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Är du vår nya sommartrainee?
Vi bevarar vår starka position genom att rekrytera, 
 utveckla och behålla de mest passionerade jurist - 
talang erna. Vi är stolta över att landets juriststudenter 
17 år i rad har utnämnt Mannheimer Swartling till den 
mest attraktiva advokatbyrån. Varje sommar erbjuder 
vi  juriststudenter  möjligheten att prova på rollen som 

affärsjurist på något av våra kontor i Sverige. Ansökan 
öppnar den första november. För mer information,  
besök  mannheimerswartling.se/karriar.

Besök oss även på Facebook och LinkedIn.

mannheimerswartling.se
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REPRO OCH TRYCK

”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

DANIEL STORMLUND, T5
CHEFREDAKTÖR

Sommaren är kort. Budskapet 
förmedlades en gång i tiden 
av Tomas Ledin men är rele-
vant än idag, även för de som 
inte är särskilt insatta i svensk 
80-talspop. Att sommaren 
upplevs som kort kan delvis 
bero på att den faktiskt är det, 
med hänvisning till Sveriges 
geografiska belägenhet. För 
många beror det nog på att 
sommaren innebär det förs-
ta ordentliga avbrottet från 
vardagen. Detta kan te sig i 
form av välförtjänt avkoppling, 
gärna på en solstol i något var-
mare land, eller bara hemma 
framför någon skärm. 

Sommaren måste däremot 
inte bara innebära avkop-
pling. För flera, särskilt för de 
i mitten av utbildningen, har 
sommaren istället varit en tid 
för nya utmaningar. Det är 
nog svårt att missa snacket 
i korridorerna om vem som 
varit handläggare på vilken 
myndighet. Arbeten som få 
av oss ens kände till innan 
studierna, har helt plötsligt 
blivit så åtråvärda på grund 
av deras koppling till juri-

diken. Juriststudenten hade 
kastat sig över en möjlighet 
att bara skura golven åt en 
domstol i hopp om att få en 
uppfattning om vad livet som 
praktiserande jurist har att 
erbjuda. 

Snacket i korridorerna går 
också om de få utvalda som i 
några veckor fick chansen att 
utöva det juridiska hantverket 
– de som fick notarietjänster. 
Både domstolar och byråer 
erbjuder sommarnotariet-
jänster med varierande ar-
betsuppgifter. Hos domstolar 
kan man vänta sig att få skriva 
rättsutredningar, upprätta 
förslag till domar och pro-
tokollföra förhandlingar. Hos 
byråerna kan även vänta sig 
att få att göra sådant som 
man inte riktigt får lära sig om 
vid skolbänken, såsom att del-
ta vid möten och se över avtal. 
Oavsett vem man får jobba 
åt, är notarietjänsten nästan 
mytomspunnen bland oss 
som frenetiskt söker jobb inför 
varenda sommar.

Vad sommaren än har inne-
burit, avkoppling eller utman-
ing, uppstår för många av oss 
de största utmaningarna först 
efter sommaren. Allt för ofta 
får man höra sin kurskamrat, 
eller mig, komma tillbaka efter 
sommaren med nya batteri-
er och löften om allt som ska 
åstadkommas under den 
kommande terminen. Vi får 
bara hoppas att ambitionerna 
är lika starka om tjugo veckor. 
Där bland alla oss som utlovar 
AB:n och sunt leverne, har vi 
numera också dem som inte 
riktigt vet vad de ska vänta sig. 
Det är de som ska jaga förar-
beten och släpa lagböcker i 
nio terminer till. Er vill jag häl-
sa varmt välkomna till Umeå 
och juristprogrammet!

NYSTART I FULL FART
CHEFREDAKTÖR HAR ORDET
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1

Mitt första tips riktar sig framförallt 
till det väder som ni har att se fram 
emot. Och snälla tro mig när jag 
säger detta: underskatta inte värdet 
av en ordentlig vinterjacka. Rekordet 
i kyla för Umeå ligger på -38,2° C. 
Behöver jag säga något mer?
Ps. Detta tips förutsätter en förståelse 
för att flip-flops eller liknande skor 
inte är att föredra.

2

Ett stenkast från universitetet finner 
ni den enda krogen, såvitt jag vet, 
som erbjuder studentpriser. Kro-
gen heter Pub Rött och har ett stort 
utbud av spel, varav Bezzerwizzer är 
min personliga favorit. Jag kan dock 
erkänna att mina vänner inte tycker 
det är lika kul att spela det med mig 
på grund av mitt dåliga humör vid 
förlust (som dessvärre händer mer 
ofta än sällan).

3

Brännbollsyran är mörka Umeås 
lysande stjärna. Med halvdåliga 
bokningar men riktigt rolig people 
watching är festivalen bland det roli-
gaste som händer varje år i Umeå. 
Gå på brännbollsmatcherna, inte 
bara på festivalspelningarna. Final-
matchen, med alla dess överrask-
ningar, rekommenderas starkt!

