 
fördes främst på lokal nivå och det var ytterst sällan en 
hörde röster från invånare i kommuner som inte var direkt 
drabbade.

 
Nu, ett par år senare, när BB i Sollefteå lades ner höjdes 

röster runt om i hela landet. Kvin-
nor som fick föda i kalla bilar på 
dåliga vägar blev en riksnyhet och 
engagemanget var betydligt bredare. 
Jag tänker inte börja spekulera i 
varför eller väga olika dåliga beslut 
mot varandra men jag är alltid glad 
att glesbygdsproblem uppmärksam-
mas i hela landet, inlandsjänta som 
jag är.

 
Min avsikt är inte att komma 
här som någon downer och vara 
allmänt negativ, jag tror fortfarande 
att förändring är nödvändigt för 
oss personligen och för samhället 

i stort. Men vi måste alltid tänka över våra beslut. Oavsett 
om de är små och icke-permanenta som att klippa av håret, 
eller stora och livsförändrande för oss eller andra. När 
det gäller de där större besluten där samhällets resurser 
prioriteras fel hoppas jag att det är någon av beslutsfattarna 
som får en uppenbarelse när de tvättar håret och börjar 
fundera på om det faktiskt var så genomtänkt 
att dra ner sjukvårdsresurser eller lägga ner 
BB-avdelningar.

Det är viktigt att komma ihåg 
att all förändring inte är bra

§

AKTUELLT

”  Jag hoppas att 
någon av be-

slutsfattarna får en 
uppenbarelse när 
de står i duschen.

Förändring kan vara bra men ogenomtänka beslut och åtgärder som tas uppifrån kan inte 
den lilla medborgaren rå för och resultatet får denne leva med.  Än värre blir det när vi 
accepterar konsekvenserna, då riskerar beslutstagarna att inte bli införstådda i bristerna i 
beslutet. Detta är nu verkligheten för invånarna i Sollefteå och i  Västerbottens inland, där 
möjligheterna till sjukvård och akut hjälp kraftigt begränsats. 

Malin Mikaelsson
Juristprogrammet, T6

Tema FÖRÄNDRING
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K R Ö N I K A

En positiv återgång 
till det gamla

§

Två och en halv hektar, det var den genomsnittliga 
storleken på den mark som förut beräknades 
krävas för en dräglig försörjning av en mindre 

familj, om man tar hänsyn till missväxt och Sveriges olika 
odlingsförhållanden. Det är 25 000 kvadratmeter, ungefär 
lika mycket som tre och en halv fotbollsplan. 

Idag kan ytor på över 30 hektar skog, utan större problem, 
omvandlas till åkermark på bara ett år. Det är rätt otroligt 
när man tänker på vad det egentligen innebär - men det har 
inte alltid sett ut så. 

Svenskarna som brukade Sveriges jordar längre tillbaka 
hade inga specialföretag att anlita, eller 
ens några maskiner, utan jobbet utför-
des med handverktyg och ren viljestyrka. 
Traktorn, som underlättade livet avsevärt 
för majoriteten av Sveriges befolkning på 
den tiden, började inte bli vanlig förrän 
efter andra världskriget, och även då var 
det långt från något som en genomsnitts-
familj hade möjlighet att skaffa på egen 
hand, och begagnatmarknaden med för-
krigstraktorer var inget vidare.

Ni som någon gång försökt att gräva 
upp en stubbe från tomten, oavsett om 
det är en villatomt i Stockholm eller en 
landsbygdstomt i Västerbotten, vet vilket 
tidsödande och krävande jobb det hand-
lar om. Men föreställ er då att ta bort ett 
tresiffrigt antal stubbar, för att sedan baxa bort ett tresiffrigt 
antal stora stenar och därefter försöka att arbeta den magra 
skogsjorden till en plats att odla på – bara för att inse att 
tusentals småstenar och rötter också måste tas bort. Allting 
med handverktyg. För er andra, låt oss bara säga att det är 
en krävande uppgift.

I dag är ingen människa i Sverige längre beroende av att 
behöva odla sin egen mat för att kunna överleva, få av oss 
äger ens någon mark och ansvaret att tillhandahålla mat har 
vi istället överlåtit till det moderna fenomenet stormarkna-
der. Men i jakten på billig mat så verkar många ha missat det 
faktum att maten i affärerna måste produceras någonstans, 
och vilken plats är då bättre än i affärernas närhet – i Sve-
rige? 

Under några decennier ansågs utländska varor vara häf-
tiga och trendiga, att köpa saker som procuderats i andra 
länder blev tillgängligt för alla och denna nya möjlighet led-
de till att det lokalproducerade av många ansågs som trå-

kigt, gammaldags och förlegat. Men idag 
så har den trenden börjat vända kraftigt, 
och ersatts med en förkärlek till det när-
producerade som till stor del verkar bero 
på en vetskap om alla de fördelar som 
en inhemsk produktion faktiskt innebär. 
Saker som miljö, djurrättsregler, öppna 
landskap, nationell säkerhet, jobbmöjlig-
heter och ekonomi  är bara några få av 
dessa fördelar.   

Nästa gång du reser genom Sverige, ta 
gärna några minuter och reflektera över 
hur mycket åkermark som finns, allt jobb 
som krävts för att skapa denna, vad den 
betytt för Sveriges befolkning och vad 
den fortfarande betyder än idag.

