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Vill du göra skillnad?
I tre decennier har vi genom att förena  erfarenhet 
och innovation bidragit till att utveckla företag, 
 organisationer och samhället i stort. Vi bevarar vår 
 ledande  position genom att  rekrytera,  utveckla och 
 behålla de mest passionerade  jurist talangerna. 

Vi är stolta över att landets juriststudenter 16 år i rad har 
 utnämnt  Mannheimer Swartling till den mest attraktiva 
 advokatbyrån.  

Besök oss på Facebook och LinkedIn.

mannheimerswartling.se
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”Våra medarbetare är  
vår viktigaste tillgång”

 Nyckeln till att driva en modern advokatbyrå är att 
ha passionerade medarbetare som vill vara med och ut-
veckla sig själva, kunden – och Cederquist, säger Angelica 
Ljung, HR – och Employer Branding specialist på Cederquist.   

Cederquist grundades 1953 och har gått från att vara 
en traditionell advokatbyrå till en modern affärspartner. 
Men deras mål har alltid varit att hinna först in i fram-
tiden genom att utvecklas tillsammans med marknaden 
som är under ständig förändring. Idag drivs byrån som 
ett modernt bolag med en gemensam kultur och ett 
tydligt kunderbjudande.
 
 Vi har flera spännande digitala lösningar på 
ingång och en modern approach till hur man ska attrahera 
och behålla jurister, säger Angelica Ljung, HR- och 
Employer Branding specialist och förklarar att deras fokus 
framöver bland annat ligger att bibehålla en modern och 
värderingsstyrd kultur.   Vi har arbetat med våra värdeord; 
kvalitet, lyhördhet, passion och hållbarhet i över tio år,  
vilket gör att vi står ut bland andra byråer, säger hon.
 Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång Hos 
oss finns det en tydlig entreprenöriell anda och alla förut-
sättningar för att göra ett personligt avtryck och påverka de 
beslut som fattas. Vi är en stor organisation, men samtidigt 
tillräckligt små för att vara personliga, säger Angelica Ljung. 

De tar även emot juriststudenter genom sommar-
notarietjänster, deras student- och talangpool samt 
via deras årliga rekryteringsevent ”CQ Recruitment 
Days”. Det är många som är intresserade av att arbeta 
extra på Cederquist, bland annat tack vare att de får 
en unik inblick i det vardagliga arbetet på topprankad 
affärsjuridisk advokatbyrå.

 För oss är det en självklarhet att erbjuda jurist-
studenter en möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om 
oss som arbetsgivare. Vi vet att det finns många spännande 
arbetsplatser att välja mellan som färdig jurist och det är 
därför viktigt för oss att redan tidigt etablera en relation till 
de studenter som är nyfikna på just affärsjuridik. 

Cederquist drivs sedan en tid tillbaka som ett True Partnership.  
Och för att hitta nya vägar att vandra i en traditionellt sett konservativ  
bransch har de bland annat hämtat inspiration från Google och Apple. 

Dina tips till studenter som 
vill lära känna Cederquist? 
Följ oss på våra sociala medier, där lär ni känna oss 
som organisation och våra medarbetare. Håll även koll 
på vår hemsida och kärriärsida för att läsa intervjuer i 
vår karriärblogg och andra nyheter. Kom fram till oss 
på mässor och andra event, bästa sättet att lära känna 
Cederquist är att prata med någon som redan är en 
CQare!

#Denmodernabyrån #CQ

DEN MODERNA BYRÅN
CEDERQUIST.SE
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Tryckeri City
www.tryckericity.se

REPRO OCH TRYCK

DANIEL STORMLUND. T4 
CHEFREDAKTÖR

Tiden går, varför vi nu är inne på ännu 
ett nytt år. Detta betyder olika saker 
för oss alla. För mig innebär det stora 
skor att fylla som ny chefredaktör för de 
Facto. För vissa innebär det en plånbok 
som blivit snäppet tjockare tack vare 
det där gymkortet som inte kommit att 
användas riktigt lika ofta som väntat. 
För andra innebär det mycket annat, 
såsom nya relationer, jobb och mö-
jligheter, eller kanske bara en ny alma-
nacka som ska få pryda kylskåpsdörren. 
Vem man än är, och vad man än står 
inför, så hoppas nog alla att det nya året 
i alla fall ska innebära positiv förändring. 

Vi vill alla använda den dyrbara men 
än så flyktiga tid vi har på jorden till så 
mycket bra som möjligt. Vissa hoppas 
på att skapa botemedel till alla sorters 
sjukdomar, några andra hoppas på att 
upptäcka nya planeter. Många som 
läser juristprogrammet hoppas nog, likt 
mig, att få grundläggande förståelse för 
svensk skattelagstiftning och inte bara 
träningsvärk av att bära med sig de 
oändliga utskrifterna till seminarium. 

Fastän tiden går, framsteg görs och 
våra förhoppningar blir allt större, får 
vi inte glömma hur världen en gång i 
tiden såg ut och det som tagit oss dit 
vi är idag. Temat för detta nummer är 
därför tillbakablick. För några få hundra 
tusen år sedan kom den “moderna” 

människan. Under tiden sedan dess 
har vi som art hunnit med otroligt my-
cket. Vi har skapat samhällen, kulturer 
och ekonomier, några som till och med 
hunnit krascha. Vi har skapat fenomen 
såsom metaetik och kärnfysik men 
också semmelwraps och elscootrar. För 
att behålla någon sorts ordning har vi 
också skapat författningar, som till alla 
våran lättnad dessutom samlats och 
digitaliserats. För min egen del hoppas 
jag att vi också hinner skapa en riktigt 
spännande och läsvärd tidning.

STORMSTEG FRAMÅT 
MED BLICKEN BAKÅT

CHEFREDAKTÖR HAR ORDET
”Våra medarbetare är  

vår viktigaste tillgång”

 Nyckeln till att driva en modern advokatbyrå är att 
ha passionerade medarbetare som vill vara med och ut-
veckla sig själva, kunden – och Cederquist, säger Angelica 
Ljung, HR – och Employer Branding specialist på Cederquist.   

Cederquist grundades 1953 och har gått från att vara 
en traditionell advokatbyrå till en modern affärspartner. 
Men deras mål har alltid varit att hinna först in i fram-
tiden genom att utvecklas tillsammans med marknaden 
som är under ständig förändring. Idag drivs byrån som 
ett modernt bolag med en gemensam kultur och ett 
tydligt kunderbjudande.
 
 Vi har flera spännande digitala lösningar på 
ingång och en modern approach till hur man ska attrahera 
och behålla jurister, säger Angelica Ljung, HR- och 
Employer Branding specialist och förklarar att deras fokus 
framöver bland annat ligger att bibehålla en modern och 
värderingsstyrd kultur.   Vi har arbetat med våra värdeord; 
kvalitet, lyhördhet, passion och hållbarhet i över tio år,  
vilket gör att vi står ut bland andra byråer, säger hon.
 Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång Hos 
oss finns det en tydlig entreprenöriell anda och alla förut-
sättningar för att göra ett personligt avtryck och påverka de 
beslut som fattas. Vi är en stor organisation, men samtidigt 
tillräckligt små för att vara personliga, säger Angelica Ljung. 

De tar även emot juriststudenter genom sommar-
notarietjänster, deras student- och talangpool samt 
via deras årliga rekryteringsevent ”CQ Recruitment 
Days”. Det är många som är intresserade av att arbeta 
extra på Cederquist, bland annat tack vare att de får 
en unik inblick i det vardagliga arbetet på topprankad 
affärsjuridisk advokatbyrå.

 För oss är det en självklarhet att erbjuda jurist-
studenter en möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om 
oss som arbetsgivare. Vi vet att det finns många spännande 
arbetsplatser att välja mellan som färdig jurist och det är 
därför viktigt för oss att redan tidigt etablera en relation till 
de studenter som är nyfikna på just affärsjuridik. 

Cederquist drivs sedan en tid tillbaka som ett True Partnership.  
Och för att hitta nya vägar att vandra i en traditionellt sett konservativ  
bransch har de bland annat hämtat inspiration från Google och Apple. 

Dina tips till studenter som 
vill lära känna Cederquist? 
Följ oss på våra sociala medier, där lär ni känna oss 
som organisation och våra medarbetare. Håll även koll 
på vår hemsida och kärriärsida för att läsa intervjuer i 
vår karriärblogg och andra nyheter. Kom fram till oss 
på mässor och andra event, bästa sättet att lära känna 
Cederquist är att prata med någon som redan är en 
CQare!