4

Mästerbotten hålls varje år i Mäster-
ort. Det är en konsert som hålls av 
rapkollektivet Random Bastards, 
Umeås stolthet. Förra året förlovade 
sig Cleo och Fricky på scenen, och 
jag tror absolut att vi kommer få 
bevittna ett bröllop i år. Dra fram din 
bästa streetwear och buckethat ur 
garderoben och njut av pop up-bu-
tiker och hip-hop i toppklass.

5

En sak som jag aldrig har stött på in-
nan jag flyttade till Umeå är den per-
fekta blandningen mellan politik och 
klubbkväll. Detta finner vi i det som 
vi form av konceptet demokratiskt 
dansgolv. Sedan sommaren har 
Rouge fått ta på sig uppdraget som 
ansvarig för dansgolvet. Det går inte 
att förklara upplägget på ett rättvist 
sätt så gå bara dit och upptäck dess 
storhet själv.

6

Mitt sista tips är helgens höjdpunkt, 
nämligen brunchen. Du hittar dessa 
i Umeås centrala del. Orangeriet 
och Tonka passar oss studenter som 
inte lyckats hitta något extrajobb 
än. Här erbjuds en buffé med allt 
från pinchos till desserter. En gång 
i månaden inträffar den ökända 
25:e dagen, på denna dag kan alla vi 
brunchälskare unna oss två timmar 
på Köksbaren. Bara deras äggröra är 
värt ett besök, för att inte tala om allt 
annat som serveras vid tillfället.

Så misströsta inte alla genomfrusna skåningar, uttråkade stockholmare och 
förvirrade småstadsbor i “storstan”, we shall overcome. Ibland är det till och med 
ganska roligt.

FANNY BERGQVIST, T5
ORDFÖRANDE

Hej och välkomna till Umeå, staden som alla studenter gärna tror är en studentstad 
men som har cirka noll studentpubar och inga studentpriser. Men misströsta inte, 
här kommer mina bästa tips på hur du ska göra din vistelse i Umeå till den bästa.

VÄLKOMNA TILL BÄSTERBOTT’N

Hösten sänker sig över oss med 
sina kalla vindar och fallande löv. 
Det gröna som varit rådande under 
sommaren skiftar nu över till toner 
av ockra och jaspis. De glödande 
nyanserna som pryder vissa av 
träden kan, om man vill dra den 
långsökta tanken, påminna om den 
vita cancerpinnens brinnande topp. 
Stinkpinnen, eller cigaretten som 
den också kallas, är under attack. 
I år har en ny lag trätt i kraft som 
utökat begränsningen av rökning 
i offentliga miljöer. Ett huvudsyfte 
med den nya lagen är att den ska 
omfatta fler produkter, e-cigaretter 
är alltså numera även den träffad 
av lagstiftningen. Lagen (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter 
ersätter sin företrädare, tobaksla-
gen, med hårdare tillslag mot alla 
bolmare därute. Det är numera 
förbjudet att röka även på uteserver-
ingar, utrymmen som är avsedda att 

användas av kollektivtrafikbrukare, 
allmänna lekplatser och inhägnade 
idrottsområden. Påföljden för brott 
mot rökförbudet är intressant då det 
är den som äger eller på annat sätt 
disponerar över utrymmet i fråga 
som bär ansvar för att förbudet efter-
levs. Med detta följer rätten att avvisa 
förbrytare varvid rökaren kan dömas 
för olaga intrång om den inte lyder. 
Så akta er!

I samband med lagändringen ville 
Umeå kommun införa en rökfri zon 
i centrum, som enligt kommun-
ens tekniska nämnd skulle vara en 
enkel lösning då det handlar om 
ett område där det finns många 
butiksöppningar. Problematik kring 
detta uppstod då ägare av samtliga 
fastigheter och mark inom området 
skulle behöva ta ansvar för efterlev-
nad av förbudet, samt att en ut-
vidgning av vilka områden som ska 

omfattas av rökförbud skulle omfatta 
annat än det som anges i lagstift-
ning. Länsrätten godkände inte 
införandet av zonen i sitt interimistis-
ka beslut, till alla rökares glädje och 
icke-rökares sorg.

Åter till de fallande löven och höstens 
intåg. Med hösten har också en färsk 
skara juriststudenter tågat in till 
Umeå universitet. Er vill jag passa på 
att välkomna varmt och ge ett gott 
råd till - börja aldrig röka!  

RÖKARE INTE VÄLKOMNA

RHIANNON MEENAN, T5
REDAKTIONSCHEF

REDAKTIONSCHEF HAR ORDETORDFÖRANDE HAR ORDET
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REPLIK: “FLYTTA UT UR UB” 
- NR. 2 2019

Att studera är något prestigefyllt och imponerande. 43% av Sveriges be-
folkning har läst vidare efter gymnasiet och endast 28% är högutbildade, 
det vill säga har slutfört en utbildning som är tre år eller längre. Bland 
denna dryga fjärdedel av befolkningen är det bara några få som kan 
tillskriva sig en juristexamen. Dessa människor utgör en elit, en elit som 
vi först genom ansträngningar kan bli en del av. 