Folk må säga att jag är rätt konservativ - men den nuva-
rande åsiktsförändringen angående det posi-
tiva med lokalproducerade varor och svenska 
producenter välkomnar jag med öppna armar.

Tema FÖRÄNDRING

”Ni som någon 
gång försökt 
att gräva upp 

en stubbe från 
tomten vet vilket 
tidsödande och 
krävande jobb det 
handlar om.

Olle Roos
Redaktionschef
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§

Kulturen är viktigt. Den kan säga något om vår samtid. Sen är det även ett skönt avbrott 
från juridiken många gånger. Men ibland kan i alla fall jag vara sugen på att blanda juridikin-
tresset med kulturintresset. Som vi alla vet är advokater är relativt vanligt inslag i Holly-
wood. Både i TV-serier, som Johan Lindholm pratar lite om i den intervju de Facto gjort 
med honom, och i filmer. 

TV-serierna tänkte jag att vi sparar till en annan gång, men vill du ha tips från andra på 
programmet hittar du det i de Facto frågar på s. 10-11. Nu tänkte jag prata lite om några 
filmer som jag tänker att alla juriststudenter borde se i alla fall en gång. De är inte ran-
gordnade på något sätt, och jag kommer inte heller att betygsätta dem.

A few good men
Att skriva en lista om filmer med juridik utan att ta 
med den här klassikern skulle vara omöjligt. Dels 
har den en fantastisk rollista, med Tom Cruise som 
protagonist och Jack Nicholson som antagonist. 
Dels har den en av de mest ikoniska scenerna 
någonsin, med Jack Nicholsons fantastiska replik 
”You can´t handle the truth!”. Ni som var på JF:s 
bankett i höstas fick se undertecknad göra en 
parodi på just den scenen i styrelsens lilla film. 

Filmen handlar om en advokat inom det amerikan-
ska försvaret som ska försvara ett gäng soldater 
som står åtalade för mord på Guantanamo. Själva 
hävdar de att de bara lytt order.

Legally Blonde
Den här klassiska komedin handlar om Elle Woods 
som, till mångas förvåning, söker sig till juristpro-
grammet vid Harvard. Under hela filmens gång 
får hon arbeta i uppförsbacke för att bevisa att 
hon inte bara är en dum blondin som bara bryr 
sig om ytliga saker. Ironiskt nog är det just hennes 
kunskaper om skönhetsvård som gör att hon kan 
bevisa sig som en kompetent jurist. 

En underhållande film som också visar att det går 
att bry sig om skönhet och mode och ändå vara en 
seriös juriststudent. Sen visar den även att du aldrig 
ska döma någon efter utsidan.

Djävulens advokat
Keanu Reaves arbetar som advokat i en liten ameri-
kansk småstad. En dag får han erbjudande om jobb 
på en stor byrå i New York. Han flyttar med sin fru 
till storstan och blir snabbt ense om att han kanske 
har tagit sig vatten över huvudet. Al Pacino är fantas-
tisk i rollen som chefen från helvetet.

Erin Brokovich
En av de kanske mest klassiska filmerna på temat 
juridik. Trots det måste jag erkänna att jag knappt 
kommer ihåg den, så det är kanske dags att se om 
den. Filmen är baserad på en verklig historia, om Erin 
Brokovich, som utan juristutbildning tar sig an ett fall 
med ett företag som misstänks ha förstört vattnet 
för en hel stad. En väldigt gripande historia om hur 
juridiken kan användas för att angripa orättvisor. Hu-
vudrollen spelas av Julia Roberts, som vann en Oscar 
för sin insats.

Andreas Ferelius
Juristprogrammet, T6

Inspiration för 
framtiden
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TIM & TORGNY TESTAR

Tim & Torgny testar förändring

§

& C
OTema FÖRÄNDRING

Tänk om Tim och Torgny testar inte betydde att bara Tim och Torgny testade saker, oj 
vilken förändring det skulle vara. Oj oj. I veckans nummer får vi förstärkning från ett 
gäng omsöm glada, omsöm aggressiva lallare för att testa sällskapsspel, häng med och 
läs om hur det gick!

Med andra ord
Som charader, fast med munnen. 

Regelbråk/ tvister
“Jag fick inte vara med, något jag gärna velat tvista 
om. Det var kul att titta på dock” - David
“Jag ville förtydliga alla regler, då blev de andra sura” 
- Jolinn
“Köper inte riktigt vissa bedömningar i de enskilda 
fallen men överlag relativt smärtfritt för ett gäng 
jurister”
“Jag förstår inte varför det blir så himla mycket bråk 
om reglerna varje gång vi spelar Med andra ord?” - 
Cecilia
“Vi är väldigt duktiga på att komma överens om att 
inte vara överens i i princip alla frågor vi diskuterar. 
Det tycker jag är kul” - Johan
“Vi är inte ens överens om vare sig vi var överens, 
vad pratar Johan om?” - Torgny

Tid
“Återigen, var inte med.” - David
“Fick inte vara med” - Amanda
“ett 20-tal timglas” - Torgny
“Alldeles för kort tid för att hinna ikapp alla andra lag 
som svarade rätt hela j*vla tiden.” - Johan
“Tar typ en halvtimma, perfekt för en myskväll i glada 
vänners lag “- Nils
“Lagom tid!” - Cecilia
“Vi vann rätt snabbt” - Tim och Oscar