#Denmodernabyrån #CQ
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En rolig del av uppdraget som 
ordförande och utbildningsansvarig 
är att vi får besöka de andra juridis-
ka föreningarna runt om i Sverige. 
Först ut för detta verksamhetsår 
var Karlstad med sin nystartade 
förening, vilket gjorde besöket extra 
spännande. Detta är även en av de 
få mindre uppklädda balerna, då det 
är mörk kostym och inte frack som 
gäller. Resan startade den 22 febru-
ari. Efter flyg, tåg och en god natts 
sömn mötte vi upp våra respektive 
kollegor vid de andra föreningarna 
för att gå till våra möten. 

Utbildningsansvarig deltar vid möten 
med JURO, en nationell samar-
betsorganisation som samlar rep-
resentanter från de olika juridiska 
föreningarna runt om i Sverige. Rep-
resentanterna träffas ett par gånger 
per termin och diskuterar olika 
aktuella utbildningsfrågor, utbyter 
erfarenheter och ger varandra tips. 
Årets första och enda möte hittills är 
det i Karlstad. Det var otroligt lärorikt 
och spännande. Mötena är ett ut-
märkt tillfälle att utbyta erfarenheter 
och kunskap mellan studieorterna, 
och vår egna utbildningsansvarig ser 
redan jättemycket fram emot nästa 
möte som hålls i Lund den 13 april!

På ordförandemötet diskuterades 
den löpande verksamheten. Delt-
agarna gick varvet runt och tog upp 
aktuella problem. Det som jag tar 
med mig tillbaka hem är idéen om 
en mottagningsutbildning. Jag blev 
inspirerad till att göra insparken i 

Umeå mer seriös, då den i dagsläget 
är den mest liberala bland juristpro-
grammen. Jag och klubbmästare, 
Amanda, har redan börjat diskutera 
med styrelsen och generalerna om 
hur vi kan göra nollningen tryggare 
för framtida nollor. 

Dessa möten är så smidigt planerade 
att ordförandemöten, JURO-möten 
och baler äger rum i samma ort på 
samma dag. Dagen inleds med att 
alla går på sina respektive möten för 
att sedan avslutas med en finsittning 
tillsammans på kvällen. 

En av de läskigaste delarna av dessa 
sittningar är för mig traditionen att 
ordförande för respektive förening 
går upp på scenen och överlämnar 
en present efter ett par väl valda 
“roast”-liknande ord riktade till värd-
föreningen. Under talen i Karlstad var 
ett återkommande tema att de är 
unga. Därför överlämnades passande 
presenter i form av barnmat och en 
bok för bebisar.

Mitt tal till vår fina systerförening i 
Karlstad kretsade kring att “det är 
alltid sol i Karlstad” och att det alltid 
är trist och mörkt i Umeå. Kanske 
råkade jag “roasta” fel stad? Min 
present var då självfallet solkräm, 
drink-glas och Fricky-liknande solisar. 
Ni vet omslaget till Aqua Aura? 

Vi beger oss hem till Umeå igen 
med massa nya idéer och energi. Vi 
håller er uppdaterade om vad vi gör 
under framtida resor till   

systerföreningarna och deras baler 
i kommande upplagor av de Fac-
to, förhoppningsvis med fler roliga 
anekdoter och citat från våra “roasts” 
till de andra lärosätena.

Tack för oss!

FANNY BERQVIST. T4

ORDFÖRANDE

ANTON OKIC. T6

UTBILDNINGSANSVARIG

HELGBESÖK I SOLIGA KARLSTAD

ORDFÖRANDE HAR ORDET
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RHIANNON MEENAN. T4 
REDAKTIONSCHEF

Året 1969 är nu ett halvt sekel tillbaka i tiden. Det är året 
då tv-serien Pippi Långstrump började sändas och Olof 
Palme blev statsminister, the Beatles hade sitt sista 
offentliga framträdande och Boeing 747 hade sin första 
flygning. Samma år slutade en juridisk process i
förlikning – en process om Sveriges största läkemedels-
skandal genom tiderna.  

Läkemedelsbolaget Chemie Grünenthal utvecklade år 
1954 ett lugnande medel som heter talidomid. Första 
landet som tillät lansering av läkemedlet var Väst-
tyskland, där det såldes som sömnmedel. I broschyrer 
framgick det att medlet var säkert och effektivt, även för 
gravida kvinnor. Liknande utfästelser gavs också senare 
när produkten tog sig till den svenska marknaden 1959, 
då under namnet Neurosedyn. I reklamen utgavs 
Neurosedyn för att vara en helt perfekt lösning på 
gravidillamående och sömnproblem. Till hela världens 
förskräckelse skulle det två år senare visa sig att läke-
medlet inte bara fungerade lugnande utan också 
orsakade missfall och fosterskador hos kvinnorna som 
brukade läkemedlet. 
 
I länderna där läkemedlet såldes skedde ett markant 
uppsving i antalet barn födda med vissa distinkta 
skador. Dessa barn kunde helt sakna eller ha 
deformerade extremiteter, men också lida av hjärtprob-
lem, blindhet och dövhet. Upptäckten av kopplingen 
mellan bruk av talidomid och skadorna skedde gradvis, 
då ett antal läkare i olika länder lade märke till samban-
det och slog larm. 

Föräldrar till fyra av de drabbade barnen förde en 
skadeståndstalan mot läkemedelsbolaget Astra, 
distributören av Neurosedyn i Sverige, i sökandet efter 

upprättelse. Tillsammans tog Henning Sjöström och Leif 
Silbersky sig an uppgiften att företräda parterna mot 
Astra. Tvisten var komplex och utdragen. En av utman-
ingarna för advokaterna bestod i att visa på att Astra 
inte hade gjort allt som stod i deras makt för att förhin-
dra skadornas uppkomst och därmed varit försumliga 
när de lanserade medlet på den svenska marknaden. 
Till slut, den 5 november 1969, träffades en förlikning och 
Astra utgav 6000 kronor per år med indexjustering till 
familjerna. 
 
En annan aktör som hamnade i blåsväder efter att 
sanningen om Neurosedyn kommit till ljuset var den 
svenska staten. JK gavs i uppdrag att granska hur staten 
hade agerat i samband med att medlet började säljas 
i Sverige. Enligt JK:s utlåtande kunde inte staten hållas 
ansvariga då de följt gällande praxis för läkemedels-
kontroller samt att det i stort sett var omöjligt för stat-
en att förutse fosterskadorna som skulle orsakas. JK 
uttalade trots detta en rekommendation om att staten 
skulle utge en engångssumma “ex gratia” till de 
drabbade familjerna, vilket staten också gjorde. 

50 ÅR SEDAN - 
NEUROSEDYNSKANDALENS UPPGÖRELSE 

REDAKTIONSCHEF
HAR ORDET
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KONSTEN ATT SLÄPPA 
ETT SVIN I OLLONSKOGEN

Byggningabalken, tillsammans med 
handelsbalken, är vad som idag kvarstår 
av 1734 års lagstiftning. Kapitel 12 i 
byggningabalken har vid det här laget 
uppnått en i det närmaste mytomspunnen 
status – kapitlet om ”huru svin må i ollonskog 
släppas”. Ollon ansågs vara så värdefulla, 
troligen delvis då de användes som foder 
för grisar, att det var nödvändigt med 
specialreglering.

Huvudregeln är att djurägare har ett 
culpaansvar avseende skador som 
orsakats av djuret. Om ett djur orsakar en 
skada svarar således en djurägare, eller 
någon som har tillsyn över djuret, enligt 
culparegeln. När någon söker skadestånd 
av en djurägare för en skada som djuret har 
orsakat måste det kunna visas att ägaren 
har varit vårdslös. Det föreligger dock 
undantag då djurägare har ett strikt ansvar, 
då djurägaren blir skadeståndsskyldig 
oavsett om denne har varit vårdslös eller 
inte. 

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och 
katter är ett av de mer välkända exemplen 
på detta. Enligt 19 § är en hundägare strikt 
ansvarig för skador som hunden har orsakat. 
I dessa fall utfaller ansvaret oavsett om 
ansvarssubjektet har varit oaktsam eller ej, 
men även grisbönder med tillgång till en 
ollonskog behöver hålla det strikta ansvaret 
i åtanke. 