Det skribenten beskriver uppfattar jag enbart som uttryck för en oriktig 
syn på vad det innebär att studera. Att exempelvis “tjattra”, som skribent-
en menar att vi ambitiösa ägnar åtta av våra dagliga studietimmar åt, 
är allt som oftast diskussioner som leder till en djupare förståelse för 
juridiken. Hade allt det material som vi juriststudenter måste arbeta oss 
igenom gått att ta in redan vid första anblick, hade juristyrket varit över-
flödigt. En ovilja, eller möjligen oförmåga, till djupare förståelse är inte att 
likställa med effektivitet.  

Jag har förståelse för sentimentet att kvalitet trumfar kvantitet, men 
detta gör inte sprintarens steg mer värda än maratonlöparens. Båda 
når i slutändan sina mål men de gör det på olika sätt. I min mening bör 
ändock fler ansluta sig till maratonlöparens inställning för att förhindra 
förekomsten av “betygshets”. Att anstränga sig mer i studierna leder inte 
bara till förbättrade studieresultat utan även till en sundare syn på dem. 
Även den som gjort sitt absolut bästa kan känna missnöje över sina re-
sultat, men denne undgår den ångest som uppstår när man vet att man 
kunde ansträngt sig mer.

Avslutningsvis anser jag, likt skribenten, det vara av största vikt att ha 
förståelse för att alla bedriver sina studier på olika sätt. Att då påstå 
att vissa personers, möjligen mer tidskrävande, studiesätt är sämre än 
andras anser jag vara närmast hycklande. I min mening inryms ingen 
missaktning av andra i att värdesätta sitt hårda arbete och att ta stolthet 
i sina studier. Jag njuter av en EPP – efter plugget-pub – först efter att 
jag har pluggat.

Hellre driven än underdriven

NYHETSNOT  1  SER

NY GENERALSEKRETERARE FÖR 
ADVOKATSAMFUNDET

Mia Edwall Insulander tillträdde som ny gener-
alsekreterare för Advokatsamfundet 2:a september i 
år. Hon är den andra kvinnan som tar sig an posten, 
efter företrädaren Anne Ramberg. 

ANSVARIG DÖMS FÖR 
KOMMENTARER I FACEBOOKGRUPPEN 
“STÅ UPP FÖR SVERIGE” 

Åtalet som togs upp i förra numret av de Facto har 
lett till en fällande dom i Eskilstuna tingsrätt. Mannen 
dömdes till villkorlig dom och böter för brott mot lag 
(1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor då 
han som skapare och huvudadministratör av grup-
pen lät rasistiska kommentarer ligga kvar på sidan.

MAN FRIAS I HD FRÅN OLOVLIG 
KÖRNING TROTS OGILTIGT KÖRKORT

Mannen hade stoppats under en bilfärd i augusti 
2017 och då visat upp sitt afghanska körkort. Enligt 
körkortslagen får en person folkbokförd i Sverige 
endast köra på ett utländskt körkort utfärdat 
utanför EES-området i högst ett år, och han kom 
därför att åtalas för olovlig körning. Mannen angav 
att han kände till detta då han tidigare ringt till 
polisen och frågat men trodde att tiden räknades 
från det att han fick sitt körkort skickat till sig. I 
själva verket räknades tiden från det att han folk-
bokförde sig i Sverige. 

Tingsrätten ansåg det inte vara bevisat att man-
nen haft uppsåt till att han inte var behörig att 
köra bil i Sverige och ogillade därför åtalet. Hov-
rätten menade å andra sidan att mannen gjort 
ett antagande om körkortets giltighet utan att 
förvissa sig om att han haft rätt. Han ansågs därför 
vara likgiltig inför risken att körkortet var ogiltigt 
och dömdes. Högsta domstolen ansåg att om-
ständigheterna tvärtom talade för att han inte var 
likgiltig, och frikände mannen för att han saknade 
uppsåt. 

BITCOIN TILL SALU PÅ KRONOFOGDENS 
EXEKUTIVA AUKTION

Kronofogden har för andra gången någonsin ut-
mätt den digitala valutan bitcoin. Det rör sig om 4,59 
bitcoin som värderas till cirka 370 000 kronor. Krono-
fogden säger att de inte själva växlar in valutan, och 
istället auktionerar ut den, för att de inte kan vara helt 
säkra på att pengar inte försvinner på vägen. 

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 krav på texten, varken 
i längd eller ämne. Du kan skIcka din insändare till defacto@jf-umea.se 

eller lämna en lapp i brevlådan utanför JF-rummet.
Du får skriva texten anonymt.
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Vid terminsstarten sker många 
inköp för en student. Terminen 
måste förberedas, studentrum
inredas, och kursböcker köpas. 
Men vad händer när en vara du har 
beställt inte fungerar?

