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Aktieägaravtal på svenska,
mandarin eller C++?
Morgondagens affärer kommer att göras i en annan värld
än idag. Vill du vara med och skapa framtidssäkrad juridik?
Besök oss på lindahl.se/karriar
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Uthållighet, jävlar
anamma och passion
J

ag vill börja första numret av de Facto för
denna termin med att välkomna alla nollor
som nu är T1:or. Detta är nog första gången
som ni håller i en tidskrift för juriststudenter - spännande! Temat för detta nummer är
förväntningar, vilket är väldigt passande för
er som är nya hos oss. Men det passar bra
även för alla som påbörjar en ny termin med
introduktion till nya rättsområden. Jag kan
tänka mig att många av er, inte bara ni som
är nya, utan även de äldre årgångarna, känner
en nervositet kring om ni kommer uppnå era
mål och lyckas med utbildningen. Och vad
behövs egentligen för att lyckas?

gå på första föreläsningen på morgonen fastän den börjar kl 8.
Jävlar anamma är att ta sig upp ur sängen
även på vintern. Jävlar anamma är att överhuvudtaget ta sig till skolan vid minus 28
grader, ogenomträngliga snödrivor och ishalka. Jävlar anamma är att ta sig igenom sista
tentapluggsveckan trots stress och brist på
sömn.

Passion är att ta med lagboken till skolan
fastän hela lagtexten finns på nätet. Passion
är att börja med PM:et en månad i förväg.
Passion är att ge sig in i livliga diskussioner
Jag såg nyligen ett intressant TED talk under seminarierna och gå därifrån lite uppmed Angela Duckworth angående just denna rörd.
frågeställning. Vad krävs för att lyckas med
sina mål och utmaningar? IQ eller talang? Med uthållighet, jävlar anamma och pasNej, enligt Angela Duckworth och hennes sion kommer du att lyckas med dina studier
senaste forskning behöver man inte ens vara och nå dina långsiktiga mål. Och om fyra och
särskilt smart. Tänk på Zlatan som stannade ett halvt år när du har din juristexamen kan
kvar efter träningarna och sparkade bollen du fortsätta blicka framåt och tänka att du
mot mål om och om igen. Tänk på Flannery är Zlatans och Flannery O’Connors jämlike.
O’Connor som vägrade ge upp sitt författar- Liksom alla juristerna före dig. Lite coolt
skap och fortsatte skriva fastän hon var dö- ändå. Angela Duckworth tog inte upp Zlaende. Tänk på alla de jurister som har gått i tan, Flannery O’Connor och tidigare juristde här salarna och suttit på UB och läst para- studenter, utan det var jag som gjorde det.
graf efter paragraf tills ögonen gått i kors. Lå- Men hennes TED talk är sevärt för alla er
ter det glamoröst? Nej, det är vad som kallas därute som behöver lite motivation och allGRIT på engelska. Och det är det som krävs män vägledning.
för att lyckas med sina långsiktiga mål. Uthållighet, jävla anamma och passion.
Uthållighet är att fortsätta med att förbereda det omöjliga seminariet trots att filmen
du har väntat på har premiär. Uthållighet är
att fortsätta läsa rättsfall när den där envetna
kompisen hellre vill gå ut. Uthållighet är att

Anna Paulin-Rosell
Chefredaktör
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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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ORDFÖRANDE HAR ORDET

TEMA: FÖRVÄNTAN
Som ni ser har vi ändrat de Facto efter era önskemål. Vi hoppas ni är nöjda
med det nya utseendet.
Vill ni skicka in en insändare eller har ni andra synpunkter är ni välkomna att
maila defacto@jf-umea.se. Vill du skriva en artikel eller ta bilder till tidningen
är du också välkommen att höra av dig!
Juridiska föreningens styrelse har möte alla tisdagar kl 12 i JF-rummet på källarplan i Samhällsvetarhuset. Alla medlemmar är givetvis välkomna. Ta med
dig matlådan, kom dit och ta en kopp kaffe!

Umeå har överträffat
mina förväntningar
S

ommaren fullkomligt flög förbi och jag har min tid här i Umeå än så länge överträffat
hoppas att ni trots det hunnit vila upp er alla förväntningar.
ordentligt och är laddade för ännu en fullspäckad termin!
JF arbetar för att din studietid ska bli så
bra som möjligt, inte bara genom att bevaka
Jag vill passa på att välkomna er nya stu- att utbildningen håller högsta kvalité utan
denter på juristprogrammet. Insparken är nu också genom att anordna alla möjliga typer
över och förhoppningsvis har ni återhäm- av evenemang. Denna hösttermin är inget
tat er och börjat bli lite varma i kläderna. undantag. När höstmörkret sakta men säkert
Jag hoppas att ni känner att ni fått ett bra börjar infinna sig kommer JF att lysa upp din
mottagande av våra fantastiska generaler tillvaro i form av sittningar, stockholmsreoch faddrar som lagt ner
beachvolleybollturne”Så här i efterhand san,
oerhört mycket tid och
ring, zumba-pass, intreskan jag konstatera santa gästföreläsningar och
energi på att göra insparken och er första tid vid
mycket, mycket mer!
att mina förväntUmeå universitet så bra
ningar inte riktigt
som möjligt.
Avslutningsvis vill jag
bara önska nya, som gamla
stämde överens
Just första tiden på
studenter ett stort lycka till
med verkligheten.” denna termin. Glöm inte att
juristprogrammet är en
tid som präglas av många
höra av er till oss i styrelsen
intryck och förväntningar. Jag minns själv om ni har några funderingar eller om det är
tillbaka till min första tid i Umeå och på ju- något som ni skulle vilja göra tillsammans
ristprogrammet. En vilsen boråsare i Norr- med andra juriststudenter. Vi finns till för er
lands huvudstad. Hur skulle det här gå? Så medlemmar och hoppas på att infria era förhär i efterhand kan jag konstatera att mina väntningar och mer därtill!
förväntningar inte riktigt stämde överens
med verkligheten.
Jag insåg ganska snabbt att jag inte skulle behöva införskaffa mig varken snöskoter
eller spark för att ta mig till skolan. Det var
visserligen en liten besvikelse men i övrigt så
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En bristfällig utbildning
– skäl för ersättning?
D

en amerikanska studenten betalade
en avgift på cirka 170 000 kronor för sin
utbildning i matematik vid en svensk högskola - en utbildning som statens kontrollorgan, Universitetskanslersämbetet, fann
undermålig. Högskolans rätt att meddela
examen ifrågasattes, och studenten ville
ha tillbaka sina pengar. Det är första gången som ett fall om återbetalning av studieavgifter har prövat i svensk domstol, och
fallet har nu överklagats till Högsta domstolen.

Redan vid införandet krävde flertalet högskolor besked kring vad som gällde i det fall
en student begärde tillbaka sina pengar på
grund av bristande utbildningskvalité. Det
beslutades att frågan tillsvidare fick lösas i
rättstillämpningen.

Den amerikanska studenten var tvungen
att betala en avgift som översteg 170 000 kronor för utbildningen på 180 högskolepoäng.
Det var en avgift hon valde att kräva tillbaka
från Mälardalens högskola, då hon ansåg att
utbildningen var så pass bristfällig att den
inte hade hållit den utlovade kvalitén. Kandidatprogammet i matematik hade granskats
Som medborgare i EU, EES-länderna,
av Universitetskanslersämbetet och undereller Schweiz behöver du inte betala ankänts på fyra av fem punkter, något som
mälnings- eller studieavgift för studier på
grund- och avancerad nivå i Sverige. Med”Trots att förhållandet
borgare från länder som inte är inkluderade
mellan högskolan och
i den uppräkningen behöver däremot betala
studieavgifter, vars storlek bestäms av varje
studenten har offentliguniversitet och högskola. En del kan slippa
rättsliga inslag var det i
dessa avgifter genom att studera inom de
avgiftsbefriade utbytesprogram som regerden del som avsåg stuingen beslutat om eller ingå i ett av de utbydieavgiften att se som
tesavtal som finns med utländska högskolor, men för många kan en utbildning på ett
ett privaträttsligt avtal”
svenskt lärosäte bli dyr.
Under höstterminen 2011 antogs studenten Connie Dickinson till kandidatprogrammet ”Analytical Finance” vid Mälardalens högskola, belägen i Västerås. Hon var en
av de tusentals studenter från länder utanför
EES-området som varje år kommer till Sverige för att studera på svenska lärosäten. Reglerna om studieavgifter för utomeuropeiska
studenter som inte anordnat sina studier via
ett utbytesprogram infördes samma år som
Dickinson började på kandidatprogrammet.
Reglerna i fråga innebär att studenterna själva behöver betala för att gå utbildningen.

6

nu prövats i två instanser. I båda instanser
har Dickinson fått rätt. Det är första gången som ett fall om återbetalning av studieavgifter har prövats i svensk domstol sedan
avgifterna för utländska studenter infördes
2011. Tingsrätten så väl som hovrätten konstaterade att studenten och högskolan hade
ingått ett avtal, vilket högskolan hade brutit
mot genom att tillhandahålla en utbildning
med bristande kvalitet. Hovrätten ansåg att
”trots att förhållandet mellan högskolan och
studenten har offentligrättsliga inslag var
det i den del som avsåg studieavgiften att se
som ett privaträttsligt avtal”. Därför kunde
flertalet vanliga avtalsprinciper tillämpas.
De ansågs genom detta avtalsförhållande varit skyldiga att de utbildningar de erbjuder
håller den kvalitet som följer utav lagar och
förordningar.