1734 skedde en massiv lagreform. Majoriteten 
av de bestämmelser som tillkom 1734 har 
ersatts genom senare lagstiftning, men både 
handels- och byggningabalkarna är fortfarande 
gällande rätt. Byggningabalken reglerade 
i stor utsträckning bondesamhället, och 
tillkom i en tid då Sverige i stor utsträckning 
var just ett bondesamhälle. I 12 kapitlet 1 § av 
byggningabalken stadgas att flera personer 
som tillsammans äger en ollonskog måste 
komma överens om hur många svin som varje 
skogsägare får släppa in i ollonskogen. De ska 
tillsammans avtala om hur många svin som 
kan befinna sig i skogen. Delägarna får sedan 
släppa in så många svin som faller inom dennes 
andel. I det fall att någon släpper in fler än de 
tillåtna svinen, har de andra skogsägarna rätt 
att ta svinen i besittning och ska få ersättning 
för den skada som överträdelsen orsakat. Den 
delägare som inte äger så många svin som 
andelen berättigar insläppande av, har rätt att 
ta emot andras svin mot ersättning. Skulle han 
inte göra det, får de andra delägarna bruka 
även dennes del.

Idag anses lagstiftningen i stor utsträckning 
vara obsolet, i vart fall för dess ursprungliga 
användningsområde, då svin inte längre släpps 
ut i ollonskogar för att beta. Däremot har vi i 
nutida lagstiftning kvar regleringar kring ollon, 
även om svinen lämnas utanför. Det är ännu 
förbjudet att ta ollon från annans mark enligt 12 
kapitlet 2 a § och 8 kapitlet 11 § i brottsbalken.
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INSÄNDARE - SVAR PÅ:

I de Facto nummer 4, 2018 
beskriver Arijan Kan i sin artikel, 
Mot juridifieringen har folkstyret 
ingen chans, vikten av folkstyrets 
genomslag i svensk rättsutveckling. 
Det är en otroligt intressant fråga 
som kan ses ur många vinklar, och 
jag vill härmed bidra med en sådan 
som jag anser inte riktigt berörs i 
ovan nämnda artikel. Nämligen den 
om att domstolar faktiskt värnar, 
och bör värna om, demokratiska 
principer. 

Det är ju knappast något nytt att 
det politiska läget rör sig mot höger, 
i alla fall i Europa. Jag syftar främst 
på de politiska vågor som sköljer 
över Europa i form av nationalism 
och högerpopulism. Det syns 
i bland annat genom Fidesz i 
Ungern, PiS i Polen, Lega och 
Femstjärnerörelsen i Italien, AKP i 
Turkiet. Även länder som Österrike 
har sett inträdet av Team Stronach i 

deras parlament och i Sverige har vi 
Sverigedemokraterna som fortsätter 
att vinna mark. 

Idén att domstolarna endast 
skulle följa med i utvecklingen om 
politiker fattar moraliskt tveksamma 
beslut ställer jag mig inte bakom. 
Domstolarna har vi i grund och 
botten för att försöka skipa någon 
sorts rättvisa i fall där motstående 
meningar råder. Folkvalda politikers 
beslut om att otillbörligt missgynna 
vissa grupper i samhället är således 
inte något jag anser att domstolarna 
ska acceptera. Detta låter visserligen 
teoretiskt men även i fallet som 
författaren nämner i sin artikel 
där EU-domstolen underkände 
Sveriges lagstiftning (se förenade 
målen C203/15 och C-698/15) 
gjordes detta med hänvisning till 
Europeiska Unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna 
(punkt. 107 i ovan nämnda fall). 

Domstolarna värnar om rättvisa 
men även, i dagens samhälle, 
om mänskliga rättigheter och 
demokratiska principer rörande 
allas lika värde. Detta är ovärderligt 
och jag anser att det finns en tid 
och plats då domare ska bortse från 
politikernas vilja. Förslagsvis bör vi 
uppfostra domare till att framför allt 
annat värna om rättvisa á la Olaus 
Petris domarregler så de kan stå 
fast mot lagändringar som riskerar 
att tumma på de demokratiska 
principer och mänskliga rättigheter 
vårt samhälle bygger på. 

Slutligen, att juridifieringen skulle få 
fnatt, spinna ur kontroll och frånta 
de folkvalda politikerna för mycket 
makt känns för mig osannolikt då 
nya lagar kan stiftas som suddar 
ur den juridiska praxis som bildats. 
Juristerna har mycket makt för 
att de folkvalda vill att juristerna 
ska ha mycket makt. Enligt mig 
bör juristerna ha mycket makt om 
de folkvalda skulle få för sig att 
missbruka sin.

EMIL DANIELSSON NYKÄNEN. T9

UMEÅ UNIVERSITET

MOT JURIDIFIERINGEN HAR FOLKSTYRET INGEN CHANS

Juriststudenterna har ofta starka åsikter. Här publiceras insändare, kortare 
texter från de Factos läsare, exempelvis svar på tidigare inlägg, beröm eller 
en åsikt. Det ställs inga komplicerade krev på texten , varken i längd elelr 
ämne. Du kan skucka din insändare till defacto@jf-umea.se eller lämna en 
lapp i brevlådan utanför JF-rummet. Du får skriva texten anonymt.

9

de Facto | nr 1 . 2019 



DOMSTOLSMAKT OCH MAKT ÖVER DOMSTOLAR: 
EN TVÄRVETENSKAPLIG GRANSKNING AV DOMARROLLEN I FÖRÄNDRING

Johan Lindholm och Mattias Der-
lén, professorer i rättsvetenskap vid 
Umeå universitet, har tillsammans 
med Daniel Naurin, professor i 
statsvetenskap vid Göteborg och 
Oslo universitet, tilldelats 5,6 miljoner 
kronor för ett forskningsprojekt. Pro-
jektet syftar till att empiriskt granska 
de rådande uppfattningarna om att 
den svenska domarrollen har förän-
drats, på det sättet att både domare 
och domstolar förhåller sig allt friare 
gentemot lagstiftaren. Man söker att 
konstatera och förklara var domstolar 
står mellan att vara aktivistiska och 
skapa ny rätt och att vara traditionellt 
byråkratiska och bara verkställa lag-
stiftning. Det har växt fram ur deras 
tidigare forskning, till stor del två 
andra projekt i vilka det studerades 
hur Högsta domstolen förhållit sig till 
sin egen praxis och hur EU-domsto-
lens praxis kommit in i det svenska 
rättssystemet. 

Lindholm och Derlén betonar be-
gränsningarna som finns för jurister 
och nämner sökandet efter alter-
nativa forskningsmetoder som en 
drivande faktor i deras forskning. “I 
en doktorsavhandling kanske man 

kan beakta något hundratal rättsfall. 
Det är liksom så ambitiöst det blir. 
Men nu vill vi ju titta på tusentals 
eller kanske hundratusentals rättsfall 
och då fungerar ju inte våra vanli-
ga metoder; att bara sitta och läsa 
igenom fallen.” De menar att rättsfall 
maskinellt kan brytas ned till exem-
pelvis antal ord, antal hänvisning-
ar till prejudikat, antal skiljaktiga 
meningar men också halten emotio-
nellt eller byråkratiskt språk. Genom 
att utvinna denna information ges 
en tydlig överblick utan att behö-
va läsa varenda rättsfall in i minsta 
detalj. I den mån detta inte går att 
göra maskinellt, kommer det finnas 
forskningsassistenter som gör det. 
Projektet kommer också bestå av en 
kvalitativ empirisk komponent, i form 
av en doktorand som undersöker 
domstolarna i underrätter och håller 
intervjuer. 

Projektbidraget kommer från 
Vetenskapsrådet, en myndighet 
som varje år stödjer svensk forskning 
inom alla vetenskapsområden med 
nästan 7 miljarder kronor. Alla an-
sökningar granskas av andra forskare 
och knappt en femtedel av sökande 

beviljas bidrag. Lindholm och Derlén 
tror själva att de beviljats stöd för att 
projektet är tvärvetenskapligt men 
också för att de kombinerar nya 
metoder. “Det är inte alltid jättelätt 
som sökande att förstå varför man 
fick eller inte fick pengar. Ett år skick-
ar man in ett projekt som man inte 
får medel för men sen får man det 
året efter med ett projekt som känns 
ganska mycket som samma sak.” 

Pengarna kommer i huvudsak an-
vändas till att betala löner, mestadels 
till doktoranden och forskningsas-
sistenterna. “Det är inga spännande 
inköp av en partikelaccelerator eller 
något sådant. När man söker om 
forskningsmedel fyller man i evighet-
slånga formulär och i dem finns alltid 
ett utrustningsfält. Om man är på 
exempelvis MEDFAK eller TEKNAT 
kan man behöva ett svepelektron-
mikroskop för miljoner. Men vi är mer 
sådär: ‘pennor, kanske?’ Lite pengar 
är för att vi ska kunna presentera 
vår forskning på konferenser, det är 
bland det roligaste.” 