Bytesrätt och garanti är frivilligt 
för butiken att lämna. Men att 
reklamera en felaktig vara är konsu-
menternas lagstadgade rättighet. 
Konsumenter har enligt kon-
sumentköplagen reklamationsrätt 
för nya och begagnade varor i upp 
till tre år vid köp i Sverige. Felet 
måste ha varit ursprungligt, vilket 
innebär att felet behöver ha funnits 
från början. tOm felet upptäcks 
inom sex månader från köpet är det 

säljarens ansvar att bevisa att felet 
inte var ursprungligt.
Om du som konsument och säl-
jaren inte kommer överens kan du 
i många fall anmäla till Allmänna 
reklamationsnämnden för att få tvis-
ten prövad.Har du beställt en vara 
på distans, det vill säga över telefon, 
internet, eller av en säljare som
befinner sig utanför sitt ordinarie 
försäljningsställe, såsom gatusäljare, 
har du enligt distansavtalslagen 14 
dagars ångerrätt från det att du fått 
varan. Det gäller även om du sedan
hämtar varan i en butik.
Konsumenter har även ett om-
fattande skydd i samband med 
internetköp inom EU, i enlighet med 
EU:s konsumentskyddsregler. Om 

en vara som du köpt i EU inte ser ut 
eller fungerar som i beskrivningen, 
måste säljaren reparera eller byta ut 
varan, eller ge dig rabatt eller alla
pengar tillbaka. Du har alltid minst 
två års reklamationsrätt inom EU, 
oavsett om varan har köpts i butik, 
på postorder, eller via internet. Som 
konsument har du även 14 dagars 
ångerrätt på alla distansköp inom 
EU. Ländernas nationella regler kan 
utöver detta även ge dig som
konsument ett extra skydd.
Den 13 juni 2014 började EU:s nya 
konsumenträttsdirektiv (2011/83/EU) 
att gälla. Direktivet är ett så kallat 
fullharmoniseringsdirektiv, och in-
förde nya regler för distanshandel.
Konsumenträttsdirektivet innehåller 

NÄR SAKER 
SLUTAR FUNGERA

informationskrav vid distanshandel, 
formella krav vid distanshandel, 
leveranstid och leveranskostnad. 
För att vara tillämplig krävs att 
konsumenten och näringsidkaren 
har ingått distansavtalet genom 
ett organiserat system för distans-
försäljning. I begreppet omfattas 
till exempel e-handel, telefonförsäl-
jning, TV-shopping, och postorder. 
Uppstår problem i samband med 
ett köp i ett annat EU-land så har 
konsumenten möjligheten att få 
hjälp genom ECC-nätverket genom 
att vända sig till Konsument Euro-
pa. Konsument Europa kommer i 
sin tur kontakta organisationens 
motsvarighet i det aktuella landet. 
Om problemen med det utländska 

företaget fortsätter kan konsument-
en kontakta landets motsvarighet 
till Allmänna reklamationsnämnden.

För att få hjälp vid eventuella prob-
lem med ett köp från en butik utan-
för EU går det att vända
sig till Consumer International, 
som kan hjälpa till med kontak-
tuppgifter för motsvarigheter till 
Konsumentverket i andra länder. 
Konsumenter kan även anmäla 
oseriösa företag och rapportera om 
problem som har uppstått i sam-
band med köpet via organisationen 
Econsumer.

EMMI LOUISE DANDELS, T9
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Hösten innebär som bekant inledningen på läsåret men borde även anses 
som början på året i egentlig mening. Bortser vi från det tveksamma valet i 
västvärlden att, först genom den julianska och sedan genom den gregorians-
ka kalendern, överta inledningen av de romerska konsulernas ämbetsperiod 
den 1 januari som inledning på det nya året (i republiken sedan år 153 f.Kr.), 
har många kulturer istället uppfattat hösten eller våren som det nya årets 
naturliga födelse (jfr t.ex. den egyptiska kalendern, den makedoniska kalen-
dern under första årtusendet före vår tideräkning och det moderna judiska 
civila nyåret (Rosh Hashanah) med den babyloniska kalendern, den judiska 
kalendern efter uttåget från Egypten (2 Mos. 12:2) och den tidiga romerska 
kalendern).

I valet mellan höst och vår är hösten är i många avseenden betydligt mer 
intressant och ger upphov till mer varierande känslor än våren. Vissa ser i 
hösten något sorgligt: Hesse såg i hösten trädgårdens sorg och sommarens 
sista rysningar (”Der Garten trauert, / kühl sinkt in die Blumen der Regen. / 
Der Sommer schauert / still seinem Ende entgegen”) och Tu Fu (i Coopers 
översättning) en spegling på ett personligt plan (”The winds cut, clouds are 
high, / apes wail their sorrows, / the ait is fresh, sand white, / birds fly in circles; 
// On all sides fallen leaves / go rustling, rustling, / While ceaseless river waves / 
come rippling, rippling: // Autumn’s each faded mile / seems like my journey / 
To mount, alone and ill, to this balcony; // Life’s failures and regrets, frosting my 
temples, / And wretched that I’ve had / to give up drinking.”). 

Andra ser i hösten något vackert: Karlfeldt såg i hösten något förlösande 
(”höstens rama kryddor förlossa min röst”), Tranströmer något dyrbart (”De 
bruna löven / är lika dyrbara som / Dödahavsrullar.”), Hölderlin naturens prakt 
(”Das Glänzen der Natur ist höheres Erscheinen, / Wo sich der Tag mit vielen 
Freuden endet, / Es ist das Jahr, das sich mit Pracht vollendet, / Wo früchte 
sich mit frohen Glanz vereinen.”) och Wang Wei (i Robinsons översättning) 
något avkopplande (”The autumn sky is clear into the distance / The clearer 

TÄNKANDETS ÅRSTID

JAN LEIDÖ
INSPEKTOR

so far from human habitation / On a sandy shore a crane, or beyond clouds 
/ A mountain top makes my content / The limpid ripples calm and evening 
comes / The moon shines out and I relax / Tonight my single oar takes over / 
As I drift without thought of going back.”).