(O)Sällskaplighet
“Jag var inte med i sällskapet” - David
“Jag och David var tydligt mobbade och uteslutna ur 
sällskapligheten” - Amanda
(Tim och Torgny vill här upplysa alla läsare om att 
detta beror på att David och Amanda inte behagade 
infinna sig på utsatt tid)
“Man svetsas tillsammans med sin lagkamrat, mot alla 
andra” - Torgny
“Tävlingsspel med tävlingsmänniskor är alltid rätt 
tävlingsinriktade på grund av tävlingsmomentet. Men 
det är alltid roligt när en vinner.” - Johan

Skojfaktor
“Det var kul att titta på “. - David
“Det var skoj att titta på iallafall” - Amanda
“Kul om laget får bra ord och en har bra lagkamrater, 
det hade jag!” - Jolinn
“5 toasters av 7 möjliga.” - Johan
Sällskapligt, men risk för att man blir förbannad på sin 
värdelösa lagkamrat - Nils
“Jätteskoj!” - Cecilia

Samlad bedömning
“Hoppas jag får vara med nästa gång” - David
“Nästa gång ska jag komma i tid” - Amanda
“Med märkta ord” är ett fantastiskt spel, dock mindre 
fantastiskt i juristsällskap - Torgny
“Ordspel i sällskap av ett helt gäng av självutnämnda 
ordexperter är en intressant kombination. Jag gillar 
det” - Johan
"Pangspel" - Nils

Deltagare
Tim
Torgny
David Vesterlund
Jolinn Uhlin
Nils Englund
Cecilia Enmark
Johan Vikström
Oscar Larsson
Amanda Lundberg
Oscar Karlsson

,,
Pangspel!
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Tim & Torgny testar förändring

§

& C
O

Ryktet går
Ryktet går, att detta är ett av tidernas mest underhål-
lande spel. Titta bara på Oscar Larssons bäver. Wow. 
#Underhållning

Regelbråk
“Vi körde utan poäng och således fanns det inte 
behov av att bråka” - David
“Förutom vissa (väldigt roliga) missuppfattningar, inga 
bråk” - Amanda
“Vi valde att slopa alla regler som gick att bråka om. 
Mycket effektivt och bra för grannsämjan” - Johan
Det roliga är att skratta åt hur dåliga ens kompisar är 
på att rita, resten spelar ingen roll - Nils
“Inga regelbråk, bara 100% kul!” - Cecilia

Tid
“Jag ville aldrig att det skulle ta slut” - Jolinn
“Orimligt länge för en runda, Nils hann bli less” - 
David
“Ju längre desto bättre” - Amanda
“Långa rundor men då får en också ta del av alla 
andras (mindre) fantastiska skapelser i lugn och ro. 
Lagom.” Johan
Tar lite tid att gå igenom allas teckningar och gissnin-
gar, men annars rätt så snabbt - Nils (Ni hör ju på 
tonläget hur less han är)

Sällskaplighet
“Alla spelade samtidigt, och man behövde inte vänta 

på sin tur. 10 av 10 i sällskaplighet” - David 
“Mycket bra sällskaplighet, kul att vara inkluderad” - 
Amanda
“Alla får vara med och skratta åt alla andras tecknin-
gar. Väldig trevligt.” Johan
Det är kul att håna sina kompisar - Nils

Skojfaktor
“DET HÄR ÄR MITT FAVORITSPEL!!!!” - Jolinn 
“Fruktansvärt roligt! Roligast i sällskap där ingen kan 
rita.” - Vohan Jikström
Oj va skoj - Nils
“Wow, det här är verkligen kul!” Cecilia
“Ganska skämmigt” - Tim
“Rafflande” - Jolinn

Osämja
“Är inte detta samma som regelbråk?” - David
“Nog var vi inte alltid överens om vad som var ritat 
på bilden, men skulle inte säga att det blev osämja” - 
David
“Återigen, vissa missuppfattningar, men kärleken vann 
i slutändan” - Amanda
“Vissa (inga namn nämnda men Oscar Larsson) blev 
ledsna när vi sa att de ritade och gissade dåligt” - 
Jolinn
“Lagom utrymme för bråk. De flesta var dock öve-
rens om att vissa teckningar var rätt dåliga (vilket gör 
det väldigt roligt ibland) och då får en som skapare ta 
lite att alla skrattar åt en. Mig själv inkluderat” - JV
“Det blev ingen osämja.” - Nils
“Borde ni inte ha samma bedömingsgrunder på 
alla spel? Visst blir det svårt att jämföra annars? Inte 
mycket osämja i alla fall!” - Cecilia
“Wow vilket bra spel!” - Jolinn

Samlad bedömning
Publikfavoriten, 8/12 lagböcker
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Twister
Förr hade ungdomar pardansen som ursäkt att kom-
ma varandra riktigt nära, idag har de spelet twister.