DANIEL STORMLUND. T4 
CHEFREDAKTÖR
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dvs. att vara okunnig om det som 
hände innan du föddes är att alltid 
förbli ett barn. I det ligger möjligtvis 
också barns tendens att följa andra. 
De danska antikhandlarna i artikeln 
ovan menade att bristande förståelse 
av konst- och kulturhistoria skapat en 
skev prissättning och möjlighet för 
den historiskt kunnige att göra fynd. 
Här ska noteras att kunskap inte 
enbart handlar om faktakunskap, 
utan även att kunna resonera över 
varför och hur förändring sker, samt 
att förstå tidigare generationers 
tanke- och levnadssätt och förhållan-
det mellan språk/historia och språk/
kultur. 

Folklivsfanatikern Job Anderssons 
menar som bekant att “förr i tiden – 
då var folk dum i huvet nå’ djävulskt!” 
Inblickar i tidigare generationers 
tanke- och levnadssätt visar emeller-
tid att vi moderna människor borde 
vara mer ödmjuka och självkritiska. 
Två tips på intressanta ögonöppnare 
inkluderar: Robert Fossier, Ces gens 
du Moyen  ge (Fayard: Paris 2007) / 
The Axe and the Oath: Ordinary Life 
in the Middle Ages (Lydia G. Co-
chrane övers., Princeton University 
Press: Princeton, NJ 2010); Peter K. 
Andersson, Vad Cilla Banck visste: En 
1800-talsmänniskas världsbild (Eller-
ströms förlag: Lund 2017).

Avslutningsvis kan vi först vid  
behärskande av såväl historia som 
språk uppnå det som tyskarna 
benämner Vergangenheitsbewälti-
gung, motsvarande förflutenhetsbe-
mästrande, en förmåga att uttrycka 
sitt förhållande till historien genom 
språket. Det innebär exempelvis 
att förstå vilka uttryck som är his-
toriskt belastade (t.ex. ”separate but 
equal” – Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 
537, 540–552 (1896)) och att ordval 
och uttal signalerar inställning till 
händelser och historiska människor. 
Genom äldre verk kan vi också bättre 
förstå innebörden av ord och dess 
bakomliggande värld, samt föreställa 
oss de minnen, samtal och sätt att 
betrakta världen som varit en del av 
tidigare generationers referensram. 
Några tips inkluderar valfritt äldre 
lagverk (landskapslag, landslag eller 
1734-års lag), Bondepraktikan, 1695 
års psalmbok, Karl XII:s Bibel, C. J. L. 
Almqvists Det går an och Fredrika 
Bremers Hertha.

Det förflutna är en nyckel till att 
förstå sig själv, andra och sin om-
givning. Gamla dagböcker, an-
teckningar och även uppsatser 
kan ge oss en inblick i vår tidigare 
tankevärld och insikt om att trots 
intellektuella och mänskliga tillkor-
takommanden sker det kanske ändå 
en långsam förbättring. Böcker om 
andra juriststudenters upplevelser 
(t.ex. Piratens Tre terminer, Osborns 
The Paper Chase och Turows One L) 
kan också ge perspektiv på egna up-
plevelser. Även tidigare generationer 
kan bidra med nödvändiga perspek-
tiv. Härförleden fanns det en artikel 
i danska Weekendavisen om att da-
gens människor inte vill ärva föremål, 
även om de kan köpa sådana avlag-
da föremål som är populära för tillfäl-
let, vilket riskerar att skapa historie- 
och rotlösa människor. Omvänt torde 
föremål kunna hjälpa ägarna att 
återknyta till sina rötter. Föremål som 
äldre släktingar brukat och i vissa 
fall själva skapat ger en särskild form 
av närhet till dessa personer och en 
behövlig dos ödmjukhet.

Förståelse av andra människor och 
sin omgivning kräver emellertid till-
bakablickar bortom vår egen livstid. 
Cicero uttryckte saken som “nescire 
autem quid antequam natus sis ac-
ciderit, id est semper esse puerum”, 

ATT BEMÄSTRA DET 
FÖRFLUTNA

JAN LEIDÖ.
INSPEKTOR
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“DET VORE TRIST ATT GLÖMMA ATT DET FINA MED 

TÄVLINGAR OCH SPORT I ALLMÄNHET INTE ÄR  

SJÄLVA SPORTEN ELLER UTÖVANDET AV DENNA. DET 

FINA ÄR DEN GEMENSKAP OCH DE HÄRLIGA MINNEN 

SOM SKAPAS AV DELTAGARNA UNDER SJÄLVA 

TÄVLINGEN, ÄVEN OM TÄVLINGEN I FRÅGA ÄR NÅGOT 

SÅ RUDIMENTÄRT SOM SNOW WARS.
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SNOW WARS 2019
I år var det dags igen. I skrivande 
stund har Umeås egna Snow Wars 
gått av stapeln. Turneringen 
anordnas årligen av Juridiska 
föreningen, denna gång i samarbete 
med Umeå studentkår. För er som 
inte riktigt vet kan Snow Wars bäst 
beskrivas som en hybrid mellan 
capture the flag och ett klassiskt 
snöbollskrig. Lagen vinner genom 
att antingen sno motståndarlagets 
flagga eller eliminera dem genom att 
träffa dem med snöbollar.

Årets turnering ägde rum fredagen 
den 8:e mars, men under dagarna 
som ledde upp till dess var det högst 
tveksamt om snön över huvud taget 
skulle medverka i årets Snow Wars. 
Det hade varit varmt veckan innan 
(ha i åtanke att vi bor i Umeå) så på 
Campusängarna kvarstod nästan inte 
en endasnöflinga.

Drastiska förhållanden kräver 
drastiska åtgärder, vilket är varför vi 
från styrelsen gjorde det enda 

RASMUS NILSSON, T2 - SPORTMÄSTARE

rimliga; vi försökte tillfredsställa 
vädergudarna för att få vädret på vår 
sida. Gudarna var dock ringrostiga 
och dagen innan turneringen hade 
inte en snöflinga fallit på flera dagar. 
Samtidigt såg Norrlands välbekan-
ta minusgrader till att den snö som 
fanns inte kunde kramas till något 
som ens liknade en snöboll. Gudarna 
visade sig emellertid ha ett sinne för 
humor. All snö som skulle ha 
kommit under veckan, kom på
fredagen och snöstormen blev ett 
faktum. Att klaga på för mycket snö 
var dock inte aktuellt, utan det var 
bara förmånligt att den eftertraktade 
snön till slut hade anlänt.

Själva turneringen karaktäriserad-
es av snö, kämpar- och tävlingsan-
da, musik och åter snö. Skämt åsi-
do, var det som arrangör härligt att 
se alla deltagares kamratskap och 
glada miner när de försökte, med 
någonting som började likna strate-
gi, slå ut motståndarlaget genom att 
träffa dem med snöbollar. 

Det vore trist att glömma att det fina 
med tävlingar och sport i allmänhet 
inte är  själva sporten eller utövandet 
av denna. det fina är den gemenskap 
och de härliga minnen som skapas 
av deltagarna under själva tävlingen, 
även om tävlingen i fråga är något så 
rudimentärt som snow wars.

Nytt för i år var det storslagna priset: 
en vandringspokal till det vinnande 
laget på vilken lagnamnet sedan
förevigas genom en tillhörande 
guldplakett. Kamperna var många, 
snöbollarna likaså men så 
småningom kunde årets vinnare 
koras. Med stolthet kan vi konstatera 
att det vinnande laget är juristerna i 
BK ÄGG som efter flera duster och 
kastade snöbollar vann den 
prestigefyllda pokalen. 

Avslutningsvis vill jag tacka alla
deltagare och åskådare som var med 
under dagen och bidrog till en härlig 
upplevelse för alla inblandade. 
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FRÅGAR

de Facto.
Idag studerar vi juridik med all glädje som det innebär. Innan vi började på programmet 

kan inte livet varit lika bra, men någonting måste alla ha sysslat med – frågan är bara 
vad. Vi har också fått uppleva mycket roligt under studietiden, men vilket minne håller 

studenterna allra kärast? de Facto frågar!

1. Vad gjorde du innan du började studera på juristprogrammet?

2. Vad tog dig till juristprogrammet i Umeå?

3. Vad är ditt bästa minne från din studietid?

1. Gick ekonomi med juridikinriktning på gymnasiet och började på 
universitet direkt efter.

2. Jag hade hört av många att Umeå universitet var bra och det är 
närmast hem till Övertorneå.

3. Ett seminarium jag tyckte var kul var under arbetsrätten då vi 
hade “förhandling” mellan fack och arbetsgivarorganisation, vi var lite 
underdogs men nailade ändå seminariet. Arbetsrätten i övrigt var inte 
så jättekul men just det seminariet var roligt. 