Tingsrätten ansåg att Dickinson skulle
få sina rättegångskostnader betalda samt att
hon skulle få tillbaka hela summan för studieavgiften, något som ändrades i den högre
instansen. Av hovrätten förpliktades högskolan att återbetala en summa motsvarande
cirka hälften av de studieavgifter Dickinson
betalat för sin utbildning, samt hennes rättegångskostnader. Båda instanserna instämresulterade i att Dickinson ansåg sig vara mer i slutsatsen att en högskola kan bli återberättigad att få tillbaka sina pengar. Dick- betalningsskyldig när den, mot betalning,
inson begärde genom sitt ombud, stiftelsen tillhandahållit en undermålig utbildning.
Centrum för rättvisa, att få tillbaka hela sin
utbetalade studieavgift, något högskolan Både Dickinson och Mälardalens högskodock vägrade att betala tillbaka. Högskolan la överklagade i maj 2017 domen till Högsta
hävdade att det inte fanns något avtal mellan domstolen, som har beslutat att ta upp fallet
de två parterna, och att det rörde sig om ett till prövning.
offentligrättsligt rättsförhållande där studieavgiften var ”ett utflöde av den myndighetsutövning som sker vid antagningen”.
Emmi Louise Dandels
Ärendet togs tillslut till domstol, och har
T5

nr 3 2017

INSPEKTOR

TEMA: FÖRVÄNTAN

Att vänta på något i förtid – hur ser
dina förväntningar ut?

J

ag har alltid höga förväntningar. På
mig själv och på andra och på livet i stort.
Ibland kan jag bli besviken – på mig själv,
på andra och på livet. Men är det inte också det livet handlar om? Drömmar och förhoppningar? Mina förväntningar är alltid
av det positiva slaget. Att förvänta mig det
sämsta eller värsta är inte riktigt min syn
på livet. Jag förväntar mig det bästa och
hinner njuta av det innan mina förväntningar måhända inte infaller.
Hur tråkigt skulle det inte vara att resa om
förväntningarna var låga från start: ”Vädret
blir säkert dåligt, hotellrummet kommer att
lukta mögel och alla solsängar kommer att
vara upptagna klockan sju på morgonen så
att någon av oss måste sitta och paxa solbäddar tidigt varje morgon i två veckors tid.”
Någon kanske invänder och tycker att då
förväntningarna är lågt ställda blir man alltid
positivt överraskad på plats. Men tänk om
det inte blir så? Då har inte ens drömmarna
och tankarna inför resan innehållit det positiva med att resa.

Foto: Viktor Mäkitalo
När jag tränar mina handbollslag har jag
också höga förväntningar. Jag förväntar mig
att alla är där, att de är i tid, ombytta och
uppvärmda och beredda på att fokusera och
slita hårt. Där blir jag nästan aldrig besviken
och kväll efter kväll går jag hem, lycklig över

ra så bra som möjligt. Det kan vara att börja
plugga i tid, sova och äta ordentligt inför en
match eller ett prov. Min inställning är att de
måste våga försöka nå högt ställda mål och
att ett misslyckande inte är en katastrof utan
en erfarenhet.

”De måste våga försöka nå högt ställda mål
och att ett misslyckande inte är en katastrof
utan en erfarenhet.”

Inför undervisning, som exempelvis seminarier eller rättegångsspel, förväntar jag mig
också en hel del. Jag förväntar mig förberedda aktiva studenter som vill resonera kring
våra uppställda problem. Inte heller där gör
ni mig besviken utan känslan efteråt är nästan alltid positiv då ni under ett par timmars
tid varit med mig genom de problem jag ställt
att så många ger så mycket av sin tid och sina upp inför er.
ansträngningar för laget.
Höga förväntningar ger så mycket mer.
Jag har också höga förväntningar på mina Jag kommer alltid att ha höga förväntningar
barn och där kan jag ibland mötas av att de då det inte finns något som ger mig mer. Så
säger: ”mamma, jag är inte så bra som du vad ska vi förvänta oss av livet? Det allra bästror!” men då svarar jag bara att jag vill att ta såklart. I alla lägen.
du ska bli som bra som du kan bli – och det
är bra nog. Jag vill att de gör sitt bästa och
Nina Nilsson Rådeström
att de vågar ge sig själva chansen att presteInspektor för JF
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Dagens viktigaste mansfråga
E

n ung kvinna cyklar ensam på kvällen i Umeå när en man cyklar upp jämsides
med henne och försöker inleda ett samtal.
Då kvinnan inte känner mannen svarar
hon ointresserat och avvisande på hans
frågor och i nästa korsning skiljs de åt.
Strax innan hon når adressen där hennes
vän bor känner hon en hand på rumpan
varefter hon instinktivt skriker till. Hon
vänder sig om och möts av samma man
som säger åt henne att lugna sig och börjar
uttrycka sexuella anspelningar. Hon skriker åt mannen att han ska dra åt helvete
varav mannen ger henne fingret och cyklar
därifrån. Kvinnan skyndar sig in till sin vän
och båda är chockade över vad som precis
inträffat. Av okunskap upprättas ingen
anmälan och det är inte förrän efter några
dagar som hon tillåter sig själv att komma
till insikt om det obehag en kränkning av
det slaget innebär och anmäler ofredandet
på uppmaning från en av sina föräldrar.

bestående av skuld och skam som beskrivs
ovan är orsakade av den normalisering som
uppstått i samhället kring sexualbrott. En
normalisering som bygger på att det är accepterat att ta sig rätten att kränka en annan
individs kroppsliga integritet utan tillräckliga motreaktioner eller påföljder. En kvinna
kan närmast förvänta sig att bli utsatt för ett
sexualbrott snarare än att det upplevs som
något ovanligt och bisarrt.

Att det är kvinnor som är mest utsatta bekräftas av statistik från Brottsförebyggande
rådet. Gällande våldtäkt mot vuxna är offret
i 97 % av fallen en kvinna och gällande sexuella ofredanden är 90 % kvinnliga offer. När
sexualbrott inträffar sopas de oftast under
mattan eftersom enbart 10 % av dem som
utsätts faktiskt väljer att anmäla det. Precis
som kvinnan i den första incidenten är det
många som tvekar eller aldrig ens tänker på
att anmäla och därför måste vi öka medvetenheten kring sexualbrott i samhället och
Två veckor senare utsätts kvinnans vän bryta den normalisering som bildats.
för ett liknande ofredande på universitetsområdet. Vännen upplevde ett starkt obehag Dagens sexualbrottslagstiftning är utoch anmälde händelsen direkt men känslor formad med fokus på offrens handlingssätt
av skuld och skam sköljde över henne till och beteende snarare än att gärningsmännen
följd av att hon orsakat en tumultartad situ- placeras i fokus. Det är underförstått hos en
ation när hon valde att konfrontera mannen. stor majoritet i samhället att samtycke vid
Känslorna grundade sig i att hon hade bör- sex är obligatoriskt men att lagen inte stöttar
jat skuldbelägga sig själv och väckt tanken eller underbygger detta är anmärkningsvärt.
att det möjligen var hon som var problemet Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes
och inte gärningsmannen. Var det hon som under 2016 ca 20 300 sexualbrott varav 3120
överreagerade när hon valde att konfronte- åtal väcktes. Enbart 936 av dem ledde till
ra mannen? Konfrontationen som bara hade fällande domslut även om det utöver dessa
mynnat ut i en skamsen panik och hysteri av beslutades om 253 strafförelägganden eller
ilskan och rädslan hon precis upplevt.
åtalsunderlåtelser. Dessa siffror vittnar om
brister både gällande resurser och rådande
Händelserna ovan går båda under be- lagstiftning.
nämningen sexuellt ofredande och hör till
samlingsbegreppet sexualbrott som enkelt Fler fällande domar behövs och samhället
kan definieras som en handling en person måste signalera att det är värt att anmäla. En
utsätts för mot sin vilja. Ytterligare 15 rub- skärpning av lagen är nödvändig och akturiceringar innefattas i begreppet där de van- ellt är ett införande av en samtyckeslag. Det
ligaste är sexuellt utnyttjande, våldtäkt och innebär att ett samtyckesrekvisit kommer
sexuellt tvång. De två kvinnornas känslor att införas i brottsbalken och att det krävs en
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ömsesidig överenskommelse mellan parterna. Fokus flyttas därmed från offret till den
misstänkte förövaren som måste försäkrat
sig om att samtycke fanns. Det är omdiskuterat om en samtyckeslag skulle leda till fler
fällande domar men utöver att lagstiftning är
viktig vid bedömningar i domstol har lagar
även en normerande verkan på samhället.
Madeleine Leijonhufvud, professor emerita
i straffrätt framhäver gärna denna effekt och