Skillnaden mellan höst och vår är kanske främst den mellan tänkande och 
handlande, där hösten står för tänkandet och våren för handlandet. Som 
akademiker vet vi att tanken alltid föregår handlandet (ibland med flera år) 
och därför borde hösten rätteligen betraktas som årets inledning. Hösten är 
eftertänksam och saktmodig; istället för vårens otåliga grönska går vi under 
hösten mot ett successivt långsammare tempo. Från skördetidens och bär-/
svampskogens överflöd, till skogens och fjällens färgprakt som övergår i sk-
ogens stillnande med orrspel, markdimma och frostnupna morgontimmar. 
När skogen stillnar klarnar inte endast luften och vattnet utan även tanken. I 
höstens klara luft finns utrymme att tänka men också att uppfatta naturens 
och livets subtiliteter (som den frostnupna myran i morgonljuset). Tids nog, 
till våren, tar handlandet över och tänkandet går i träda till nästa höst. Men nu 
när vi går in i tänkandets årstid bör vi ge tänkandet den tid och det utrymme 
det behöver.
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1. Vad är det bästa med att vara student?

2. Vad önskar du att du hade vetat 
innan du började juristprogrammet?

3. Vad har du alltid i din skolväska?

ALBIN BERG, T5
1. Det bästa med att 

vara student är 
friheten man har. 
I och med att få 
saker är sche-
malagda så kan 
man lägga upp 
studierna på ett 

sätt som man själv 
tycker passar. Sen 

är livet runt omkring 
med inspark och andra 

aktiviteter sånt som sätter guldkant på 
tillvaron. Sportaktiviteterna med JF (läs: 
fotboll och innebandy) är en favorit! 
2. Kommer inte på något sådär på rak 
arm. Jag var bekant med Umeå som 
stad och trivs bra här i Norrland, så det 
blev perfekt för mig. 
3. Lagboken hänger med i vått och 
torrt.

FANNY WIKSTRÖM, T3
1. Sommarlov. 
2. Att allt löser sig. Stressen över betygen 
är onödig, har du inte ingenstans att bo 
kommer du att hitta något. Har du inga 

vänner? Kom till mig så löser jag det. 
Nås på generalfanny@gmail.com!

3. Ett ouppdaterat UMU-kort. 

FRIDA OLOFSSON, T1 
1. Jag citerar en i min kottegrupp ”Det 
är väldigt många håltimmar som stu-
dent”. 
2. Att ryktena inte stämde om pro-
grammet! Till exempel att folk inte 
hjälper varandra och sådant. 

3. Vattenflaska, Alvedon och Carmex.

EMMA AMINY, T5
1. Gratisgrejerna! Gratis kaffe, gratis go-
dis, ibland får man bullar. Har inte köpt 
pennor på två år. Och när en lärare kan 
ditt namn, det är alltid kul.  
2. Att jag inte hade köpt så många pen-
nor. Fick en hel drös under insparken och 
jag skriver verkligen inte saker för hand. 

3. Juristkortet. Och pennor. 

JULI JOHANSSON, T1
1. Alla friheter man har. Som student 
kan man bestämma mycket själv när 
man ska plugga, när man ska festa, när 
man ska äta. 
2. Jag var lite rädd för att det skulle svårt 
att lära känna folk, så hade varit bra att 
veta att insparken skulle vara så ge-
nomtänkt och rolig. Det var väldigt bra 
att insparken började så pass tidigt, in-
nan man behövde fundera över plugget. 
Det var väldigt lätt att lära känna folk, så 

min oro var helt obefogad. 
3. Min kaffetermos, block 

och penna, datorladd-
are. Oftast godis 

också, ifall det 
skulle krisa. 

GUSTAV LINDGREN, T9
1. Det bästa med att vara student är att 
man har möjligheten att disponera över 
sin tid relativt fritt. Utöver det uppskat-
tar jag att det finns många olika ak-
tiveteter att delta i och flera sätt att lära 
känna nytt folk.
2. Jag önskar att jag hade vetat om hur 

dyr studentlitteraturen kan 
vara (samt hur mycket 

kaffe man behöver 
köpa på Lindell 

för att orka med 
vardagen).
3. Jag har alltid 
med mig
 hörlurar, da-

tor och snus i 
ryggsäcken.
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de Facto.
TESTAR FALAFELRULLAR

Det kan knappast ha undgått någon att en vegetarisk kosthållning är lika självklar på Umeå universitet som att rösta 
vänster. För en ännu oinvigd kan emellertid livet som sympatisk djurvän te sig snårigt och svårtillgängligt; i staden där 
veganrörelsen 1991 tvingade en viss snabbmatsrestaurang att stänga råder knappast brist på vegetariskt utbud. Men hur 
vet man vad man ska beställa? Och var ska man gå? Svaret på den första frågan är enkelt: falafelrulle. Alltid. Vad beträffar 
den senare är det däremot något mer komplicerat. Redaktionen för de Facto har av denna anledning anlitat experthjälp 
i form av oss, juristprogrammets mest rabiata feministvegetarianer, Tyra och Emil, för att utreda saken. Så luta er tillbaka 
och häng med på en guidad tur genom falafelrulle-djungeln! 