JOHANNA KOURILEHTO - T4

1. Jag började på universitet direkt efter att jag gått ut
 sam-beteende på gymnasiet. 
 
2. Har alltid varit intresserad av juridiska frågor, rättvisa och 
civilkurage. Umeå ville jag studera i för att det är en mellanstor stad 
och jag var inte sugen på storstad som till exempel Stockholm.

3. Halvvägssittningen med klassen var riktigt rolig, jag älskar bara 
att umgås med min klass! 

LOWISA FAGERUDD - T6
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RASMUS NILSSON - T2

1. Pluggade ekonomi med jur-inriktning på gymnasiet

2. Jag har alltid velat bli jurist.

3. Jag tyckte att det roligaste var insparken, och det roligaste 
på insparken var brännsbollsturneringsvinsten!

1. Jag gick på samhälls med inriktning socialt entreprenörskap 
på gymnasiet och jobbade samtidigt på Coop, spelade också fiol.

2. Jag har alltid velat plugga i Umeå, då jag hört att det inte är lika 
hetsigt som andra lärosäten.

3. Faddermiddagen där vi åt tacos var kul! Det var bra stämning 
och mycket guacamole!

ANDREAS ÅHLUND - T6

1. Innan universitetet gick jag på hockeygymnasiet i Skellefteå.

2. Jag hörde att just Umeå var bra, eller snarare att jag hörde dåliga 
saker om andra juristprogram längre söderut.

3. Att jag hamnade i samma nollegrupp som Arijan. Känslan efter 
T5-tentan var också en höjdpunkt.

KIM HENG MONG - T2

1. Jag har varit och backpackat i Sydamerika och jobbat på lite olika ställen, 
senast på Ahlgrens advokatbyrå där jag fortfarande jobbar idag.

2. Juristprogrammet valde jag för att jag tyckte om juridik när jag pluggade 
ett juridiskt inriktat program på gymnasiet. Jag fick också lite insyn när jag 
jobbade på byrån och det väckte ännu mer intresse. Umeå valde jag eftersom 
jag kommer härifrån!

3. Känslan efter första terminstentamen i T2, att få gå på “sommarlov” efter 
den var underbart!

1. Jag tog ett sabbatsår då jag funderade på vad jag ville studera och 
jobbade samtidigt som vikarie på för- och grundskola.

2. Jag jobbade här så det passade bra att börja här.

3. Ett av mina favoritminnen är från JD – på efterfesten, när allt på dagen 
var över. Det var häftigt att se hur allt hårt arbete hade förverkligats till 
något riktigt bra.

MAX CARLSSON - T8

RENÉE SVENSK - T4
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 2. 

de Facto.
Våra allkunniga lärare/guruer på institutionen har även de haft ett liv innan de fann sig 
tillrätta i varsitt rum längst upp i tornet. Var de ute i vida världen och gjorde annat intressant? 
Vad har de för erfarenheter och minnen från tiden innan och under institutionslivet? 

de Facto frågar!

1. Vad gjorde du innan du började arbeta på  Juridiska institutionen?

2. Vad tog dig till just Umeås universitet?

3. Vad är ditt bästa minne från din tid på institutionen?

MARIA EKLUND

JAN LEIDÖ 1.. Jag blev amanuens när jag gick termin 7 och började då undervisa 
lite på olika kurser, sedan undervisade jag i beskattningsrätt på termin 9. 
Direkt efter examen började jag undervisa på UmU på heltid. Efter en termin 
som adjunkt blev jag doktorand.

 2.. Jag kommer från Västerbotten och det blev därför naturligt att 
flytta till Umeå för att studera. Eftersom jag fick jobb stannade jag kvar här och 
har svårt att tänka mig att jag någonsin skulle lämna Västerbotten.

 3.. Det finns jättemånga bra minnen, men särskilt när folk nästan 
pratar i munnen på varandra på seminarierna för att de är så delaktiga och 
att de visar att de förstår helheten och har kul. En höjdpunkt var när Joel 
Olsson (T8) framförde ”Kära Botolf”, med egenkomponerad text, under ett 
seminarium i rättshistoria där vi diskuterade rättsfallet Botolf från 1311.

FRÅGAR
INSTITUTIONEN

 1.  Jag satt ting och så jobbade jag på en lokal advokatbyrå i 
Malmberget.

 2.  Jag bodde i Umeå då jag hade suttit ting här och då kom 
jag på att jag ville undervisa eftersom jag tyckte att det verkade kul.
 
 3.  En gång på en föreläsning om upphovsrätt visade jag en 
bild på enfärgade målningar och frågade om de hade verkshöjd. En 
student frågade då om det spelade någon roll hur stora målningarna 
var varpå jag svarade: ”Nej, storleken har ingen betydelse – här heller”. 
Svaret genererade en rejäl skrattsalva och taktfasta applåder.
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 2. 

STEFAN LIDBERG

STAFFAN INGMANSON

 1.  Efter gymnasiet så gick jag en mentalskötarutbildning 
på 1,5 år och jobbade inom psykiatrin i fem år. Jag har varit 
backpacker och rest runt i 6,5 månader (Thailand, Malaysia, 
Singapore, Indonesien, Australien och Nya Zeeland). Jag har 
också gått en säljutbildning där jag bl. a. praktiserade med 
säljaren på Marabou. Efter säljutbildningen så jobbade jag 
under ett år åt Marabou som merchandiser (plockhjälp) och 
åkte runt i Norrbotten och plockade upp varor samt skyltade i 
butikerna. Innan jag började att jobba på institutionen så bodde 
jag i Falköping där min dåvarande sambo hade fått jobb som 
sjukgymnast och jag pluggade ett år på Komvux.

 2. När vi hade bott i Falköping i 1,5 år och fått vårt 
första barn så ville vi flytta norrut igen. Jag hade bestämt 
mig för att läsa på Umeå universitet där jag läste studie- 
och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp. Jag fick jobb på 
universitetet direkt efter min utbildning i augusti 2001, först 
som allmän studievägledare under ett år på Studentcentrum 
sedan jobbade jag ett år på kansliet för samhällsvetenskap som 
studieinformatör. Sedan 2003 jobbar jag här på institutionen, 
först som studie- och utbildningsadministratör men sedan 2011 
jobbar jag som studievägledare.

 3.  Att få träffa alla studenter är det bästa.

 1. Innan jag började jobba här 1995 jobbade jag åt ett 
utbildningsföretag här i Umeå, vi utbildade företag och kommuner 
när det kom ny arbetsmiljörätt. 

 2. Jag flyttade hit innan jag började jobba, då flyttade jag för 
kärleken. Jag är född i Stockholm men kände redan som tonåring 
att jag vill flytta norrut då jag gillar att fiska, åka skidor och sådant. 

 3. Rent allmänt tycker jag att jag har ett fantastiskt 
intressant jobb. Om vi pratar enstaka händelser så är nog mitt bästa 
minne en institutionsresa vi gjorde till Luxemburg och Tyskland och 
där vi bl.a. besökte den tyska författningsdomstolen. Men förutom 
intressanta studiebesök så hade vi också väldigt roligt. 
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VILKA ÄR REDAKTIONEN?

 
Jag är en 22-årig irländare från Boden och går 
även jag termin fyra på juristprogrammet. På 
veckodagarna hittar ni mig i UB, där jag sitter 
och låtsaspluggar, medan jag om helgerna 
tillbringar min tid med att vakta livet på 
badhusgäster. I den mån tiden räcker försöker 
jag även sova, äta och umgås med vänner. 

Jag gav mig in i rollen som redaktionschef 
med ett mål: att skapa och leverera en 
riktigt bra tidning som uppskattas av alla 
som får hem den. De uppgifter jag har som 
redaktionschef inkluderar bland annat att 
skriva intressanta artiklar, hitta taggade 
skribenter och bolla roliga idéer med 
redaktionen.  

DANIEL STORMLUND RHIANNON MEENAN

 
Jag är 20 år gammal, från Stockholm och 
pluggar termin fyra på juristprogrammet. På 
min fria tid lyssnar jag på musik och umgås 
med vänner, gärna samtidigt. Jag sökte posten 
som chefredaktör för att stärka gemenskapen 
inom föreningen. Min målbild är att alla våra 
medlemmar, oavsett om de är helt nya eller 
redan anställda på en fräsig byrå, ska känna 
spänning inför att de Facto ploppar ner i 
brevlådan. 