Regelbråk/tvister
“Ett spel utan tvister, hehe” - Jolinn
“Om något är ju spelet fullt av Twister Jolinn?” - 
Torgny
“Vem vill tvista när man kan twista? “- Nils

Tid
"Snabbt" - Nils
"Det gick ganska fort eftersom vi bara var 3 som del-
tog, och 2 var jättedåliga. Jag var en av dem." -  Tim 

Sällskaplighet
"Oj så sällskapligt" -Nils 
"Om definitionen av sällskaplighet är att ha Nils 
rumpa en centimeter från ansiktet så var det mycket 
sällskapligt!" - Tim
“Intimt” - Anonym Speltestare

Skojfaktor
“Kul för mig som är vig och rörlig och stark” - Jolinn 
(och ödmjuk - T & T)
"Kul för stora och små" -Nils
"Såg kul ut för de som inte ramlade på en gång!" - 
Tim

Osämja
Alla gillar alla -Nils Englund
Den enda osämjan som uppstår är med ens egen 
kropp när man inser hur ovig man är - Tim

Maffia 
Kvällens omgångar av maffia utspelade sig i Nemiselie, 
den blodigaste orten i Sverige. Jag blev sönderstrypt 
och min mördare ställdes aldrig inför rätta. Istället 
avrättades min bästa vän med hagelgevär. Rättsyste-
met fungerar inte. 0/5 lagböcker - Anonym nemiselisk 
medborgare

Regelbråk
“finns inga regler i Niemisel” - Lådan Larsson
“Inga större tvister den här gången, men det är nog för 
att vi är gamla i gemet”- Nils 
“Man vågar inte bråka om reglerna, då dör man” - Tim

Tid
“Tar lång tid. För lång tid om en åker ut först av alla” 
- Jolinn
“Går faktiskt ganska fort. Och är kul. Det går fort när 
man har roligt “- Nils

Sällskaplighet
“En får inte prata med andra och måste vara tyst, 0 i 
sällskap” - Jolinn
Det är sällskapligt att peka ut sina kompisar och 
lyncha dem - Nils

Skojfaktor
“Mycket kul, men svårt för mig som inte kan ljuga” - 
Jolinn
“Mycket kul, speciellt eftersom jag är en hejare på att 
ljuga” - Cecilia
“Oj så skoj” - Nils
“Jag dör ofta först, så brukar få ansvara för snacksen. 
Kul och gott!” - Tim

Osämja
“Osämja är oundvikligt då poängen med spelet är att 
splittra och härska.” - Torgny
“Jag ville bara lyncha folk “- David
“Skitspel med skitmänniskor” - Tim
“Lagom sämja” - Nils
“Jättekul! Jag var maffia och vann!” - Cecilia 

Slutsats: 
Man får inte döda människor i verkligheten får vi lära 
oss. Det kan då vara skönt att ventilera sig genom 
detta spel. Av någon anledning dör T & T alltid först.

Sammanfattning av spelkvällen
En riktig plot twist, jurister har som roligast när 
reglerna är satta ur spel!

Tyckte du inte att detta inslag av T & T Testar var 
lika roligt som vanligt? Det visar att förändring 
inte alltid är bra, men du kan se fram emot ett 
vanligt test nästa vecka! Same Tim & Torgny time, 
same Tim & Torgny channel! nanananananana tim 
och torgny testaar!!

Peace and kärlek / Timpan och Toggeboi
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En väldigt vanlig fråga som kommer in är hur man vet 
vilken däckstorlek man har på sin cykel, så jag tänkte 
ägna en del av den här sidan till att försöka förklara 
det. 

Förändring behöver ju inte alltid vara positivt, men 
när det kommer till hur man mäter storleken på 
cykeldäck så har en modernisering varit väldigt 
välkommen – även om det går rätt långsamt.
1964 så bildades European Tire Rim Technical Organisa-
tion i Bryssel, med uppgiften att standardisera måttenhe-
terna för cykeldäck till millimeter. Men trots att det var 
över 50 år sedan, så finns det fortfarande vissa länder där 
de föredrar att mäta cykeldäck i tum (gissa vilka), och ett 
specifikt land där de älskar att använda sitt egenkompon-
erade mätsystem för cykeldäck (hosthostFrankrikehost). 
Svaret är att de enda siffror man som vardagscyklist 
egentligen behöver bry sig om är de som står som XX-
YYY, t.ex. 40-622. Det är millimetermått, där de första två 
siffrorna anger däckets bredd och de tre sista anger däckets 
innerdiameter. De andra siffrorna på däckets kant är allt 
från tillverkningsnummer och maximalt lufttryck till däck-
ets mått i tum eller måtten enligt det franska systemet. 
1. Kolla på däckets sida efter millimetermåtten. (De finns 
på alla däck, utom de riktigt gamla).
2. Skriv ner siffrorna, och ta dig till en affär som säljer 
cykeldäck.
3. Välj ett däck med samma siffror. (Det går dock oftast att 
montera ett däck som är lite smalare eller bredare – men 
ett däck med en annan innerdiameter kommer inte att 
passa).

Utanför UmU så har jag sett en hel del låga cyklar 
med små hjul och höga sadlar/styren. Har de något 
namn?! Skulle gärna vilja ha en sådan!

Klart att du ska ha en sådan! Cyklarna du har sett kallas 
för camping- hopfällbara- eller vikcyklar. De slog igenom 
kring 70-talet och användes, som namnet avslöjar, ofta av 
folk som åkte på semester i husvagn eller husbil eftersom 
cykelmodellen tar lite plats då de kan fällas ihop. Den här 
typen av cyklar tillverkas fortfarande och finns därför att 
köpa nya, samtidigt som begagnatmarknaden är rätt stor.