“Fler fällande domar
behövs och samhället
måste signalera att det
är värt att anmäla.”
hon påpekar ofta att lagar kan vara till stor
nytta när det kommer till attitydförändringar i omdebatterade frågor. Ett införande av
en samtyckeslag skulle i det sammanhanget
kunna bli ett effektivt medel för att påskynda utvecklingen och få fler att se självklarheten i att sex bygger på frivillighet och ömsesidighet.
Att bryta normer genom lagstiftning skulle vara ett nödvändigt och hjälpsamt steg på
vägen men det krävs även mer civilkurage
från alla medborgare där vi måste reflektera
över hur vi bidrar till eller motverkar mäns
våld mot kvinnor. Ett problem med sexualbrotten är att varken den som blivit utsatt
eller att den som begår brottet förstår att
det rör sig om ett brott. För den som utsätts
handlar det ofta om att personen inte vill se
sig själv som ett offer, att skammen blir för
stor eller att sexistiska kommentarer och
ofrivilligt tafsande är så pass normalt att
motreaktion uteblir. När motreaktionen
uteblir förstår inte heller gärningsmannen
att ett brott har begåtts och handlingen blir
normaliserad. Det är därför av största vikt att
motreaktionen aldrig får utebli. Ett offer har
inte alltid förmåga att markera eller reagera
och det är i det fallet som omgivningen bär
ansvaret. En kvinna har inte alltid möjlighe-
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ten att få gehör utan kan mötas av likgiltighet eller förminskning efter sin markering
och det är i de situationerna som män bär ett
extra stort ansvar att reagera. Bidra genom
att t.ex. stötta din vän när hon står upp mot
de sexistiska kommentarerna på förfesten istället för att bara vara tyst så att festen kan
fortsätta. Kvinnor som en klar majoritet av
offren förväntas lösa sexualbrottsproblematiken men det är tyvärr en omöjlighet. Mäns
mening väger än idag tyngre och det är därför
av extra stor vikt att män bidrar med civilkurage i större utsträckning för att en förändring ska vara möjlig och bli verklighet.
Vidare är sexualbrott även en utbildningsfråga där det krävs både teoretiska och
praktiska åtgärder. Problem som finns idag
handlar om att vuxna inte motverkar oacceptabla beteenden eller lär barn att uppvärdera kvinnors sexualitet lika högt som mäns.
Skolan måste ta ett större ansvar eftersom
den utgör en plattform för unga där sociala
strukturer byggs upp och därmed också kan
brytas ner. En pojke ska veta att det är en integritetskränkning att tafsa en flicka mellan
benen redan i ung ålder. Det ska inte bortförklaras med att ”pojkar är pojkar”. En pojke
som retar eller slår en flicka ska inte bortför-

klaras med att ”han gör så för att han tycker
om dig”. Dessa trötta förklaringar har tråkigt
nog använts allt för många gånger under för
lång tid.

närma sig en annan människa i en sexuell situation kräver stor försiktighet och lyhördhet. Man kanske inte måste ställa direkta
frågor, men försäkra sig om: Är det här okej?
Blir det bra så?”. Den korta men tydliga tolkFör att få insikt i rätten till sin egen kropp ningen bör rimligen förmå att sätta ramen för
samt lösa problemet med att mäns sexuali- vad unga bör få med sig från sex- och samlevtet värderas högre än kvinnors krävs bättre nadsundervisningen i skolan.

”En pojke ska veta att
det är en integritetskränkning att tafsa en
flicka mellan benen
redan i ung ålder.”
sex- och samlevnadsundervisningen i skolan.
Elever i åldrarna 15- 29 år bekräftar i undersökningen UngKAB09 - en undersökning om
ungas kunskap, attityd och handling inom
området sex och sexualitet - att de inte anser
sig ha fått tillräckliga kunskaper inom området. I dagens samhälle finns förutsättningar
men det behövs kompetent personal inom
skolan som kan lära ut vikten av samtycke.
Madeleine Leijonhufvud fick frågan vad
samtycke innebär i SVD:s artikel “Professor:
Ingen stor skada om det blir färre samlag” av
Anna Kågström där hon beskrev det som “att

Kort sagt kan normaliseringen av sexualbrott brytas med hjälp av en ny samtyckeslag
med dess normerande verkan, genom mer
civilkurage mot sexualbrott samt en förbättrad utbildning för unga gällande samtycke,
sex och sexualitet. Att det är kvinnor som
i stor utsträckning har drivit frågorna och
är de som förväntas lösa problemet blir en
omöjlighet när det är männen som står för
det felaktiga beteendet. En växling måste ske
från att sexualbrotten anses vara en kvinnofråga till en mansfråga. En lösning kommer
inte bli möjlig att nå om inte fler män engagerar sig och bidrar till en förändring. Frågan
är hur detta engagemang kan väckas?

Anna Westin & Linn Jonsson
T3
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KRÖNIKA

Den utsatta allemansrätten

A

För staten blev det allt svårare att hålla
reda på hur gränserna gick - och vem som
egentligen ägde vad. Därför beslutade svenska staten om att de mindre markdelarna
skulle slås samman, så att varje familj skulle äga den mark som låg i direk anslutning,
eller åtminstone nära, deras gård. En effekt
av detta blev att den äldre utformningen av
Idag råder det delade meningar om hur al- byarna, där gårdarna låg tätt intill varandra,
lemansrätten växte fram, för även om själva ändrades till det vi ser än idag – gårdar och
ordet allemansrätt bara är strax över 70 år hus som ligger förhållandevis utspridda.
gammalt, så är det inget annat än ett faktum att denna sedvänja har mycket gamla Men trots denna ändring fortsatte sedanor. Med stor sannolikhet utvecklades det vänjan att tas hänsyn till, och den har följt
vi idag kallar för allemansrätten till stor del med oss i Sverge sedan dess, även om det
på grund av hur Sverige, eller rättare sagt grundläggande syfte den en gång uppfyllSveriges fastigheter, såg ut innan det laga de är ett helt annat än dagens. Men hur ser
skiftet genomfördes. Innan dess så var mar- egentligen framtiden ut?
ken, främst på Sveriges landsbygd, uppdelad
i massor av mindre delar som låg utspridda Ingen markägare, som jag träffat på, har
kring husen som på den tiden brukade vara någonting emot att skötsamma människor
befinner sig på deras mark. Vandring, utplacerade tätt tillsammans.
flykter, vildmarksliv, skogspromenader eller
Detta ledde på sikt till problem för både bär- och svampplockning är bara några få
markägarna och staten. I markägarnas fall av de aktiviteter som miljontals människor
blev det allt mer ineffektivt att ha sin mark- i Sverige ägnar sig åt varje år utan att skapa
bitar utspridd över en stor yta, samtidigt som några bekymmer. Problemen uppenbarar
avsaknaden av vägar ofta ledde till att de helt sig emellertid när vissa grupper ockuperar
enkelt var tvugna att gå över andras mark människors privata mark genom att exemför att ta sig till sin egen. Att hindra någon pelvis bygga temporära boplatser – eftersom
från att passera över en fastighet skulle allt- det leder till en situation där markägaren
så innebära att denne inte kunde nyttja sin står maktlös då Polisen inte har befogenhet
mark, något som givetvis var helt otänkbart, att hjälpa, och en anmälan till Kronofogden
vilket ledde till den gemensamma sedvänjan kostar både en betydande summa och har
att människor givetvis fick röra sig över an- en så lång handläggningstid att de skyldiga
dras marker – förutsatt att det inte ledde till hinner försvinna långt innan Kronofogden
agerar. Kvar står en, i princip, rättslös marnågon åverkan.
kägare som kommer att behöva lägga både
llemansrätten, denna för Sverige
unika möjlighet för människor att röra
sig fritt i naturen, är en rätt som grundas
i hundraåriga traditioner och sedvänjor
som från början utvecklades för att underlätta livet för invånarna i Sverige, men som
lever kvar än idag.
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Foto: Viktor Mäkitalo
pengar och dagar av krävande arbete på att
rensa upp och sanera.
Eller när Polisens resurser är så skrala att
inbrott och stölder i sommarstugor och bostadshus på landsbygen prioriteras bort. Då
hamnar vi i den nedbrytande situation där
låsta vägbommar och andra väghinder blir
den enda utvägen för de som inte längre orkar riskera att stå rättslösa. Även om kritiken
i debatten ofta riktas mot föreställningen av
”den onda markägaren” så vittnar verkligheten snarare om en förtvivlad markägare som
tröttnat på att dennes rättigheter åsidosätts
när de verkligen behövs, och som tvingats ta
till en åtgärd som denne helst hade önskat
undvika. En beklaglig följd är ju såklart att
människor på grund av detta får svårare att
komma ut till naturen – men vad ska markägarna annars ta sig till?
Allemansrätten är i det närmaste världsunik, och fantastisk, så mina förväntningar är
givetvis att den kan fortsätta att inneha lika
stark ställning som tidigare. Men om resten
av befolkningen inte börjar ta markägarnas
problem på allvar befinner vi oss snart i en
situation där den svenska naturen blir allt
mindre tillgänglig – för naturen förvaltas
trots allt främst av de privatpersoner som
äger den.

Olle Roos
Redaktionschef

nr 3 2017

KULTUR

Kulturtjafs
H

ade jag gjort om mitt gymnasieval
idag, hade jag valt dans. Men jag ville inte
vara en sån där estetare, jag ville ha något
gediget att falla tillbaka på. (På riktigt
kära 15 åriga Celin...)
Det akademiska och kulturen står ofta
som motpoler.
- Inte ska du väl bli koreograf Celin, suckade
en morfar när jag flyttade till Köpenhamn.
- Ska du inte skaffa dig en utbildning istället?
Som om att det inte var en utbildning att
dansa 6 timmar om dagen 6 dagar i veckan,
som om jag inte lärde mig mera på den utbildningen än vad jag någonsin hade kunnat
ana, om grupper, prestationsångest, om att
visa publiken musiken, få dem att höra just
det jag vill att de ska höra, om att jobba stenhårt och sedan bli refuserad gång på gång på
gång. Om inte annat lärde jag mig att dansvärlden är för jävla benhård för mig. Så jag
får bli jurist istället.
Min plan inför denna text var att ge mig på
en analys av begreppet kultur, en medioker
och i allra högsta grad amatörmässig sådan
men än dock, en analys. Jag satte igång med
hybrisen som en ståtlig fana, men insåg snart
att jag går i en cirkel. Trampar upp samma
banor om och om igen och går rakt i mina
egna fällor, som om jag inte mindes att jag
bara för ett varv sedan la dem där.

vi har fristående molekyler, men där är det
inte färdigt, vidare uppdelningar sker tills vi
har atomerna isolerade. Fin kultur, ful kultur. Finns felkultur?