Som chefredaktör bär jag det huvudsakliga 
ansvaret för tidningen, vare sig det handlar 
om stavfel, att få bokaren att boka eller att 
stå till svars om vi mot förmodan skulle begå 
tryckfrihetsbrott.
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EMILIA SJÖDIN

ANTON EKENGREN

 
Jag är en 24-årig gotlänning som kommer från 
Visby och flyttade till Umeå för att studera på 
universitetet. Just nu så går jag andra terminen 
på programmet digital medieproduktion där 
jag stormtrivs.  Jag har sedan länge en passion 
för digital formgivning och skapande, och 
spenderar ofta min fritid med detta om jag 
inte umgås med vänner.  

Jag sökte till redaktionen på de Facto eftersom 
att jag tänkte att det skulle vara ett perfekt 
ställe att kunna utveckla mina färdigheter 
utöver studierna. Som layoutansvarig 
tillsammans med Emilia formger vi de Facto 
och förhoppnings ger den ett utseende som 
gör läsningen lite mera underhållande.

Jag är 21 år gammal och är uppvuxen i 
en liten by utanför Falun och går just nu 
fjärde terminen på programmet digital 
medieproduktion. Jag har alltid haft ett stort 
intresse för det kreativa och jag älskar allt som 
har med foto och bildbehandling att göra.   
Bortsett från att skapa bilder bjuder jag gärna 
in mina vänner på fika, dricker mängder av 
kaffe och snackar.  

Mitt mål med rollen som layoutansvarig 
är att utöka min kreativa sida genom att 
skapa en god design som delvis kan vara till 
fördel för mitt framtida yrke. Min uppgift är 
formge tidningen med insamlat material från 
skribenterna, illustratörerna och fotograferna. 
Det är jag tillsammans med Anton som 
bestämmer utseendet gällande färger, 
marginaler och typografi. 
.

FOTO :  EMILIA SJÖDIN
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EN DAG MED ÅKLAGAREN 
LARS-GÖRAN WENNERHOLM

När Juridiska föreningen den 21 februari slog upp dör-
rarna för årets första gästföreläsare så var det med 
besked. Lars-Göran Wennerholm, vice chefsåklagare 
på Åklagarmyndigheten och framförallt uppmärk-
sammad efter att ha fört åtal i mordet på Lisa Holm, 
stod för lyriken inför en spänd åhörarskara.

Kvart i tre slingrade sig kön lång i Lindellhallen. 
Juridiska föreningen slog på stort och bjöd på både 
smörgåsar, smoothies och fika. Runt ett hundratal 
studenter dök upp på föreläsningen och hörsal C var 
näst intill fullsatt. Trots att majoriteten av studenterna 
var våra egna medlemmar hade även andra program 
uppmärksammat föreläsningen och vågat sig fram för 
att visa intresse. Under första timmen berättade Wen-
nerholm närmare om rollen som åklagare och sin kar-
riär. Under andra timmen redogjorde han för proces-
sen i Lisa Holm-målet som ägde rum 2015. En röd tråd 
genom hela föreläsningen var en personlig prägel där 
Wennerholm delade med sig av anekdoter och erfar-
enheter av juristyrket.

Vi i Juridiska föreningens styrelse är otroligt nöjda 
med gästföreläsningen och hoppas att ni medlemmar 
känner detsamma. Förhoppningsvis kommer verk-
samhetsåret medföra fler lyckade evenemang och vi 
önskar därför att ni vänder er till oss med önskemål 
och synpunkter. Vi tackar Lars-Göran Wennerholm och 
alla som kom och visade intresse!

Sara Curan, T6

Skulle du ha något bra förslag på gästföreläsare kan 
du maila vice ordförande på adressen:

 viceordf@jf-umea.se 
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INTERVJU: Är det svårt att hålla sig
distanserad?
Det är nog en läggningsfråga. Är 
man en sådan som gärna ältar, 
funderar och tar med sig saker hem 
bör man kanske inte vara åklagare. 
Ibland är det oundvikligt att man blir 
tyngd i och med att vi har många 
jobbiga saker att hantera. Då har vi 
en möjlighet att gå och tala med 
någon för att “debriefa”. Detta gör 
exempelvis de som jobbar med brott 
mot barn kontinuerligt. Snacket förr 
var “äsch, det är bara att gå hem 
och ta en whiskey”, men så är det ju 
verkligen inte längre.

Psykisk ohälsa är vanlig bland 
juriststudenter. Bör vi oroa oss för 
framtiden?
Problemet med juristutbildningen är 
att hetsen ofta ligger helt och hållet 
i tingsmeriteringen. Om man hade 
kunnat få bort kravet på 
tingsmeritering för att kunna bli 
exempelvis åklagare, hade stressen 
minskat. Det är ju först när man 
börjar jobba som det verkligen visar 
sig om man är lämplig för jobbet. 
Att ha suttit ting är ju jättebra för att 
kunna ta sig vidare i sin karriär men 
jag tror det löser sig för de allra flesta 
även om man inte gjort det. 

Lars-Göran Wennerholm studerade 
juridik i Uppsala mellan 1988-1992 
och bor numera på en liten gård 
med sin familj utanför Falköping i 
Skaraborg.

Vilket är ditt bästa minne från 
studietiden?
Jag minns tiden som väldigt 
självständig och fri. Jag delade upp 
den mellan plugg, idrott och fest, 
i den ordningen. Jag längtar inte 
tillbaka allt för mycket, jag har det 
väldigt bra nu, men jag minns starkt 
när vi i idrottsföreningen skulle 
anordna en av våra årliga fester. 
Bandet vi hade bokat visade sig inte 
ha en sångare så i ett svagt 
ögonblick lovade jag att ställa upp 
istället. Jag kan ju inte sjunga, så på 
cykelresan dit var det nästan så att 
jag önskade att jag blev påkörd.

Hur kommer det sig att du
blev åklagare?
Direkt efter studietiden satt jag ting, 
sedan fick jag ett vikariat på 
Stockholms stadskansli och 
hamnade efter ett tag på 
Kammarrätten i Jönköping. När jag 
senare skulle bli assessor krävdes 
det 5-10 år på ett departement eller 
utredning i Stockholm för att 
kvalificera sig för en ordinarie 
domartjänst. Jag var inte jättesugen 
på att flytta tillbaka till dit men då 
såg jag en öppning hos
Åklagarkammaren i Skövde. Väl där 
insåg jag att jag hade hittat rätt. Det 
blev lite som jag tänkte från
början – jag får hjälpa människor och 
ge dem upprättelse. 

Vad gör en åklagare?
Vi har tre huvudsakliga 
arbetsuppgifter: att fatta beslut i 
polisledda förundersökninar, 
leda och fatta beslut i egna 
förundersökningar och processa i 
domstol. Sedan har vi andra uppgift-
er såsom att tala med myndigheter, 
målsäganden och ibland misstänkta. 
Att tala med journalister kan ibland 
vara en stor uppgift. 

Vad tycker du om försvarare?
När man står emot vissa försvarare 
kan man ibland känna att det 
kommer bli särskilt tufft, men det 
är samtidigt jättebra. Att vi som 
åklagare vill ha slöa försvarare är en 
myt. Vi gör så klart alltid vårt 
bästa, men riktigt vassa försvarare 
kan göra att vi lägger på ett extra kol. 
Ett aktivt försvar brukar också leda till 
en utförligare utredning, vilket kan 
gynna mina klienter. Alla har rätt till 
ett riktigt bra försvar! 

Vad hade du för mål med dina
studier?
När jag började studera hade jag en 
bild av att jag skulle bli en 
småstadsadvokat. Jag skulle ha ett 
litet kontor och hjälpa människor 
med all sorts juridik, allt från 
skatterådgivning till brottmål. Senare 
under studietiden kom 
yuppievågen och fokuset bland mina 
kursare hamnade på att tjäna 
pengar, något som jag också drogs 
med i. Jag läste ämnen såsom 
bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt 
och tänkte att jag skulle jobba med 
det. 