Tyckte att det var väldigt intressant att läsa om den 
där misslyckads plastcykeln i ett tidigare nummer av 
de Facto. Så nu tänkte jag fråga om min cykel som 
är en Crescent Världsmästarcykel. Vad kommer det 
enligt mig riktigt udda namnet Världsmästarcykeln 
ifrån?!?
Namnet Världsmästarcykeln kom redan år 1948, efter att 
den svenske cyklisten Harry Snell vunnit VM-guld på en 
cykel av märket Crescent. (Han kom i mål hela en minut 
och 48 sekunder före andreplatstagaren). Namnet användes 
sedan i flera decennier, och efter ett tag så fick även vanliga 
vardagscyklar namnet Världsmästarcykeln – eftersom man 
ville belysa att även de vanliga Crescent-cyklarna var av 
samma kvalitet som de högkvalitativa tävlingscyklarna. 
Ett annat exempel ”från förr” är ju den slogan som biltill-
verkaren SAAB använde sig av under en period, nämligen 
”Svensk bil med flygkvalitet”, som syftade på SAAB:s 
historia som flygplanstillverkare.

Det var allt för den här gången, cykla med förstånd så hörs 
vi i nästa nummer!

Har du en fråga? 
Skicka den till - defactofragaolle@gmail.com

”Här så har snödropparna tittat fram, snön är borta sedan länge och vårsolen värmer verkligen!” säger en 
kompis från Göteborg glatt till mig, medan jag tittar ut över Nydala och ser att täcket av blötsnö återigen fylls på 
av snöblandat regn...  Visst är vintern underbar, så länge den är kall, och vem vet – när det här numret är tryckt 
och utdelat så kanske våren har kommit även till Umeå. Men nog om vädret – nu är det dags att svara på era 
frågor!

Tänk på däcken!

Olle Roos
Redaktionschef och juristprogrammets 

cykelexpert

Tema FÖRÄNDRING

Foto: Emil Danielsson Nykänen
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Foto: Mattias Pettersson
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Johan Lindholm

Johan Lindholm säger själv att han är hälften västerbottning och hälften amerikan.  Att det var juridiken som 
lockade visste han redan i en tidig ålder.

- När jag och min kompis, vi var ungefär tio år gamla, så fick vi frågan vad vi skulle bli när vi blev stora och han sa 
väl typ brandman eller astronaut eller nåt sånt där och jag sa att jag skulle bli advokat.

Han kommer ursprungligen från Kusmark i Kågedalen 
norr om Skellefteå. Men med föräldrar som bott länge i 
USA så blev det en del flyttar emellan. När han var klar 
med gymnasiet var det inte säkert om det skulle bli juridik-
studier i Sverige eller i USA för Johan Lindholms del.
- Då var det diskussioner om jag skulle bo där eller om 
jag skulle flytta hem och sen hade jag sökt och så kom jag 
in här så var det verkligen så där sista minuten som jag 
bestämde mig att flytta hit, säger han.

1997 började han på juristprogrammet i Umeå. Han vis-
ste redan tio år gammal att det var dit han ville.
- När jag och min kompis, vi var ungefär tio år gamla, så 
fick vi frågan vad vi skulle bli när vi blev stora och han sa 
väl typ brandman eller astronaut eller nåt sånt där och jag 
sa att jag skulle bli advokat. Jag vet inte om jag riktigt själv 
visste vad det var, det kan man ifrågasätta, men då hade jag 
i alla fall bestämt mig, säger han.

Att det var juridiken som lockade tror han delvis var 
på grund av tv. Johan Lindholm säger själv att han tillhör 
”Lagens änglar”-generationen.
- Jag tror att man lite kan dela in folk beroende på vad som 
gick på TV när man växte upp.

Just advokat var det som var målet med studierna. Under 
tiden på juristprogrammet jobbade han extra på en advoka-
tbyrå. Planen var att fortsätta där efter examen. Men under 
termin nio och uppsatsskrivandet fick han upp ögonen för 
forskningen. 
- Jag jobbade på en advokatbyrå parallellt med mina 
juridikstudier och det var nog alltid tänkt att jag skulle 
fortsätta efter att jag gick ut. Men så kände jag att det jag 
tyckte var roligt var att knäcka på de här stora frågorna 
och det var svårt att debitera den tiden. Så då sökte jag en 
doktorandtjänst. Det var egentligen på termin nio som 
jag kom på att jag ville forska. Så där hamnade jag ganska 
direkt efter, säger han.

EU-rätten var inte heller den självklar från början. Under 

fjärde året studerade Johan på University of  Mississippi. 
Där undervisade en av hans favoritlärare i Civil Procedure, 
som inte har så mycket med tvistemålsprocess att göra som 
man kan tro. Egentligen handlar det mer om att reglera 
relationen mellan delstater och den federala regeringen. 
- Det var egentligen det jag var intresserad av, och från 
början så tror jag nog att jag skrev att jag var mer intresse-
rad av att doktorera i processrätt. Det var i alla fall lite 
oklart vad det här var för ämne. Det jag gjorde då var att 
jag skrev en avhandling där jag studerade egentligen hur 
det egentligen fungerar när man har materiella rättigheter 
som kommer från en lagstiftare som ska genomdrivas i 
lokala domstolar. 