litikerna och talan de för som utgör kulturen,
eller är det reaktionerna på deras aktioner
som är kulturen. Är kultur att män beslutar
om kvinnans rätt till abort i Polen, eller är
det uppslutningen av demonstranter efter
Kultureliten, de som fick uppoffra en del besluten. Har de båda en talan i samtalet,
av sitt privatliv bara för att kunna göra sitt sorlet som utgör ett samhälles kultur?
jobb. De härjade, de lyckade, de som var modigare än mig och körde på passionen.
Varför gör vi såhär? Varför ska allting
Passion, ursäkten eller berättigandet om en delas upp, delas in, hackas isär och läggas i
så vill. Drivkraften som gjorde att inte fanns prydliga lådor. Allt ska märkas upp och rutas
något alternativ.
in, men på ett subtilt vardagligt vis så att det
inte ska märkas. Det sublima ska åt ena hålDu kan inte ha passion för att stå i kassan let och allt annat ska åt det andra.
- jo det kan en visst, den räknas bara inte av
gemene person- då har en nöjt sig, kanske Kanske är kulturen allt. Allt det som vi
trivs rent utav, med någon passion kommer inte kan uttrycka i ord så det måste vara i
du inte av utomstående – alla under en kam färg. Allt det som inte kan sägas tillräckligt
många gånger så det skrivs i ord. Orden på
Det är sällan en läser husväggarna, i diktsamlingarna, novellerna,
om kulturkrockarna, om i de smäktande balladerna, alla de ord som
levereras med spottsalvor varje kväll på scemissförstånden, om oför- nen, varje gång lika riktigt.

ståelsen för kulturer i kulturdelen av tidningen.”

här nu – kunna motivera det livsvalet med.
En skuldsatt, slutkörd, ständigt jagande
konstnär däremot, den har patent på det
ordet. Passion. Som får folk att säga ”wow,
tänk om jag hade det drivet” snarare än ” men
klipp dig människa och skaffa dig ett annat
Mitt första steg blev att dela upp begrep- jobb”
pet kultur, ställa scenkonsten och underhållningshantverket på ena sidan, och normerna, Kulturarbetaren, är det DJ:n som spelar
reglerna, historien och dess upprepningar för utsålda arenor, är hen en kulturarbetare?
och motreaktioner på andra sidan.
För visst finns en bild om den lidande konstnären som går på knäna och bara lever för
För det är sällan en läser om kulturkrock- sitt skapande, kanske slutar det med att den
arna, om missförstånden, om oförståelsen för jobbar i kulturskolan? För den som inte kan
kulturer i kulturdelen av tidningen. Nej där själv, den undervisar, eller hur var det nu?
recenseras det musik, pjäser, föreställningar För inte är väl sexåringarna, som blåser
och framträdanden av olika slag. Men även blockflöjterna fulla med snor, insats något
där delas det upp, finkulturen får synas i att klassas som kultur? Vad är då kulturskotrycksvärta och vara en del av söndagsruti- lan, om barnens arbete inte är kultur?
nen. Men teatergrupperna då, grafittiskaparna, skatebrudarna som tar plats i ramperna, Så har vi en ofärdig dissektion av ordet på
står det om dem i trycksvärta?
ena sidan. På andra sidan då, kulturkrockarna, chockarna. Allt det som är helt självklart
Alltså delas först begreppet kultur upp, så för en, och absurdum för en annan. Är det po-

Kanske är kulturen alla verktyg som finns
för att väcka empati, solidaritet, för att ena.
Kanske är kultur att inse att en inte är ensam
när en vrålar ut varenda textrad ut i luften
på konserten, för att låten var skriven om
dig, till dig, det är bara du och artisten i hela
världen som fattar. Men alla sjunger med,
folkhav som var och en äger varje ord och
tolkningen av den.
Kanske är kultur torra ordvitsar, som att
Ultra önskar alla en ”kul tur” till Umeå Open.
Kanske är kulturen samhällets snurrande vanor, fanor och vanföreställningar.
För vem säger vad som är kultur, och vad
som är tidsfördriv. Ligger det hos den som
skapar och erbjuder, eller den som beskådar,
interagerar och tar emot? Eller om vi ska lägga det i juristlingo, ligger det i anbudet eller
accepten?
Pass på den.
Celin Grahns Norgren
T3
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TIM OCH TORGNY TESTAR

Tim och Torgny testar distans
Tim och Torgny tar sig an den hjärtskärande uppgiften att testa distansförhållande och ger er de bästa tipsen för hur
man överlever en relation på avstånd! Hösten har börjat och vi drar oss närmare tiderna då många söta juristincestpar
splittras för distansterminer och praktikplatser. Det är dessutom säkert många som just flyttat ifrån sina små snuttegull för att börja juristlivet här uppe i Umeå, men ni kan bläddra vidare, det är ändå kört för er. Enligt statistik och
forskning så splittras 100% av 73% av alla par som innehåller mindre än 51% jurister.
Aktivitet 2: Filmkväll

Glöm dreamfilm! Alternativet är äntligen här, dagens moderna webcamteknik gör det möjligt för
dig att dela hyreskostnaden för din favoritVHS
med älsklingen, även på
avstånd! Skämt åsido,
det finns en anledning till
att distansförhållanden
inte håller; distansfilmkvällar har tyvärr tydliga
vinnare och förlorare. Tim
kan inte ens avgöra om
Jack skulle fått plats på
trädörren eller inte. Outhärdligt!

Aktivitet 1: Distansskål

Allt är dock inte mörkt,
det har gått ännu en termin och Tim och Torgny
har fortfarande inte fått
kicken som stående aktörer i de facto (tack LAS)!
Vi inleder testet med
en distansskål för att fira
detta!
Betyg: Klangen från skärmens plastkant är
inte alls lika tillfredsställande som när två
glas slås samman men det är alltid tillfredsställande att sjunka ned i de djupa brunnar
pixelaktigt källvatten som är Tims ögon. 3/5
lagböcker, en distansskål är bättre än ingen
skål alls!
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Betyg: 5/5 lagböcker för Torgny, 3/ 5 för
Tim (Han kunde inte med gott samvete ge
upplevelsen en etta eftersom han åtminstone slapp dela med sig av chipsen).

nr 3 2017

Aktivitet 3: Konversationslek från Aktivitet 4: Kurragömma
https://www.long-distance-lover.com.

När avståndet får hjärtat

Det första vi möts av på hemsidan är en
popup som varnar oss för tre naiva misstag att ömma, det känns som
man kan göra i långdistansförhållanden, den att alla reserver är tömda
kryssas självsäkert ned utan tvekan. Vår relation pallar trycket! Leken vi valt heter 21 och problemen känns
frågor. Den går ut på att Tim tänker på en allt för svåra att glömma,
person och Torgny ska komma fram till vilken person det är genom att ställa maximalt finns ändå en lösning:
21 stycken ja eller nej frågor. (Har ni inte Tim Kurragömma!
att tillgå i ert par är det fritt fram för någon
av er att tänka på en person istället.) Som en Betyg: 5/5 lagböcker! Hittade ni Tim? Maila
sann jurist kan inte Tim hålla sig ifrån att till defacto@jf-umea.se, fina priser till de 10
ifrågasätta reglerna och inleder det hela med första som lyckats finna honom!
att sänka maxgränsen till elva frågor.
Aktivitet 5: Camsex
Efter frågorna “Är hen en han?”, “Är han
en kändis?” och “Är han känd utomlands?”
känner sig Torgny redo att gissa på Orup.
Det är fel. Sju frågor senare står det klart att
personen ifråga är svensk melloartist som är
poppis på efterfester, men inte bland kidzen.
Den tionde frågan blir en gissning på Magnus
Uggla, inte heller det är rätt! Här får Tim acceptera att elvafrågorsgränsen kanske var väl
hård och erbjuder ledtrådarna att personen
framför patriotisk musik i konstiga kläder.
En blixt från klar himmel slår ned i Torgnys
studentrum, efter två juristnollningar med
EU-tema är nationsgränserna ett minne blott
och som en sann EU-medborgare proklamerar han att svaret är Christer Sjögren med sin
tolkning av I love Europe! En mer cynisk Tim
påminner honom om Brexit, plockar fram
säckpipan och river av de inledande tonerna
i “När vindarna viskar mitt namn”. Svaret är
såklart Rogge P.
Betyg: Ganska kul! 4/5 lagböcker

Vi lyckades inte få våra flickvänners tillåtelse att ha camsex med varandra så det blev
inte av. Enligt rykten som går ska denna
aktivitet ändå vara ganska trevlig. Kan du
bekräfta eller dementera detta? Maila till
defacto@jf-umea.se så publiceras resultaten
av läsarundersökningen i nästa nummer.

Aktivitet 6: Spela kort om pengar
Eftersom sossarna o vänstern höjt studiebidraget med 300kr fick Tim och Torgny lov
att hitta någon lukrativ investering för detta
plötsliga kassaflow. Vi begrundade allt från
guld och indexfonder till björkplantering
och boskap men landade i att den säkraste
investeringen ändå är onlinepokern. Närmare bestämt Skypepokern. Efter några rundor
hade Torgny ofrivilligt investerat sina 300
kr i Tims plånbok. Kanske kan Tim använda dessa till att fylla på sitt skypekonto? Ett
minus är att denna spelform kräver hög tillit
till motståndaren eftersom det är vansinnigt
enkelt att fuska när man inte delar samma
kortlek. Detta drar ned helhetsbetyget en
aning. Det är dock ett stort plus för Tim att
man inte beläggs med skottpengar när man
väl fuskar som i hans hemland Vilda Västern.
Betyg: 2/5 lagböcker (OBS! Dessutom kanske olagligt, ev. minuspoäng för detta isf 1/5
lagböcker).