DANIEL STORMLUND. T4 

CHEFREDAKTÖR
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Varför: Visst vill man stänga ute 
grannen som smaskar i UB? Och 
visst vill man tagga till ordentligt när 
man cyklar uppför Gammliabacken 
på väg till universitetet? Hörlurarna 
är ofräschare än du tror med öron-
vax och sådant äckligt man egent-
ligen inte vill ha där. Faktum är att 
endast lite skräp kan försämra ljudet 
i hörlurarna och därför måste dessa 
rengöras!
Det här behövs: Tandpetare och 
tandborste 
Hur: En tandpetare brukar vara bra 
för att få bort det värsta. Sedan kan 
du försiktigt borsta med en mjuk 
tandborste tills allt försvunnit. Tand-
borsten putsar verkligen rent dem. 
Kommentar: Detta borde alla göra! 
Vi blev överraskade av resultatet 
och hörlurarna blev som nya. Nu får 
bordsgrannen i UB smaska hur högt 
den vill! 
Betyg: 5/5 Håstad

FIXA SMUTSIGA HÖRLURAR

Varför: När allting snurrar och livet 
inte känns på topp och man mår 
riktigt illa, är detta en dunderkur 
för att i alla fall stilla illamåendet en 
stund, sägs det...
Det här behövs: En blöt och kall 
handduk
Hur: Placera handduken på pan-
nan, lägg dig ner och blunda. Bästa 
tipset är att försöka somna!
Kommentar: Förvånansvärt bra, 
gjorde tillvaron aningen bättre.
Betyg: 3/5  Håstad

STILLA ILLAMÅENDET 
(ELLER BAKIS) 

Varför: Att lukta vitlök är verkligen 
ingen hit. Detta tips kan användas 
på såväl händer som skärbrädor 
och diskbänkar för att övervinna 
odören. Salt är även fettlösande, så 
har du den där sunkiga osynliga 
hinnan på dina skärbrädor är detta 
ett hett tips. 
Det här behövs: Citron, salt och 
varmt vatten.
Hur: Gnugga skärbrädan (ja, 
händer eller vad det nu är som ska 
renas) med citronsaft och salt - skölj 
sedan med varmt vatten. Låt torka. 
Kommentar: Ja, nu luktar skär-
brädan salt och citron! Det är i alla 
fall fräschare än vitlök. Fettet är 
dessutom puts väck! 
Betyg: 3/5 Håstad

FRÄSCHA UPP EN SUNKIG 
SKÄRBRÄDA (ELLER STUDENT)

DE FACTO TESTAR: 
HUSKURER
MED CHRISTOFFER OCH AMANDA

Ordspråket “det var bättre förr” är nog alla bekanta med. Med 
numrets tema “Tillbakablick” har Christoffer och Amanda 
testat om det faktiskt var bättre förr. I alla fall när det gäller 
uråldriga (nåja) husmorsknep som kan underlätta vardagen 
för alla de Facto-läsare. Testerna gick kanske inte alla gånger 
helt som förväntat, men överlag kommer här ett par fantastis-
ka tips. Håll tillgodo:
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Varför: Att dricka obubbligt bubbel säger väl sig självt? Det är som att läsa 
sakrätt skriven av någon annan än Håstad. Eller som att besöka Skogis utan 
att äta pannkakor. Vi alla har väl varit med om att det finns lite kvar i flaskan, 
men man inte är jättesugen på att dricka obubbligt bubbel… 
Det här behövs: Obubbligt bubbel och ETT ENDASTE RUSSIN
Hur: Stoppa russinet i det obubbliga bubblet så kommer sockret från russi-
net att göra det obubbliga bubblet bubbligt igen! 
Kommentar: Nja... Våra höga förväntningar att rädda gammalt bubbel 
uppfylldes tyvärr inte. Vi båda blev faktiskt lite ledsna för vi hade verkligen 
önskat att det skulle fungera bra. 
Betyg: 1/5 Håstad

Varför: På en tre timmar lång föreläsning i internationell handelsrätt vill du 
att kaffet ska smaka lika gott som finkaffet i hum-huset, eller varför inte en 
kopp nybryggt kaffe i Italien? Till att börja med kan du rengöra din termos! 
Annars har du ingen chans att få till det där perfekta kaffet. 
Det här behövs: Bakpulver och hett/kokande vatten. 
Hur: Häll i ett par teskedar bakpulver i termosen. Fyll sedan på med hett 
vatten. Skaka termosen och låt sedan stå någon timme. Diska sedan rent. Alla 
avlagringar och förhoppningsvis den sunkiga kaffelukten är nu borta! 
Kommentar: Fungerade bra! Nu är kaffet så gott att man till och med klarar 
en sex timmar lång föreläsning i miljörätt. :-)
Betyg: 4/5 Håstad

GÖR RENT DIN KAFFETERMOS

Varför: Kanel har en antiinflammatorisk verkan som möjliggör minskning 
av svullnad i olika delar av kroppen, såväl som bekämpning av infektioner 
och reparation av skadad vävnad. Kanelen är också full av antioxidanter; så 
vi tänkte; varför inte en kanelgiffel? 
Att utföra tester kräver energi, detsamma gäller om man tentapluggar 
eller försöker sammanställa sitt personliga brev, därför behöver man 
ibland lite extra energitillförsel. 
Det här behövs: KANELgifflar.
Hur: Att avnjuta giffeln vid panten på Ica Berghem är inte helt fel, men 
kanske inte helt rätt heller. Vi valde i alla fall denna vackra plats och åt 
även några på vägen hem från Ica. Det stillade sötsuget riktigt bra och 
vi hade inte kunnat haft en bättre fikastund just där och då. Att kryddan 
kanel dessutom bevisats ha hälsosamma fördelar är såklart en bonus.
Kommentar: Gifflar är gott, behöver vi säga mer egentligen? Det sägs att 
kanel har använts i olika huskurer i tusentals år och modern vetenskap 
har bekräftat många av egenskaperna efter diverse undersökningar och 
studier. Vi kände väl mest av att det hjälpte mot sötsuget, men vem vet, 
vi kanske är mycket friskare efter de där kanelgifflarna? Mest troligt är det 
så.
Betyg: 6/5 Håstad

ÄTA KANEL FÖR ATT BLI FRISKARE
(OCH FÖR ATT STILLA SÖTSUGET)

FÅ BUBBEL BUBBLIGT IGEN
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JURISTENS DAG
DECEMBER 2018

Juristens dag är ett 
arbetsmarknadseven-
emang som anordnas 
årligen av Juridiska 
föreningen. Det består 
av två delar: fördagen 
och mässdagen. Under

fördagen gästades vi av 
fyra föreläsare inom olika 

områden som alla berätta-
de om sin bild av yttrandefri-

heten, vilket var temat för dagen. Föreläsningarna 
bjöd på allt från information till provokation och 
dagen avslutades med en efterlängtad paneldebatt 
med föreläsarna. Dagen därpå hölls mässan, där 
studenter fick möjligheten att träffa yrkesverksam-
ma jurister inom alla områden. Möjlighet gavs också 
att fortsätta minglet senare med en bankett samt en 
tillhörande efterfest, något som de projektansvariga 
kommer berätta mer om.

Joakim Nergelius 
Först ut bland föreläsarna var Joakim Nergelius, profes-
sor i rättsvetenskap vid Örebro universitet och docent i 
konstitutionell rätt. I hans åsikt framstår Sverige väldigt 
unikt vad gäller yttrande- och tryckfrihet. Yttrandefri-
heten är i de allra flesta länderna den mest centrala 
grundlagsfrågan men Sverige särskiljer sig genom att 
ha skyddat den så tidigt som 1766. Offentlighetsprinci-
pen, uttryck av åsikter till främjande av ett fritt sam-
hällsskick, meddelarfrihet och källskydd är idéer som 

han menar fanns redan i 1766 års tryckfrihetsförord-
ning, som han anser utgjort landets konstitutionella 
fundament. Nergelius fortsatte med en redogörelse 
över hur skyddet för yttrandefriheten behövt förhålla 
sig till den tekniska utvecklingen, Sveriges inträde i 
EU samt den ständigt återkommande frågan om att 
förbjuda rasistiska organisationer, i vilken åsikterna 
nyligen har svängt. I somras sade justitieministern 
att det finns möjligheter till detta i regeringsformen, 
fastän det tidigare rådde konsensus om att organi-
sationer inte kan förbjudas enbart på grund av sina 
åsikter. Avslutningsvis kunde Nergelius förstå varför 
man vill begränsa vissa organisationer, men tyck-
te att ett förbud skulle strida mot andan i Sveriges 
grundlagar.

Nils Funcke
Nästa person som talade var journalisten Nils Funcke, 
författare och före detta ledarskribent för Dagens 
Nyheter. Inledningsvis konstaterade Funcke att en 
utgångspunkt för tryckfrihet är att även sådant som 
kan störa och kränka enskilda eller stater måste ac-
cepteras. Trots detta har staten genom historien haft 
en tendens att belägga tryckfriheten med restriktion-
er för bevara sina egna intressen. Funcke påpekade 
att statens restriktioner oftast sker i distributionsle-
det, när den som tänker ut, formulerar och trycker 
sin tanke faktiskt ska få ut den till omvärlden. Han 
fortsatte med att ge exempel från både dåtid och 
nutid, då staten ingripit i distributionen av skrifter.