Han försökte hitta en parallell i Europa, och då blev 
det EU-rätt. I dag säger han att han har två huvudspår, 
konstitutionell EU-rätt och idrottsjuridik. Båda områdena 
är dynamiska och det händer saker hela tiden.

Utanför jobbet har Johan Lindholm lite blandade 
intressen. Han gillar att resa, spela gitarr och även en del 
TV-spel. Just nu är det Civilisation 6 som gäller.
- Strategispel över lag kan man väl säga. Men det blir en del 
first person shooters och en del bilspel.

Sen gillar han att läsa, men precis som när man är student 
så kan det ibland kännas tungt att läsa på fritiden.
- Det märker jag, på sommaren så läser jag ganska mycket. 
Men när man på jobbet liksom läser hela jävla dagen så 
känns det som att man vill göra något helt annorlunda när 
jag kommer hem.

Han bor Öst på stan med sin sambo, som har kontoret 
mitt emot honom. Tillsammans har de tre barn. Just det, 
idrott pratade vi kort om också. Trots intresset för idrott-
sjuridik så är Johan inte överdrivet intresserad av sport 
säger han, men han brukar följa amerikansk fotboll. Och 
Skellefteå AIK också.

§

Andreas Ferelius
Juristprogrammet, T6
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Agneta Bäcklund
Justitierådet Agneta Bäcklund var på besök hos oss och höll föreläsning om hur hon blev justitieråd och vad ar-
betet innebär. Missade du föreläsningen? Misströsta inte! De Facto var på plats!

Agneta Bäcklund är 57 år gammal och kommer från Luleå. Agneta började på Justitiedepartementet år 1994. 
Sedan blev hon enhetschef på Åklagarmyndigheten. Sedan blev Agneta chef för straffrättsenheten. Därefter blev 
hon rättschef för Justitiedepartementet. 2010 blev Agneta justitieråd efter att ha jobbat i femton år på Justitiede-
partementet, bland annat som rättschef.

Upplever du att det är någon skillnad på hur domar 
skrivs beroende på om referenten har en klassisk 
domarbakgrund eller kommer från akademin? 
Generellt kan man säga att advokater, akademiker och pro-
fessorer skriver på ett annat sätt. Akademiker skriver gener-
ellt skriver längre och mer. Sen kan man diskutera frågan 
om hur mycket referenser vi har i våra domar. Akademiker 
är nog mer benägna att göra referenser till doktrinen. Vissa 
menar att doktrinen inte är en rättskälla eftersom det bara 
är uttryck för en persons åsikt. Att doktrinen ska ha en 
annan ställning som rättskälla än vad praxis och förarbeten 
har. Ofta får referenten stort inflytande över utformningen 
av domen. Men akademiker skriver mer och de har nog 
den traditionen att skriva längre och utförligare texter och 
de känner kanske inte samma tvekan att skriva en dom som 
mer liknar en artikel. Har man en annan bakgrund har man 
kanske skrivit på ett annat sätt. Det kan man konstatera 
att vi är sexton justitieråd och alla har sin egna bestämda 
uppfattning och man kan inte säga att en har rätt eller fel. 
Det finns inga ambitioner att skapa ett enhetligt sätt som 
alla ska skriva på. Risken med alltför långa texter är att de 
inte blir så genomarbetade som de måste vara. Å andra 
sidan finns det många som uppskattar lite mer resonerande 
domar. Personer som kommer från en klassisk domarbak-
grund skriver korta kärnfulla domar där rättsgrundsatsen 
lyser klart i rubriken och i texten. Medan akademiker eller 
advokater gärna vill ha längre resonerande domar eftersom 
de använder domarna på ett annat sätt. Domstolen ska 
döma i ett fall och vill ha svar på en fråga medan en advo-
kat ska argumentera och vill ha underlag för sin argumenta-
tion.

Hur förbereder du dig inför ett mål?
Vi får alltid en rättsutredning att läsa in oss på. Det är en 
promemoria som är skriven av justitiesekreteraren, där det 
står vad frågan i målet är med en beskrivning av gällande 
rätt. Promemorian innehåller all rättsutredning, alla förar-
beten, alla rättsfall. Jag försöker bilda mig en uppfattning 
om var de mest relevanta rättsfallen finns och vilka de mest 

relevanta förarbetsuttalandena finns och vad som har sagts 
i doktrinen. När jag var ny ville jag gärna läsa allting och 
det var väldigt tidsödande. Ibland är inte rättsutredningarna 
i rättsfallen mitt i prick för frågan som är uppe i målet och 
då har man läst in mycket irrelevant information. Man 
måste identifiera och avgränsa frågan. 

Hur är stämningen i domstolen och håller ni alltid 
med varandra?
Generellt har man har en enorm respekt för varandra och 
man ställer inte så personliga frågor till varandra. Alla har 
starka och tydliga personligheter och vi har alla olika up-
pfattningar i olika frågor. Vi dömer alltid kollegialt. Antin-
gen kan man välja att ha oändligt massor av synpunkter på 
sina kollegor eller så kan man välja att se vad som är bra 
med den här kollegan. Om man ska börja ha synpunkter på 
varandras arbete så skulle det bli mycket tjafs. 