Slutsats
Med litet kreativitet och mycket kärlek kan till och med de längsta avstånden
övervinnas. Tim och Torgny har visserligen fördelen att 100% av individerna i
deras relation utgörs av jurister, vilket ger en klar fördel över icke lika jurist-täta
par, men vi är övertygade om att dessa fantastiska aktiviteter kan bringa nytt
liv i de flesta distansförhållanden. Lycka till!
DistansKram/
Tim och Torgny, juriststudenter och djurvänner med högtflygande
journalistiska aspirationer.
Ps. Påståenden i denna text är inte nödvändigtvis sanna eller grundade på forskning även
om det låter så. Vi kan inte heller lova att ni vinner några priser om ni mailar de facto,
men vi kan inte lova att ni inte gör det heller.
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DE FACTO FRÅGAR

TEMA: FÖRVÄNTAN

Har studenternas förv

Temat för detta nummer av de Facto är förväntningar. Vad passar då bättre för de Facto frågar än att fråga juriststudenter från olika terminer om förväntingarna de hade när de började sina studier – och hur dessa förväntningar
egentligen har överensstämt med verkligheten.

Josefin Gustafsson, T1
1. Mycket! Har bl.a. pluggat fred- och konfliktkunskap vid Uppsala universitet, skrivit
rapporter på finska utrikesministeriet, åkt
taxi mitt i natten från Damaskus till Beirut,
varit på möte med David Cameron, sjungit
med hundra andra för Dalai Lama, instruerat
kids i ju-jutsu och spenderat timtals framför
Netflix.
2. Allt, plugget, universitetet och Umeå, är
ännu bättre än vad jag förväntade mig. Det
är framförallt människorna här som gör att
jag trivs så bra. Är en väldigt nöjd och förkyld
juristnolla!

Linda Critchley, T7
1. Med ålder kommer ju erfarenhet, så jag har
hunnit med en hel del. Jag har bl a bott och
arbetar i London, Prag och i Playa del Ingles. Jag har också hunnit med en halv socionomutbildning och pluggat medieproduktion i Southampton.
2. Jag visste nog inte riktigt vad jag hade att
förvänta av utbildningen. Men då jag pendlar
från Skellefteå hade jag förhoppningar om att
det skulle vara en hel del självstudier. Så var
det ju inte direkt. Men så här i efterhand föredrar jag nog problembaserat lärande, med
basgruppsarbete, som inlärningsmetod.

”Jag stod i en bar i
Trollhättan och blandade Gin & Tonic för
glatta livet. Helt ovetande om att Umeå
en dag skulle bli mitt
hem.”
Albin Davidsson, T5
1. Jag stod i en bar i Trollhättan och blandade
Gin & Tonic för glatta livet. Helt ovetande
om att Umeå en dag skulle bli mitt hem.
2. Överträffade mina förväntningar med råge!
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Lovisa Hassnert, T9
1. Innan jag började studera på juristprogrammet hade jag ett år ledigt efter gymnasiet för att ha tid att resa massa, arbeta och
bestämma mig för vad jag ville göra med mitt
liv.
2. Jag tror inte att jag hade några förväntningar när jag började studera vid juristprogrammet, jag var lyckligt ovetandes om vad som
väntade mig och vad riktig tentapluggsångest var.

Tove Larsson, T1
1. Jag började plugga direkt efter gymnasiet
trots att det verkligen inte var min plan. När
jag fick antagningsbeskedet blev jag så sugen
på att börja på juristprogrammet att jag tackade ja i alla fall!
2. Absolut, trivs otroligt bra på juristprogrammet både med upplägg och vänner. Älskar att plugga på universitetet!

nr 3 2017

väntningar uppfyllts?
Frågorna som de utvalda stundenterna fick var:
1 Vad gjorde du innan du började studera vid juristprogrammet?
2 Stämmer förväntningarna du hade innan studierna överens med vad du hittills upplevt?
Av: Olle Roos

Samuel Alm, T5
1 Jag var en sådan där tråkig person som gick
direkt från gymnasiet till universitetet. Jag
var rätt skoltrött men kände att det var lika
bra att ånga på.
2. Både ja och nej faktiskt. Utbildningens
innehåll och undervisningssätt är vad jag
förväntade mig. Men jag tror jag sett lite för
många filmer gällande studentlivet. Jag förväntade mig event liknande tvistefesten på
en månadsbasis. Det som dock var längst
från mina förväntningar var atmosfären på
programmet. Jag var inställd på att det skulle
vara en klubb för inbördes beundran i mycket större grad än vad det faktiskt är. Men generellt så är folk väldigt trevliga och öppna
vilket har lämnat mig glatt överraskad!

”Jag var inställd på
att det skulle vara
en klubb för inbördes
beundran i mycket
större grad.”

Nils Bredin, T3
1. Efter det att jag tog studenten så läste jag
kemi och matematik på komvux samtidigt
som jag jobbade på ett barnsjukhus, tog bara
ett år efter studenten så det var ungefär det
jag hann med!
2. Termin 1 och 2 stämde inte riktigt överens
med vad jag trodde om juristprogrammet. Jag
fick betydligt mer fritid än vad jag förväntade mig, trots att det såklart var svårt ibland.
Men redan efter bara en dag på termin 3 så
märker man att tempot skruvas upp vilket är
väldigt kul.

Elin Frånlund, T1
1. Efter studenten har jag främst jobbat, bl.a.
på Svalbard i ett år och nu senast var jag med
KFUM i Zambia i ett halvår på ett ungdomsprojekt.
2. Ja, det tycker jag! Det känns som att det är
mycket att läsa såhär i början vilket också är
det man hade hört innan.

Frida Bäckman Björkestam, T5
1. Innan jag började plugga på juristprogrammet så bodde jag i London en period och
pluggade fristående kurser vid Lunds universitet.
2. Trivs bra på programmet men hade nog
förväntat mig lite mer föreläsningar överlag
men är glad över att Umeå har med fokus på
PBL istället. Umeå är en bra universitetsstad
men hade kanske önskat mig lite mer sociala
aktiviteter i studentlivet. (Kanske att juristerna skulle ha sitt eget kårhus exempelvis).
Det är svårt att mäta sig med exempelvis
Lund eller Uppsalas nationsliv men jag ser
ändå en stark potential för framtiden.

Julia Lavemäki, T3
1. Pluggade på gymnasiet. Good times *host
host*
2. Inte alls faktiskt! Allt jag hittills varit med
om har varit bättre än jag någonsin kunnat
förvänta mig.
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Vad har varit det mest givande med
ditt utbyte?
Att få testa på att vara student i ett annat
land, träffa människor från andra delar av
världen och få nya perspektiv och intryck.
Det har också varit ett sätt att utmana och
lära känna sig själv på. Framför allt har det
varit fantastiskt roligt, även om det också periodvis var mycket plugg.

”Det var en chans att
få resa, uppleva nya
platser och skaffa vänner från andra länder”
Siri Alsmark
University of Wisconsin-Madison, USA
Hur kommer det sig att du valde att
vara där?
Jag ville väldigt gärna studera någonstans i
USA och hade via äldre terminer som läst vid
UW-Madison tidigare fått veta att det var
ett bra universitet med ett härligt studentliv.
Varför ville du göra en utbytestermin?
Att plugga en termin utomlands var någonting som jag alltid velat göra, både för att
utmana mina språkkunskaper i engelska och
för att prova på att bo och leva i ett annat
land. Det var en chans att få resa, uppleva
nya platser och skaffa vänner från andra länder och en möjlighet att läsa andra typer av
kurser än hemma.

Varför ville du göra en utbytestermin?
Främst för att göra något annorlunda. Man
vet aldrig när nästa chans att få vara fem månader utomlands kommer. Dessutom är det
ju ett kvitto på att man klarar sig i andra miljöer och är skaplig på engelska.
Hur bodde du under ditt utbyte och
hur var det att bo så?
Jag delade lägenhet med tre andra. Vi hade
varsitt rum och gemensamt vardags- och
badrum. Lägenheten låg i samma byggnad
som själva skolan, så oftast behövde man inte
gå ut för att ta sig till lektionerna. Det saknades kök, men skolmatsalen hade öppet alla
dagar i veckan. Överlag var det ett bekvämt
och bra boende, särskilt eftersom alternativet var att dela ett korridorsrum med en annan person.

Vad var största skillnaden mellan att
plugga juridik där och här?
Eftersom Umeå universitet inte har ett utbyte med UW-Madisons Law School fick man
istället läsa kurser inom Letters and Science.
Jag tyckte dock att det var väldigt roligt och
givande att få prova på att läsa andra ämnen
”Man vet aldrig när
inom samhällsvetenskap. Jag läste bland annat Criminal Justice in America vilket var
nästa chans att få
väldigt spännande och annorlunda! Kurserna
vara fem månader utvar relativt likt utformade som här med föreomlands kommer.”
läsningar och seminarium. Det var dock prov
och uppsatsinlämningar betydligt oftare och
du förväntades ha läst mer inför varje lektion Vad önskar du att du hade vetat innan
samt vara mer muntligt aktiv.
du åkte?
Att det inte fanns något kök i lägenheten.

Hur bodde du under ditt utbyte och
hur var det att bo så?
Jag bodde i korridor tillsammans med en
kompis som jag går i samma klass som här i
Umeå. Förutom att det var lite trångt att bo
ihop i samma korridorsrum fungerade det
bra och vi hade fin utsikt över Lake Mendota. Det var dock rätt dyrt och det fanns inte
några direkta möjligheter att laga mat vilket
gjorde att man istället fick äta i Dining halls Erik Olsson
runt om på campus. Våra grannar var också Idaho State University, USA
rätt högljudda...
Hur kommer det sig att du valde att
Vad önskar du att du hade vetat innan vara där?
du åkte?
En kombination av eget val och slumpen.
Hur pass dyrt det faktiskt blev att bo i korri- Jag hade det som ett av fyra alternativ i min
dor jämfört med att hyra in sig i en lägenhet ansökan, eftersom jag hade hört gott om
utanför campus.
universitetet och jag lockades av att åka till
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USA.