Vegetarisk kost innebär inte bara sojabönor och linsgrytor. Ibland behövs en degig, såsig och transfettsdrypande kur mot 
den norrländska pluggångesten. En falafelrulle är då ett utomordentligt snabbmatsalternativ för att få igång dopaminer-
na igen. På vår kulinariska upptäcktsfärd utgår vi från jurparken i UB och gör fem (mer eller mindre) närbelägna stopp. 

BALOO

Om ni någon gång befunnit er utanför 
Rouge en lördagsnatt efter en sittning vet 
ni att kön till nattkäket kan sträcka sig ki-
lometerlång. Det finns definitivt en tid och 
plats för en riktigt svettig falafelrulle.

Avstånd från jurparken: 1400 m
Studentrabatt: Ja
Smak: 3/5
Presentation: 4/5
Pris: 90 kr inkl. dryck
Slutsats: Vi var beredda på att denna skulle 
vara lite extra svettig och degig, men vi blev 
positivt överraskade. Väldigt gott, slank ner 
enkelt. Även om rullarna är bland de dyrare 
i sammanhanget så är de storleksmässigt 
överlägsna konkurrenterna i detta test. 
Knipsad fefferoni, egengjort bröd och su-
perhärligt bemötande. Här blir du garanter-
at mätt och rullen är god.

CAFÉ HUMLAN

Vi har väl alla mer eller mindre 
motvilligt och fyllda av avundsjuka 
tvingats bekanta oss med human-
isthuset och dess moderna hörsalar 
med mjuka stolar och uttag för da-
torerna. Många av oss har köpt kaffe 
på Humlan inför en föreläsning, men 
visste ni att de också serverar både 
oumph- och falafelrullar?

Avstånd från jurparken: 300 m
Studentrabatt: “Redan inräknat i 
priset”, alltså nej
Smak: 2/5 
Presentation:2/5
Pris: 79 kr inkl. dryck
Slutsats: Testets mest intressan-
ta smakkombination bjuder café 
Humlan på. I den kompakta rullen 
trängs de klassiska ingredienserna 
såsom isbergssallad och fefferoni 
(med stjälk) med mer kontroversiella 
komponenter såsom vinegrette och 
oliver. Sammantaget blir smakbilden 
något spretig, men kul med nytänk! 

CAFÉ TORNET

För en juriststudent är detta café 
ingenting annat än hemmaplan. 
Här går vi förbi i princip varje dag 
och många har nog köpt en eller 
flera måltider här. Självklart måste 
vi bedöma hur väl de lyckas med sin 
falafel.

Avstånd från jurparken: 300 m
Studentrabatt: “Redan inräknat i 
priset”, alltså nej
Smak: 3/5
Presentation: 3/5
Pris: 71 kr inkl. dryck
Slutsats: Det är alltid trevligt i tornet 
och man blir väl bemött. Pluspoäng 
för knipsad feferoni. Rullen inne-
håller de klassiska ingredienserna 
man förväntar sig. Brödet som an-
vändes var dock troligtvis någon dag 
gammalt då det var stenhårt på sina 
ställen och faktiskt lite svårtuggat. 
En helt okej falafelrulle till bra pris 
vid en samlad bedömning.

FANTASTISK GRILL

Då det är allmänt känt att man blir 
väntades ett tag ute i kylan medans 
rullarna görs i ordning, är ett besök 
på Fantastisk Grill främst att rekom-
mendera under hösten och våren. 
Något rekord för snabbaste rullen 
vinns inte, men hur smakar den?

Avstånd från jurparken: 500 m
Studentrabatt: Ja, tror vi
Smak: 4/5
Presentation: 4/5
Pris: 75 kr inkl. dryck
Slutsats: Skyltningen kring priserna 
är lite märkliga och motsägelsefulla, 
men när vi väl fick våra rullar blev vi 
genast positivt överraskade. Brödet 
är av den tunnare sorten och inuti 
bjöds på pommes frites tillsammans 
med de andra klassiska ingredienser-
na. Fefferonin var knipsad. En härlig 
smakupplevelse som definitivt stack 
ut ifrån de andra. Väl värt väntan och 
den lilla extra biten man måste gå för 
att hitta dit.

KING FALAFEL

Detta ställe är lite av en bubblare då det är en 
bit ifrån jurparken, men då och då har ju även 
en student ärenden på stan, och vi har hört 
ryktas att Mr. King falafel nere på Renmark-
storget är en gammal malmöit som aldrig 
har serverat en färdigköpt falafel i hela sitt liv. 
Allting görs från grunden med värme och 
kärlek enligt traditionella recept som har förts 
ner till honom från tidigare generationer i 
mellanöstern. Detta måste undersökas!