En ganska aktuell fråga är kring terrorbrott och den 
straffrättsliga kontexten, vilken utveckling tror du 
kommer bli på det området?
När det gäller straffrätt och kriminalpolitik så kan man se 
från 70- och 80-talet en enorm förändring. Det var helt 
och hållet tjänstemännen som såg över utvecklingen på 
området. Tjänstemännen var i praktiken bara intresserade 
av rättsvård och sakligt motiverade reformer. Straffrätten 
var inte en politisk fråga. Inget parti hade brott och straff  i 
partiprogrammet för att det inte var intressant. På 70-talet 
tyckte inte justitieministern att folk skulle sitta i fängelse, 
så få som möjligt skulle sitta i fängelse och det skulle vara 
så korta fängelsestraff  som möjligt. Den straffrättsliga 
kontexten har förändrats. Det innebär att man i dag har ett 
annat synsätt. Den stora förändringen är nog att tidigare 
hade man perspektivet att man ska lagföra den som har 
begått ett brott. I dag har man fokus på att förhindra att 
brott ska begås. På terroristområdet så blir detta allra tyd-
ligast. Det är svårt att argumentera för att vi ska vänta tills 
någon begår ett terrorbrott och då letar vi upp personen 
och lagför honom. Perspektivet har blivit mer prevention-
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sinriktat. Det innebär att tidigare så var kriminaliseringarna 
väsentligt mer inriktade på den riktigt allvarliga gärnin-
gen, men nu är många nya kriminaliseringar inriktade på 
händelser som föregår den händelsen man vill förhindra. 
man kriminaliserar en resa i terroristsyfte, det är inte resan 
man vill komma åt utan den kriminella handlingen. Och då 
kriminaliserar man dem på förberedelsestadiet. Det finns 
flera brott av liknande karaktär. Grooming var ett typiskt 
sådant brott. Man ville förhindra vuxna som tog kontakt 
med barn, inte för att det är fel. Men man ville förhindra 
vuxna från att utnyttja barn för sexuella ändamål. Det 
komplicerade kriminaliseringarna men jag kan inte se att vi 
kommer vända på den utvecklingen. På sikt kanske vi kom-
mer ha en diskussion om det men där är vi inte nu.

Får ni någon introduktion in i justitierådsrollen? Hur 
lång tid tog det för dig att komma in i rollen? 
Man får ingen introduktion precis. Själva prövningen av 
mål får man göra omedelbart och det sker ingen introduk-
tion där. Det tar ganska lång tid innan man kommer in i 
rollen. Det kan vara svårare att få gehör för sina synpunk-
ter när man är ny. Jag tror att man måste bli en del av grup-
pen. Det tar också tid att lära sig hur man ska läsa in målen 
och bli bekant med vissa frågor. 

Nya NJA-mål brukar ha ganska kreativa namn. Vad är 
syftet med det?
Nu alldeles nyligen har vi fått möjligheten att skriva ett 
namn till målet. Det finns tidigare avgöranden som har fått 
namn och som blir ihågkomna med hjälp av namnet. Skär-
torsdagsdomen är ett tydligt exempel på detta. Det namnet 
råkade fastna. Vissa ledamöter tyckte att vi borde namnge 
våra domar. Folk som skrev böcker började namnge domar 
i sina böcker och så smög det in i något avgörande. Många 
tyckte inte detta var okej, det finns många som skriver om 
våra avgöranden och det är inte bra om bara vissa vet vad 
rättsfallen heter. Så då har vi börjat göra så att namnge 
avgöranden om det är motiverat. Det kommer säkert up-
pstå problem med det här i framtiden. Nyligen kom ett 
avgörande som hette "Laserpekaren två". 

Hur ser du på att justitieråd har uppdrag utanför 
domstolen?

De flesta justitieråd har uppdrag utanför tjänsten. Det 
kan variera ganska mycket hur man gör. Man sitter med i 
någon stiftelse eller förening. Det kan man väl säga att det 
finns en skiljelinje. Vissa har skiljemannauppdrag, andra 
har mer traditionella låglöneuppdrag. Det finns någon 
slags ömsesidig syn att om man har skiljemannauppdrag 
tycker man det är värre med utredningsuppdrag medan har 
man utredningsuppdrag så tycker man det är värre med att 
skiljemannauppdrag. Det finns många aspekter som man 
måste beakta. Jag tycker när det gäller skiljemannauppdrag 
så är det en del av den struktur som man har byggt upp. 
Jag tycker att det är mer kontroversiellt att man kan bli rik 
på skiljemannauppdrag och då kanske ens prioriteringar 
förändras. Men det måste var och en ansvara för att man 
inte låter sig påverkas. Där får man lita på sina kollegor. 
Det finns de som menar att det är kontroversiellt att ha 
utredningsuppdrag är för att man arbetar för lagstiftaren 
och vi ska förhålla oss fria från lagstiftaren.

Upplever du att lagstiftningen på vissa områden inte 
har hunnit anpassa sig till verkligheten och sker det 
ofta?
Utveckling sker kontinuerligt med modern IT-teknik till 
exempel. På vissa områden tydliggör vi inte bara rättsläget 
utan vi kan utveckla rättsläget också. Om vi inte har regler 
som omfattar en viss ny företeelse då får vi göra ställning-
stagande i frågan.