Vad har varit det mest givande med
ditt utbyte?
Att få bo och plugga i ett annat land. Man lär
sig en hel del om sig själv och får lite perspektiv på hur det är att leva i Sverige.
Vad var största skillnaden mellan att
plugga juridik där och här?
Det var inget enormt utbud av juridiska
kurser, åker man till Idaho får man räkna
med att läsa lite annat, typ ekonomi eller
samhällsvetenskapliga kurser. Den största
skillnaden i övrigt var att undervisningen
bedrevs i lektionsform, lite som på gymnasiet
här i Sverige.

nr 3 2017

bytesterminen

Linn Kihlstrand
University of Calgary, Kanada
Hur kommer det sig att du valde att
vara där?
Jag valde Calgary i princip bara på grund av
naturen och möjligheten till skidåkning. Som
stad är Calgary inte den roligaste jag varit i
(förutom när det var hockey, då levde staden
verkligen upp!), men med Rocky Mountains en timme bort är det ändå verkligen ett
drömställe för en naturälskare som mig. Så
på veckorna pluggade jag och sen spenderade jag helgerna med att åka massor av skidor,
isklättra, vandra och rida i bergen, bada i varma källor osv.

”På veckorna pluggade jag och sen spenderade jag helgerna
med att åka massor
av skidor, isklättra,
vandra och rida i bergen, bada i varma
källor osv.”
Varför ville du göra en utbytestermin?
Främst för att komma iväg och uppleva något nytt! För mig var det också ganska välbehövligt att få ett litet break från juristprogrammet och göra något annat ett tag.
Hur bodde du under ditt utbyte och
hur var det att bo så?
Jag bodde i en lägenhet tillsammans med tre

superhärliga tjejer (en svensk och två kanadensare). Vi hade varsitt eget sovrum men
delade på kök, vardagsrum och två badrum.
Totalt i byggnaden bodde det ungefär 400
studenter vilket var jättekul eftersom det
alltid var något som hände eller någon att
umgås med. Att boendet låg mitt på campus
var också väldigt bra eftersom man hade nära
till lektioner, gymmet och puben (särskilt de
första veckorna på terminen när det var sviiiinkallt även i jämfört med Umeå).

Lovisa Hassnert
University of Wisconsin-Madison, USA

Hur kommer det sig att du valde att
vara där?
Jag valde UW-Madison då jag väldigt gärna ville studera i USA och för att det är ett
stort universitet med ett grymt studentliv.
Jag hade även fått veta av andra juriststudenter från äldre terminer som tidigare läst vid
UW-Madison att de alla var väldigt nöjda
med att studerat där och att de hade haft en
Vad önskar du att du hade vetat innan rolig utbytestermin.
du åkte?
Att det typ bara fanns country-klubbar i Cal- Varför ville du göra en utbytestermin?
gary och att det därför hade varit bra att lära En sådan chans får man ju bara inte missa!
Jag ville göra en utbytestermin för att få uppsig lite linedance-steg innan man åker dit!
leva något nytt. För att få testa på att bo i och
Vad har varit det mest givande med upptäcka ett annat land, öva mer på min engelska, resa och sedan såklart att lära känna
ditt utbyte?
Att få träffa så mycket nya och spännande nya vänner från andra länder.
människor från olika delar av världen. Sen
håller jag med Erik om att man lär sig väldigt Hur bodde du under ditt utbyte och
mycket om sig själv och får perspektiv på sitt hur var det att bo så?
liv hemma när man är iväg utomlands under Jag bodde i dorm tillsammans med en annan
juriststudent från Umeå universitet. Det
en lite längre period.
fungerade väldigt bra att bo ihop trots att
Vad var största skillnaden mellan att det var ett ganska litet korridorsrum. Stort
plus med boendet var att vi bodde i ett välplugga juridik där och här?
Efter många om och men valde jag faktiskt digt fint och trevligt område precis vid stranatt inte plugga på Law School även om det den av Lake Mendota. Vi hade väldigt nära
fanns möjlighet att göra det. Istället läste jag till gymmet, dining halls och gångavstånd
flera intressanta kurser inom Political Scien- till campus och alla våra föreläsningar. Ett
ce och Sociology vilket jag var väldigt nöjd minus med boendet var att det var ganska
dyrt och att vi inte hade möjlighet att laga
med.
vår egen mat, vilket gjorde att vi istället fick
köpa mat i dinings halls. I början var det kul
att äta ute och skönt att slippa tänka på att
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laga mat, planera matlådor eller att diska
men i slutet på terminen saknade jag verkligen ett kök! Att äta i dining halls var dock
inte dyrt och en måltid kostade ca 3-4 dollar.
Ett annat minus med boendet var våra grannar som ofta störde oss och gjorde vissa aktiviteter väldigt högljutt… Överlag är jag dock
nöjd med boendet.
Vad önskar du att du hade vetat innan
du åkte?
Det stod i beskrivningen av vårt dorm att det
skulle finnas ett kök, dock hade det varit bra
att veta innan att det fanns NOLL utrustning
i köket.
Vad har varit det mest givande med
ditt utbyte?
Det har utan tvekan varit alla fantastiska
människor jag har träffat och alla roliga resor
och utflykter som vi har gjort tillsammans
under terminen! Sedan har helheten av upplevelsen varit så otroligt rolig och det är svårt
att säga vad som har varit bäst men en sak
som jag tyckte att det var väldigt givande var
att vara med i Bridge, ett fadderprogram där
en utbytesstudent paras ihop med en amerikansk student. Jag hade en helt fantastisk
fadder som verkligen tog sig tid att visa mig
staden och såg till att jag verkligen fick uppleva riktigt amerikanskt studentliv! Sedan
håller jag med dem andra som också varit
på utbytestermin om att man lär sig väldigt
mycket om sig själv och får perspektiv på sitt
liv hemma när man är iväg utomlands under
en lite längre period.
Vad var största skillnaden mellan att
plugga juridik där och här?
Eftersom Umeå universitet inte har ett utbyte med UW-Madisons Law School fick jag
istället läsa kurser inom Letters and Science. Jag tyckte dock att det fanns ett rätt bra
utbud av kurser inom Legal Studies och jag
läste bland annat kurserna Criminal Justice
in America och Law, Politics and Society
som var introduktionskurser till det amerikanska rättssystemet vilket var väldigt intressant och lärorikt! Kurserna var relativt
likt utformade kurserna på Umeå universitet med föreläsningar och seminarium fast
många fler, skoldagarna liknade gymnasiets
skoldagar med lektioner från kl 8 till 16-17.
Vi hade även läxor nästan varje dag och vi
hade prov eller uppsatsinlämningar varje
eller varannan vecka. Man förväntades även
ha läst i böckerna ett visst antal sidor inför
varje lektion samt vara mer muntligt aktiv på
föreläsningarna.
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Louise Sahlman
University of Madison-Wisconsin, USA

utanför campus. Det går att bo via universitet också de flesta har så det går att hyra rum
som utbytesstudent men i alla fall i USA är
Hur kommer det sig att du valde att det otroligt dyrt att bo via universitet.
vara där?
Att det blev just USA berodde dels på att jag Vad önskar du att du hade vetat innan
visste att jag ville läsa i ett engelskspråkigt du åkte?
land, av den enkla anledningen att jag inte Framförallt hur mycket det är att dra i och
pratar något annat språk, men jag hade också ordna själv. Inte bara med visum och boende,
varit på utbyte i samma område i gymnasiet det är ett stort eget ansvar och mycket tid
som går åt att ansöka för att åka, men också
”Att ta ett litet steg arbetet efteråt, med att få kurserna tillgodoräknade och alla handlingar godkända.

ifrån juridiken gör att
jag känner mig säkrare på det nu, att det
är vad jag vill arbeta
med sedan.”

Varför ville du göra en utbytestermin?
Delvis för att det här universitet ändå är ganska väl ansett även om det inte var så att jag
vill plugga någonstans som skulle vara väldigt fint. Men det är ganska skönt ändå att
veta att man kommer få en bra utbildning
och att det uppstyrt. Så dels att jag visste att
det var ett bra universitet men också för att
jag gillar den delen av USA, det är ju ganska
likt Sverige till klimat och så vidare, så det
kändes som ett någorlunda säkert kort. Men
det kan jag ju säga, angående klimatet, att jag
kan rekommendera att åka till ett varmare
ställe om man får chansen.
Hur bodde du under ditt utbyte och
hur var det att bo så?
Det var betydligt enklare att få tag på ett boende där än här i Umeå. Jag la ut en post i
en Facebookgrupp och inom två dagar fick
jag mer än 70 svar. Jag valde att dela en trea

Vad har varit det mest givande med
ditt utbyte?
Det bästa med att vara på ett utbyte är människorna du lär känna, kanske speciellt eftersom det blir människor från flera olika kulturer som samlas vid utbyten, det breddar hur
man ser på världen.
Vad var största skillnaden mellan att
plugga juridik där och här?
Jag tog en paus från juridikstudierna och läste istället andra kurser som intresserade mig
och gav ett mer tvärvetenskapligt perspektiv
på juridiken. Att ta ett litet steg ifrån juridiken gör att jag känner mig säkrare på det nu,
att det är vad jag vill arbeta med sedan.

Celin Grahns Norgren
T3
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Hur får jag min cykel att sticka ut?