Avstånd från jurparken: 2600 m
Studentrabatt: Ja
Smak: 5/5
Presentation: 4/5
Pris: 70 kr inkl. dryck
Slutsats: Ryktet stämmer! Falafeln och brödet 
är gjort från grunden, vilket levererar en helt 
annan upplevelse än de andra ställena. Herren 
bakom falafeln är också jättetrevlig och pratar 
engagerat om hur processen går till och 
det märks att han har en genuin passion för 
sitt yrke. Resultatet är en krispig falafel som 
smälter i munnen (+ knipsad fefferoni ). Att 
även han erbjuder studentrabatt, vilket gjorde 
detta besök till det billigaste av alla, är endast 
ett plus i kanten.

EMIL BERGSTRÖM, T5 
TYRA STENBERG, T5
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Efter många veckor av spekulationer och ryktessprid-
ning samt uttalanden från både USA:s president och 
artistkollegor runt om i världen har dammet till slut 
lagt sig. Den 14:e augusti meddelade Stockholms 
tingsrätt sin dom i fallet med ASAP Rocky. 

Det var i slutet av juni som hiphopstjärnan ASAP Rocky 
befann sig i Stockholm för att uppträda på en festival. 
I dagarna som ledde upp till spelningen hade han, 
tillsammans med några ur sitt turnésällskap, hamnat 
i våldsamt tumult med en man. Händelserna fån-
gades på filmer som snabbt kom att spridas på diverse 
nyhetssajter men även av artisten själv på sina sociala 
medier. Bara timmar efter att han blev klar med sitt 
uppträdande anhölls han misstänkt för grov misshan-
del. Han, samt de ur hans sällskap som var misstänkta, 
satt därefter häktade i 31 dagar till dess att huvud-
förhandlingen var avslutad.

Av utredningen framgår att tumultet inleddes med 
en ordväxling mellan målsäganden och ASAP Rockys 
sällskap utanför en snabbmatsrestaurang. ASAP 
Rockys livvakt greppade då tag om målsäganden och 
lyfte bort honom, varvid han blev upprörd och kastade 

sina hörlurar mot livvakten så att de gick sönder. ASAP 
Rockys sällskap rörde sig då vidare mot Apelbergsga-
tan medan målsäganden återkommande sökte upp 
dem och ville ha besked kring om han skulle få sina 
hörlurar ersatta. Gällande vad som hände därefter gick 
parternas utsagor isär.

ASAP Rocky medgav att han kastade ner målsägan-
den på marken, trampade på honom och knuffade 
eller slog honom en gång. De två övriga tilltalade 
medgav att de utdelat ett fåtal sparkar respektive slag. 
Målsäganden berättade att han inledningsvis blivit 
slagen med en glasflaska i bakhuvudet och vidare 
mottagit cirka 20 slag och sparkar efter det att han 
blivit slängd till marken. Två av dem tilltalade ska vid 
det tillfället ha slagit honom med glasflaskor. 

Fastän det av rättsintyg framgick att målsäganden 
haft skärskador efter händelsen, fann domstolen det 
inte vara bevisat att de tilltalade någonsin använt sig 
av glasflaskor. Domstolen fann emellertid att det varit 
fråga om en mer omfattande våldsanvändning än de 
tilltalade hade medgett och att det inte var fråga om 
en nödvärnssituation. Våldet var däremot inte av sådan 
grad att fängelse måste övervägas som påföljd i första 
hand. Påföljden bestämdes därför till villkorlig dom. 
Målsäganden fick också skadestånd för kränkning 
samt sveda och värk, men med lägre belopp än han 
begärt. 

RÄTTEGÅNGEN MOT
 A$AP ROCKY

Apelbergsgatan, 

där tumultet ägde 

rum.

ASAP Rocky lämnar förhandlingen med sitt sällskap. 

Det rådde blandade meningar kring ASAP Rockys häk-
tning.

ASAP Rocky.

Fotografi från polisens förundersökning-sprotokoll.

Kö för både all-
mänheten och press 
utanför Stockholms 
tingsrätts säkerhets-

sal. 
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FANNY BERGQVIST
Ålder: 23 år
Hemort: Stockholm
 
Varför sökte du dig till styrelsen?
Jag sökte till styrelsen för att jag 

gillar att engagera mig och för att 
jag vill kunna påverka. Att få vara på 

plats och hjälpa till med allt som händer 
på juristprogrammet var det som lockade mig mest med styrel-
searbetet.
 
Vad vill du åstadkomma under det resterande verksam-
hetsåret?
Jag har som mål att vi ska fortsätta i den riktning vi redan är på 
väg, det vill säga med mycket aktiviteter och högt intresse. Det 
gör mig stolt och glad att se att så många hittar till vårt fören-
ingsrum samt att så många visar intresse för JF. Jag kommer 
göra mitt yttersta för en smidig överlämning så att kommande 
styrelse sedan kan jobba vidare med denna anda.
 