Hur ser du på retorik i rättssalen ur ett domarper-
spektiv? Man får ofta höra att man ska våga sticka 
ut hakan som ombud. Har du något tips man kan 
använda sig av?
Om man vill ha ett prövningstillstånd eller om man vill 
imponera i rätten då ska man fokusera på att hitta kloka 
lösningar på de rättsliga frågeställningarna och argu-
mentera för dem. Inte allt för mångordigt och inte med 
alltför många upprepningar, att förbereda en text som är 
genomarbetad och analytisk i de rättsliga frågorna. Det 
gäller också om man vill ansöka om prövningstillstånd. 

Anna Paulin-Rosell
Chefredaktör

Foto: Emil Danielsson Nykänen
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BILDREPORTAGE

På campusängarna utkämpades en iskall kamp där både liv och lem sattes 
på spel för att erövra snötronen. Juristerna kämpade tappert men fick 
efter en relativt jämn kamp se sig besegrade.

 
Foto: Emil Danielsson Nykänen
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Vad är Juriststudenternas rådgivning?
Juriststudenternas rådgivning är ett utskott till Juridiska 
föreningen vid Umeå universitet. Rådgivningsgruppen 
består av juriststudenter från alla terminer som ideellt 
besvarar allmänhetens juridiska frågor och granskar 
juridiska dokument.
 
Hur funkar arbetet som rådgivare?
Varje vecka träffas rådgivarna under ett möte där 
ärenden som kommit in under veckan delas ut. Råd-
givarna kan arbeta självständigt eller i grupp och de 
bestämmer själva vilket ärende de tar och hur ärendet 
ska lösas och besvaras.
Samarbetet med Umeå studentkår och Lawline öpp-
nar upp för önskemål av områden och skapar variation 
i arbetet som rådgivare.  
 
Varför bör du bli rådgivare?
Vi tar emot frågor inom alla juridiska områden och 
rådgivningen är därför ett utmärkt sätt att repetera 
vad du lärt dig under tidigare terminer.
JR ger även dig som student en möjlighet att vässa 
den juridiska metoden och öva på att göra juridiken 
begriplig för andra, något som är nyttigt inför det kom-
mande arbetslivet men även inför tentorna.
 
Vill du bli rådgivare eller vill du veta mer om 
verksamheten?
Kom förbi på ett möte! JR träffas på torsdagar i S505 
klockan 12.30-13.00.
Du kan även kontakta oss på:
jrordf@jf-umea.se
jrvice@jf-umea.se
 
Jennifer Piironen, Ordförande JR

Anneli Eriksson, Vice ordförande JR

Otroligt vilken skillnad det är på studiekamraterna här 
i umeå jämfört med det andra universitetet jag läste 
på innan... Visst finns det ju en del minst sagt självgoda 
individer här också, men de verkar vara en minoritet 
eftersom de flesta här i umeå är helt underbara! <3 

Anonym jurstud, T4

I ”Sverige sa nej till kvotering – eller?” i nr 1, 2017 
beskriver Anna Paulin-Rosell det aktuella förslaget 
som att ”Minst fyrtio procent av styrelseledamöterna 
i ett aktiebolag skulle vara av vardera kön.”. I inlednin-
gen av artikeln skriver författaren ”Makten i näringsliv-
et bör inte sorteras efter kön…”. Författaren ställer 
sig slutligen försiktigt positiv till förslaget; ”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”. Jag undrar hur förfat-
taren kan vara positiv till förslaget, om än försiktigt, 
samtidigt som denne skriver att makten i näringslivet 
inte bör sorteras efter kön. Såvitt jag ser det är endast 
en omständighet möjligt i taget, inte båda samtidigt.

Emil Danielsson Nykänen

Hej Emil! 
Tack för dina tankar kring texten, det är onekligen ett 
intressant ämne. Ska se om jag kan besvara din fråga. 
Makten skulle, precis som du påpekar, fortfarande vara 
sorterad efter kön om kvotering till kvinnors fördel 
infördes. I den bästa av världar ska inte makt i någon 
form vara sorterad efter kön. Mer önskvärt skulle 
det vara om makten var fördelad efter meriter och 
kunskap. Men så ser inte verkligheten ut tyvärr. Det 
som pågår nu i näringslivet som både lagförslaget och 
en remissinstans tydligt pekade på är att en kvotering 
i det dolda försiggår till mäns fördel. Det är väl den 
logiska slutsatsen som kan dras utifrån den statistik 
som finns. Frågan är hur samhället ska få bukt på den 
problematiken. Om det är en osynlig kvotering som 
försiggår så är det kanske det enda sättet, att införa 
en kvotering fast till kvinnors fördel. Då skulle vi få 
en jämn könsfördelning och då skulle också makten i 
näringslivet bli jämt fördelat. Jag förstår din poäng Emil, 
makten skulle fortfarande vara sorterad efter kön. 
Men istället för att den mest meriterade och lämpade 
mannen väljs så hade kanske den mest lämpade och 
meriterade personen valts. Det vill säga antingen man-
nen eller kvinnan eftersom könsfördelningen skulle 
det vara väldigt mycket närmre 50/50 än vad den ens 
är i närheten av att vara i dag. 

Anna Paulin-Rosell
Chefredaktör

Insändare

Vill du ha med en insändare i tidningen eller är du 
intresserad av att jobba med tidningen? Hör av dig 
till defacto@jf-umea.se
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FLYGFÄRDIG?

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

Stockholm   Göteborg   Malmö   Helsingborg   Brysselvinge.se/karriar
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