N

är jag började studera vid juristprogrammet i Umeå så var förväntningarna
många, och nu när jag är inne på den sjunde terminen så har vissa av dessa förväntningar visat sig vara riktiga medan andra
snarare var direkt felaktiga. Jag ska försöka att fatta mig kort här, eftersom det
kommer in en hel del frågor som måste få
plats, så:

Foto: Emil Danielsson Nykänen

nöter mot ekerinfästningarna. Så jag rekommenderar att du tar av däck+slang och ser efter om fälgbandet är skadat, i sådana fall bör
det bytas ut. (Det går precis lika bra att linda
ett varv med eltejp, istället för att köpa ett
fälgband). Alternativt så har du fått in grus/
glas/skräp som sedan fastnat på däckets insida eller på fälgbanan, detta löses enklast
genom att verkligen kolla igenom däck+hjul
och torka ren dessa ordentligt invändigt med
Till alla nya studenter – välkomna till jurist- en trasa. Det räcker med väldigt små skräp/
programmet! Till alla återvändande studen- liknande för att nöta hål på ett däck, så kolla
ter – välkomna tillbaka efter sommaren!
ordentligt.
Men oavsett vad du hade för förväntningar
när dina studier började, så kommer det säkert att gå bra för dig, så länge du tar hand
om dig och cyklar på höger sida.
Håller på att bli tokig på min cykel nu!
Har bytt slangen fram (i däcket) tre
gånger på kort tid för att det går hål
på den hela tiden! Har du någon aning
om vad det kan bero på?
På hjulets fälgbana, alltså utsidan av hjulet,
så ska det ligga ett fälgband. Det är en gummiremsa som skyddar slangen från metallskruvarna som håller fast ekrarna. Med tiden
så kan den spricka/torka eller på annat sätt
gå sönder, med följden att slangen ligger och

ett jättejobb att få det bra igen (riktigt bra
lackfärg, som håller, är dessutom ganska
dyr). Men om resultatet inte är det viktiga,
så är det såklart bara att köra på! Det absolut
lättaste sättet är dock att köpa eltejp i någon
udda färg/mönster och linda runt styret. Det
tar några minuter, går lätt att ta bort igen och
kostar ungefär lika mycket som två koppar
kaffe i Lindell.

Om du fick ge en helt okunnig nybliven cyklist ett enda tips som jag borde
tänka på, vad skulle det vara för tips?
Håll cykelns däck pumpade! Om de har för
Jag har en vanlig cykel som inte sticker lite luft i sig går det mycket tyngre att cykla
ut, vilket leder till att den blir väldigt – med följden att det både blir jobbigare och
svår att hitta när den står vid univer- tar längre tid att ta sig fram.
sitetet. Är det svårt att måla om den,
med sprayfärg, eller finns det andra Hej! håller på att bli nollad nu, vilket
sätt att få den att sticka ut?
verkligen är jättekul! Meeen har inte ni
Att få det riktigt snyggt med sprejfärg är i umeå några regler om hur en ska gå
svårt, och kräver en stor arbetsinsats efter- på cykelbanorna?!
som cykeln antingen måste plockas isär eller Nu är ju jag inte från Umeå, men enligt kommaskeras – och vanlig sprejfärg på burk är munens hemsida så ska man gå på vänster
inte särskilt slitstark, så den brukar spricka/ sida och cykla på höger sida (men efter över
flagna efter ett tag. Penselmålning med me- tre år här i Umeå så vågar jag påstå att folk,
tallfärg brukar inte heller ge något estetisk tyvärr, sällan tillämpar detta i verkligheten).
snyggt resultat, men är lättare att genomföOlle Roos
ra. Samtidigt så är en ommålning i princip
Redaktionschef
irreversibel, så om det blir dåligt så är det
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Therese Enarsson
T

hade redan under fördjupningskurserna börjat fundera på vad hon ville forska om. Under kursen ”Kriminologi och viktimologi för
jurister”, som hon i dag är kursansvarig för,
började hon prata med dåvarande kursansvarig Görel Granström om det kanske fanns
något att forska om på det området. Och det
fanns det.
- Brottsoffer i rättskedjan hette min avhandling. Jag disputerade 2013 och då tittade jag
på just brottsoffer, det var liksom det jag börTemat för det här numret är ”förväntningar”. jade inrikta mig på redan under utbildningNågot vi alla har, men ibland lever inte verk- en, säger hon.
ligheten upp till våra förväntningar. Therese
Enarsson, lektor vid juridiska institutionen, Trots att den handlar om brottsoffer så är
hade redan som 11-åring en idé om att hon det inte en straffrättslig avhandling, utan
skulle läsa juridik. Men forskning var inte mer av en offentligrättslig där fokus ligger på
tillgången till information för brottsoffer och
målet då.
- Det jag ville bli då var först någon typ av hur de bemöts under en pågående process.
skattejurist. Nu har jag insett att jag är inte Just fokus på utsatta grupper är något som
alls särskilt duktig på skatterätt så det föll ju återkommer i andra projekt. Efter att hon
disputerat arbetade Therese med ett projekt
ganska tidigt, säger hon.
om näthat som hade ett tydligare straffrättsNär hon insåg att det hon velat med juridi- ligt fokus. Men även med fokus på konstituken inte var rätt fick hon lite av en kris. Men tionell rätt. Det är just de här större frågorna
sen insåg hon att det fanns lärare på institu- som fick henne att söka sig till forskningen.
tionen som forskade. Att det gick att forska - Nu håller jag på och startar ett projekt
inom juridik var inget Therese hade tänkt på tillsammans med flera andra forskare på ininnan. Sen under termin sju började hon på stitutionen om offer för rasism, då särskilt
riktigt fundera på en karriär inom akademin. fokuserat på rasism mot samer och romer,
- . Jag älskade rättshistoria och allmän rätts- säger hon.
lära och tyckte att det var fantastiskt att få
grotta ner sig i den typen av frågor. Så på ex- Therese Enarsson hade en bild av vad hon
amensarbetet så kände jag att det här var ju ville få ut av juristutbildningen. Men någonden bästa terminen någonsin när jag fick sit- stans på vägen blev det något helt annat. Det
ta och skriva hela tiden. Så att det föll liksom är inte något hon ångrar, utan hon trivs på
universitetet. Är det något hon vill förmedla
på plats där, mer och mer, säger hon.
till nya studenter så är det just det - var öpp2008 var Therese Enarsson klar med sin na för att ni kanske hittar något annat än det
juristexamen. Samma år började hon på ju- ni tänkt när ni sökte utbildningen.
ridiska institutionen som doktorand. Hon - Jag tror att man kan vara väldigt inrutad i
herese Enarsson är uppvuxen i Umeå
och har aldrig bott längre än fem kilometer
ifrån Universitetet.
Trots drömmar om att bli skattejurist så är
det just på universitetet hon trivdes bäst –
och beslöt sig för att stanna där.
- Då insåg jag att det finns ju lärare här på
institutionen som forskade om juridik och
då insåg jag att det är det jag vill göra för
jag älskar att skriva.

vad man har tänkt sig att man ska tycka är
roligt. Eller vad man tänker att man ska göra
när man är färdig. Sen kanske det inte blir
så, för att man inte vill eller för att det inte
blev så av olika anledningar. Och det finns så
mycket att göra inom juridiken och det finns
så otroligt många olika jobb, säger hon.
När det kommer till det egna arbetet uppskattar Therese Enarsson både forskningen
och att få lära ut. Det var forskningen som
fick henne att söka sig till akademin, men
hon uppskattar att arbeta med studenterna.
- Att ha diskussioner med studenter är det
absolut roligaste. Jag är aldrig på så gott humör som när jag har pratat med studenter,
säger hon.
Utanför universitetet tycker hon om att styrketräna, vara ute och gå och spela tv-spel.
Dels retrospel som gamla NES-spel, dels olika indie-spel. Även böcker och tv-serier är
något som lockar. Men vilka spel är det då
som gäller?
- Binding of Isaac, fantastiskt spel, Super
Meat Boy och spelar otroligt mycket Towerfall. Ett fantastiskt spel. Lite sådär 80-tals
stil, säger hon.
Hon gillar även Uncharted och Dragon
Age-spelen. När det kommer till tv-serier
gillar hon bland annat Game of Thrones och
The Wire. Något hon gillar med The Wire är
att det inte är svart eller vitt.
- Det är verkligen inte karaktärer som bara är
goda eller bara är onda, säger hon.

Andreas Ferelius
T7
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Myter och sanning

Ett återkommande samtalsämne hos såväl nyblivna juriststudenter som de i slutskedet av sin utbildning är hur livet
efter studierna ser ut. Jobbar man verkligen över 100 timmar i veckan på advokatbyråer, finns tid för fritid och stämplar man in klockan åtta och ut klockan fem hos staten?
För att försöka reda ut några av de vanligaste missuppfattningarna har de Facto intervjuat tre personer inom några av
de mer klassiska yrkesgrupperna för jurister:
Lagman Erik Sundström, Advokat/Delägare Johan Eriksson och Andreas Nordström som är jurist på Polismyndigheten.

ingen annan kan vilket är att skipa rätt och
därför känns det som ett attraktivt yrkesval,
då man sitter i juridikens finrum och kan bidra till samhällsnyttan.