Funcke menade att exemplen visar på att staten är 
opålitlig när det kommer till tryckfrihet. I sina avslutande 
ord delade Funcke med sig av en tankeställare. De 
medel som möjliggör begränsningar av vår tryckfrihet 
idag, finns i lag och genom t.ex. granskningsnämnden. 
Dessa medel kan komma att utnyttjas ännu mer i 
framtiden på ett otillbörligt sätt, i fel makthavares 
händer. Därför är det enligt honom viktigt att parera  
innan det händer. 

Aron Flam
Dagens tredje föreläsare var Aron Flam, komiker och 
skribent. “Yttrandefrihet, på ren svenska, är rätten att 
förolämpa andra” inledde Flam och tryckte på vikten att 
få förolämpa, inte bara andra människor utan 
framförallt rådande tankar och idéer. Som exempel tog 
han upp att Copernicus, med idéen om att solen inte 
snurrar runt jorden, förolämpade en hel värld. För att 
människor genom tiderna kritiserat den rådande 
ordningen, och på så sätt förolämpat de som uppehöll 
den, har samhällen kunnat utvecklas.

Flam fortsatte med att argumentera mot behovet av att 
skydda vissa människor mot missaktning. Även om han 
ansåg sig möjligen tala mot sitt eget intresse då han är 
av judisk börd, menade han att han hellre själv 
argumenterade mot oönskade åsikter än att dessa skulle 
förbjudas i lag. Genom att förbjuda åsikter går man miste 
om argumentation, vilket han menade behövs för att 
människor ska utvecklas. Flam tyckte avslutningsvis att 
Sverige idag saknar yttrandefrihet och fortsatt 
motarbetar den genom strävandet mot mindre 
förolämpningar. I stället borde samhället aktivt
uppmuntra förolämpningar och på så sätt 
uppmuntra utveckling.

Johan Hirschfeldt
Sist ut i talarstolen var Johan Hirschfeldt, ledamot i 
Europarådets Venedigkommission och tidigare 
justitiekansler. Hirschfeldts fokus låg huvudsakligen på 
myndigheters användande av sociala medier, ett ämne 
han även skrivit om i en vänbok. Hirschfeldt berättade 
om när Svenska Institutet (SI) startade ett Twitterkonto, 
från vilket kuratorer fick göra inlägg. Hirschfeldt dis-
kuterade kraven på saklighet och opartiskhet i myn-
digheters verksamhet i relation till sociala medier, och 
om dessa krav även begränsar kuratorn som skriver 
genom myndighetens kanal.

I sin slutsats hänvisar Hirschfeldts till vad juristerna 
Schultz och Westman uttalat om Twitterkontot. De 
menar att kraven på saklighet och opartiskhet inte 
hindrar kuratorernas subjektiva uttryckande, detta så 
länge verksamheten från kontot sköts med klara regler 
som tillämpas lika för alla.

Paneldebatten
Debatten modererades av Therese Enarsson, lektor vid 
Juridiska institutionen vid Umeå universitet. För att inle-
da resonerade deltagarna kring syftet med yttrandefri-
het. Panelen öppnades senare upp för frågor, varav mån-
ga rörde hur man borde se på uttryck av bl.a. Mr. Cool 
eller Ken Ring. Har vi misslyckats med yttrandefriheten 
ifall konstnärer drar tillbaka och ber om ursäkt för sina 
uttryck?

Sammanfattningsvis gav fördagen rum för många 
olika ståndpunkter, både ideologiska och juridiska, och 
medförde både skratt och rynkade pannor. Oavsett var 
man själv stod lämnades alla onekligen klokare och vi i 
redaktionen är nog inte ensamma om att se fram emot 
vad som bjuds på under Juristens dag 2019.

Daniel Stormlund, T4
Rhiannon Meenan, T4

FOTO :  Emma Sterving
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MÄSSDAGEN & ROLLEN SOM
 PROJEKTANSVARIG

överstrykningspennor, och i bästa fall en och annan 
sommarnotarietjänst på Mannheimer Swartling. 

Mässan ledde mot sitt slut, men det betydde som 
bekant inte att Juristens dag var över. Nej, långt ifrån. 
Nu började det laddas upp i student- och 
hotellrum till vad som många utställare kallat 
”Sveriges bästa juristfest”. Återigen intogs Plan 5 i 
Vävens lokaler av snart alldeles lagom förfriskade 
jurister i alla stadier av sina karriärer. Kvällen framled 
med alla de sedvanliga punkterna: fantastiskt 
uppklädda gäster, tillräckligt med dricka (valfri dryck), 
ibland lite för långa tal och underhållning. 
Huvudrätten för kvällen var den lokala renen, som 
enligt oss borde gå till historieböckerna för den 
otroliga smakupplevelsen! 

När allt på bordet var uppätet, drycken uppdrucken, 
talen talade samt relevanta personer avtackade var 
det dags för efterfesten att ta vid. Traditionen 
påbjuder bussning till Fabriken och en bussning till 
Fabriken levererades. Väl på plats gavs en efterfest 
som gjorde att även de absolut äldsta och garvade 
juristerna fick en throwback till studietiden med 
studentvänliga priser, beer pong och dansringar. 
En bra kväll på Fabriken ska aldrig utelämna en risk 
för en skandal som gör att ansvarsgruppen får ha 
ett samtal med JF och prefekten i efterhand. En risk 
som i bästa fall aldrig ska behöva realiseras. I år var en 
borttappad projektorkontroll det enda som behövde 
kompenseras, vilket gjorde kvällen till en stor succé. 

Som projektansvariga har vi fått arbeta hårt och länge 
för att ro Juristens dag i hamn. Resan gick inte alltid 
utan motgångar men den ovärderliga hjälpen vi fick 
från våra arbetsgrupper gjorde projektet till något av 
det roligaste vi gjort under hela vårt studentliv och 
en ovärderlig erfarenhet. Vi vill verkligen tacka Jesper 
Kröger, Maria Burström Flodin, Oscar Jernetz, Anton 
Lindahl, Oskar Engman, Izabell Tillstam, Sara Curan, 
Johanna Kourilehto, Emilia Kylsäter och Gustav Åberg 
för allt arbete ni lagt ned. Nu ser vi fram emot vilka 
som kommer att ta över det absolut roligaste arbete 
man kan göra för Juridiska föreningen och göra 
Juristens dag 2019 om möjligt ännu bättre!

Tack för oss!EMMA STERVING 
SEBASTIAN UDDGREN 
T6

När vi fick förtroendet i mars förra året att vara
ansvariga för årets upplaga av vår egna 
arbetsmarknadsmässa, hade vi nog inte riktigt 
insett vad vi hade skrivit upp oss för. Det kanske 
borde ha sagt sig själv att det enskilda 
evenemanget som driver hela Juridiska 
föreningens övriga föreningsliv kommer att ta en 
del tid och kraft. Men för varje minut av arbete vi 
lagt ned, har vi fått en timme av glädje tillbaka. 

Som projektansvariga har vi från första början 
arbetat hårt för att bana vägen för det bästa Juristens 
dag någonsin. Att flytta Juristens dag från januari 
till december tyckte vi var en självklarhet, då många 
arbetsgivare som kommer till Umeå och Juristens dag 
stänger de sommartjänster de erbjuder 
studenterna mellan jul och nyår. Då Juristens dag 
är till för oss studenter, tyckte vi att det var en s.k. 
”no brainer” att flytta mässan så det skulle bli ännu 
lättare att ta kontakt med arbetsgivare och få chans 
till en sommartjänst. Det medförde dock att vi fick 
en månads mindre arbete att jobba med, något som 
gjorde att vi fick frångå den mall enligt vilken tidigare 
projektansvariga har utfört sitt arbete. 

Den stora dagen kom till slut, och efter en fantastisk 
insats från våra underbara arbetsgrupper flöt 
mässan på helt smärtfritt. Kung Bore bjöd på humör 
och hjälpte Umeå att visa upp sig från sin absolut 
bästa sida med minus 15 grader och klarblå himmel. 
Utställarna var väldigt nöjda med vädret, men kanske 
främst med allt vad Aula Nordica kunde erbjuda. Från 
mässans layout till företagsvärdarna samt servicen de 
fick med mat och fika gjorde vi våra utställare mer än 
nöjda. Studenterna var förhoppningsvis nöjda med 
det sedvanliga utbudet av flikar och
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Nyexad och redo
för ledningsgruppen?

På Vinge uppmuntras alla att göra skillnad.
Därför har vi byggt en stol som ger dig som

nyanställd en plats i ledningsgruppen.

Läs mer på vinge.se/karriar