Foto: Tobias Liedholm
Erik, vilka förväntningar hade du på
juristyrket under studietiden?
- Jag hade egentligen inga förväntningar alls,
utan jag hade bara en grundläggande föreställning om vad det innebar att vara jurist.
Jag var intresserad av att studera vidare efter
gymnasiet och tyckte juristprogrammet såg
spännande ut. Istället har jag under resans
gång lärt mig vad det innebär att vara jurist
och jag har aldrig ångrat valet av domarbanan. När jag började arbeta i domstol blev
juridiken något helt annat än vad den varit
under studierna.
- Men det finns inget steg under domarbanan
där jag upplevt att vad jag förväntat mig av
yrket som jurist inte infriats, därav vurmar
jag starkt för domarutbildningen och domarbanan.
Hur kommer det sig att du valde domarbanan?
- Det som särskiljer domaryrket från andra
yrken är att domstolen har en speciell roll i
samhället. Den är en av de pelare som måste
finnas i varje demokrati för samhällsbygget.
Ett land som inte har självständiga domstolar har heller ingen demokrati. Dömandet är
unikt och givet domstolarna, med det följer
att göra skillnad. Domstolen gör någon som

22

Men hur många timmar arbetar man
egentligen som lagman?
- Mitt arbete idag innefattar mer än det jag
faktiskt gör på min domstol. Jag är med i
flertalet domstolsgemensamma projekt, som
handlar om domskrivning och dylikt. Men
min arbetstid på domstolen är omkring 40
timmar i veckan, när det är som mest intensivt kan det uppgå till 50-60 timmar i veckan
och mer ibland. Tiden räcker dock väl till fritid utanför arbetet.
Upplever du att det finns en arbetshets inom domaryrket, att ni har ett
högt ställt produktionskrav?
- I min domstol (i Lycksele) är det ingen större arbetshets. Men de senaste 20-25 åren har
staten fokuserat mer och mer på produktion,
ett fokus som även nått domstolarna. Staten
har börjat mäta hur bra domstolarna fungerar utifrån hur mycket de producerar, vilket
jag tycker att de gått för långt med. Man
betraktar domstolarna mer som fabriker än
som de konfliktlösningsinstitut de faktiskt
är. Istället för att betrakta vad medborgarna
upplever som processuell rättvisa är fokuset
enbart på produktion, vilket slår fel då domstolarna själva arbetar mycket med att skapa
en processuellt upplevd rättvisa.
- Statens misstag är att mäta alla myndigheter efter samma måttstock, vilket inte fungerar då domstolarna är unika. Därmed skapas
en viss press och arbetshets som egentligen
inte borde finnas där.
Skiljer din yrkesroll sig nu i förhållande
till när du arbetade som rådman?
- Nej det kan jag faktiskt inte påstå, det är i
alla fall ingen markant skillnad på en mindre
domstol likt den i Lycksele.

Andreas, vilka förväntningar hade du
på juristyrket under studietiden?
- Jag föreställde mig att juristyrket innebar
mycket jobb och mycket ansvar. Utöver det
hade jag inga förväntningar egentligen, men
jag hade bestämt mig väldigt tidigt i mitt liv
att jag ville bli jurist. Sen råkade det passa
väldigt bra och då fortsatte jag på den vägen
helt enkelt.
- Jag uppfattade och förväntade mig juristyrket som ett intressant yrke som på något sätt
berör hela samhället, för juridiken finns ju
överallt och berör alla.
Hur kommer det sig att du valde att
arbeta som jurist på Polismyndigheten
Andreas?
- Det är en rätt lustig historia egentligen. Jag
har inte sett Polisen som en arbetsgivare,
men när jag plockade ut min examen sökte
jag olika jobb samtidigt som jag studerade
vidare. Det slog mig aldrig att söka jobb hos
Polisen eller kolla vilka arbeten de har, utan
det var en kompis som också läste till jurist
(men någon termin under) som nämnde att
Polisen sökte jurister.
- Då kollade jag upp det och sökte två tjänster, där jag fick en tjänst i Falun och hoppade
på den. Sen har det blivit hur bra som helst
och jag är verkligen helnöjd med hur det blev!
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”Det är ingen arbetshets, man är väldigt
självständig i sitt arbete
med att sköta sina
arbetsuppgifter
och
prioritera bland dem.
Arbetsgivaren för ingen närmare kontroll
över vad man gör, vilket kanske låter som
man sitter och slappar,
men det gör man givetvis inte!”

Johan, vilka förväntningar hade du på
juristyrket under studietiden?
- Från början hade jag inga alls, jag kom in
på juristprogrammet på en reservplats. Men
jag märkte att jag gillade att plugga på universitetet och tänkte att jag ville bli klar och
komma ut i arbetslivet. Allt eftersom tiden
löpte blev jag intresserad av straffrätt och
kände att jag ville syssla med brottsmål efter
studierna.
- Däremot kände jag, som jag sa, att jag
egentligen bara ville bli klar med studierna
och komma ut och arbeta.
- Sen måste jag säga att straffrätten är mycket roligare i verkligheten än vad den var under studierna, vilket gör att jag tycker att jag
har världens bästa jobb.

Hur kommer det sig att du valde att
arbeta som advokat?
- Det är ett fantastiskt och viktigt jobb som
Hur många timmar arbetar man när behövs i samhället!
tar på kan även en erfaren advokat känna att
man är jurist på en statlig myndighet?
det är svårt att veta hur man ska få tiden att
- Det går upp och ner väldigt mycket, skulle Hur många timmar arbetar man som räcka till.
jag uppskatta ett snitt så är det nog 40 tim- delägare på en advokatbyrå?
mar i veckan. Inom Polisen har vi flexibel ar- - Jag arbetar nog ungefär 60-70 timmar i
betstid, så vissa veckor arbetar du mer och veckan. Min uppfattning när jag var nyexvissa mindre. Men jag upplever absolut att aminerad var att man skulle arbeta mindre
det finns tid till ett liv utanför arbetet!
när man blev erfaren, men man arbetar lika
mycket som i början då man får svårare fall
Upplever du att det finns en arbetsh- som kräver mer tid.
”Straffrätten är mycket
ets inom Polisen, att du har ett högt - När man blir mer erfaren är det som sagt
roligare i verkligheten
ställt produktionskrav på dig?
mer så att det är jobbet och förberedelserna
än vad den var under
- Nej det är inget arbetshets, man är väldigt som tar mycket tid. Jag själv upplever mitt
självständig i sitt arbete med att sköta sina arbete som fritid, men det är givet att arbetsstudierna, vilket gör att
arbetsuppgifter och prioritera bland dem. bördan har inneburit att man får försaka visjag tycker att jag har
Arbetsgivaren för ingen närmare kontroll sa saker.
över vad man gör, vilket kanske låter som
världens bästa jobb.”
man sitter och slappar, men det gör man gi- Upplever du att det finns en arbetshvetvis inte!
ets inom ditt yrke, att du har ett högt
- Istället känner man att man har ett förtro- ställt produktionskrav på dig?
ende från arbetsgivaren att sköta jobbet på - Arbetspressen från arbetsgivaren skiljer sig
det sätt man tycker är bra.
oerhört mellan olika typer av byråer. Jag vet
att affärsbyråer har en högre press generellt
Johan Lindgren
sett när det kommer till att fakturera timmar.
T3
- Men oavsett vilken typ av byrå man arbe-
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N

u är hösten här och terminen har
hunnit rivstarta för de flesta på juristprogrammet. Nollningen däremot lider mot
sitt slut, något som uppskattas av halsen
där hostan fortfarande härjar efter många
dagar i regn och oväder. Även bakfyllan efter Fabriken har snart försvunnit (önsketänkande hälsar Johanna), och vardagsrutinerna börjar sakta men säkert forma sig
efter veckor och veckor av kalas och andra
roligheter. Och nej, vi vet inte heller vad vi
ska göra av oss själva på kvällarna nu för
tiden.
Om några veckor är insparken officiellt slut,
skönt men ack så tråkigt! Känn dock ingen
sorg, än, för finsittningen ligger kvar i schemat som en sista chans att tillsammans med
era fadder- och nollekamrater fira starten på
de kommande åren i björkarnas stad. Det är
dock i skrivande stund några veckor kvar dit,
så för att fylla upp det tillfälliga tomrummet
i era hjärtan som uppstått efter Fabriken gör
vi nu en liten tillbakablick på de bästa stunderna av insparken år 2017.

allt som är gott i den här världen (nollelandet, duh). Många har slagits med näbbar och
klor för att ge sitt land ära och heder, och på
finsittningen får vi veta vem som drog det
längsta strået och vann den stora poängjakten. Spänningen stiger!
Sist men inte alls minst (snarare tvärtom)
hände förstås konceptet Fabriken. Ett organiserat kaos med inslag av folkmassor, svett
och dåliga beslut, det ultimata avslutet för
en helt otrolig nollning. Dagen efter mådde
man ju på ett och annat vis (läs hemskt dåligt), men vi kunde inte känna något annat
än glädje. Och inte bara för att det äntligen
var över, utan glädje över att ha fått träffa er
alla och ha en grym start på året tillsammans
med er. Det enda vi kan hoppas är att ni känner detsamma.

Nollningen i år stormades (haha) lite av regn
och andra mer eller mindre oklara väderlekar.
Vi generaler fick verkligen tacka vår lyckliga
stjärna där, för alla er otroligt entusiastiska
nollor och faddrar som lät regnet falla över
er utan en blink. Som tack smög sig nollesjukan på de flesta stackare som tappert klivit
ut i regnet, något som är beklagligt men även
relativt oundvikligt. Kämpa vidare med hostan från helvetet så kanske den släpper om Vi ses på finsittningen! Tack så hemskt
någon månad (källa behövs).
mycket för den här tiden.
Aktivitetsmässigt har årets inspark välsignats av både fantastisk stämning och tävlingsinriktade nollor som modigt kämpat för
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Johanna, Sebastian, Tove,
Nils och Julia
Generaler 2017

Hur vet du att du haft en bra
inspark?
- Nolletröjan är ett långt illaluktande
tygstycke täckt av alla regnbågens
färger.
- Du har en hosta som inte vill släppa
innan du går och lägger dig kan du
fortfarande, för en kort sekund känna
alkohol, svett och dåligabeslut-lukten
från Fabriken.
- Varje gång du ser ett gem får du
prestationsångest över detta “dagens
uppdrag” som inte gick som du ville.
- Du tackar nej genom att skylla på
plugg, men är egentligen fortfarande
bakis från Fabriken när folk undrar
om du vill ta en öl.
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H A L LV A R S S O N & H A LV A R S S O N

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.

www.vinge.se/karriar
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