Vilket är ditt bästa tips till de nya studenterna? 
Gör saker utanför skolarbetet! Gå på skogis, åk skidor, klättra, ät 
brunch…

EMELIÉ HÄGER
Ålder: 22 år
Hemort: Halmstad/Laholm

Varför sökte du dig till styrelsen?
Jag sökte mig till styrelsen för att 

jag ville påverka vad som händer i 
föreningen och se till att medlemsnyttan 

efterhålls ordentligt. Jag såg det även som ett plus att få göra 
någonting jag tycker om, jag gillar ekonomi starkt och tycker 
det kan vara ett skönt avbrott i studierna att få pyssla med 
föreningens och sektionens ekonomi. 
 
Vad vill du åstadkomma under det resterande verksam-
hetsåret?
Mitt fokus ligger på att strukturera och skapa en stabil grund för 
föreningens framtida ekonomi. Jag vill skapa tydligare struktur-
er för framtida styrelser!
 
Vilket är ditt bästa tips till de nya studenterna? 
Ta vara på studietiden, passa på att engagera dig i saker som du 
tycker är roligt och gå på studentevent. Du kommer bara ångra 
det som du aldrig gjorde.

SARA CURAN
Ålder: 22 år
Hemort: Luleå

Varför sökte du till styrelsen?
Efter att ha varit mässansvarig under 

JD  2019 kändes det som ett självklart 
nästa steg att söka till JF:s styrelse. Att få 

vara en del av ett projekt, arbeta i grupp och se resultat av ens 
hårda arbete är något som ständigt driver mig framåt. Rollen 
som just Vice Ordförande lockade helt enkelt för att jag ville ha 
varierade arbetsuppgifter. En post som jag idag är väldigt glad 
att jag blev tilldelad! 

Vad vill du åstadkomma under det resterande verksam-
hetsåret?
Likt alla andra i styrelsen har vi en vision om att göra det här 
verksamhetsåret till det bästa någonsin. Vi har valt att lägga 
mycket krut på insparken och ett varmt välkomnande av de 
nya studenterna. Under min termin som ny student kändes JF:s 
styrelse som något främmande, en barriär vi nu vill bryta. 
 
Vilket är ditt bästa tips till de nya studenterna? 
JF-rummet har kortast microkö på hela universitetet!

OLLE GÖTERFELT
Ålder: 27 år
Hemort: Kalmar

Varför sökte du dig till styrelsen? 
Jag sökte till styrelsen för att jag ville 

vara med och påverka så mycket som 
möjligt i Juridiska föreningen. 

 
Vad vill du åstadkomma under det resterande verksam-
hetsåret?
Mitt mål under det resterande verksamhetsåret är att upprätta, 
upprätthålla och utveckla studenternas kontakter med bran-
schen. En stor del av mitt arbete handlar därför om att planera 
och arrangera olika event där branschen och studenterna möts. 
Till exempel är mitt uppdrag att ansvara för Stockholmsresan, 
under vilken 40 medlemmar får chansen att under en vecka 
besöka olika företag i huvudstaden. Jag har också ansvar att 
förhandla fram samarbetsavtal med våra samarbetspartners. 
Även om mitt arbete har ett fokus mot ökade kontakter med 
branschen ser jag mitt uppdrag som bredare än så. Styrelsear-
betet innebär ett gemensamt ansvar där beslut fattas tillsam-
mans. Det är därför viktigt att vara insatt i flera frågor så att 
beslut som tas, gällande allt ifrån sittningar till policyarbete, blir 
så bra som möjligt för alla studenter. 
 
Vilket är ditt bästa tips till de nya studenterna? 
Ta vara på studietiden och var inte rädd för att testa nya saker, 
du klarar ofta mer än du tror.

ANTON OKIC
Ålder: 22 år
Hemort: Göteborg

Varför sökte du dig till styrelsen?
Jag ville engagera mig lite mer och 

göra något annat än att bara plugga, 
och att jobba med utbildningsfrågor 

kändes både viktigt och meriterande!
 
Vad vill du åstadkomma under det resterande verksam-
hetsåret?
När beslut som rör utbildning och studiemiljö fattas så är det av 
allra högsta vikt att studenternas åsikter beaktas. Jag vill därför 
få juriststudenters röster att bli hörda i högre utsträckning än 
vad de har varit tidigare.
 
Vilket är ditt bästa tips till de nya studenterna? 
Kör ditt eget race och jämför inte dig själv med andra. Alla har 
olika sätt att plugga, försök att identifiera vad som funkar för dig 
så tidigt som möjligt. Det är viktigare att plugga effektivt än att 
plugga länge. 

EMMA AMINY
Ålder: 20 år
Hemort: Stockholm

Varför sökte du dig till styrelsen?
Jag har svårt att hålla mig ifrån att 

ha ett finger med i ungefär allt som 
finns, så det kändes bara naturligt. 

 
Vad vill du åstadkomma under det resterande verksam-
hetsåret?
Anordna en grym examen, samt se över grunderna för JF till-
sammans styrelsen och förbättra föreningen från grunden. 
 
Vilket är ditt bästa tips till de nya studenterna? 
Gå alltid på Brännbollsyran, det är alltid värt det.

VILKA ÄR STYRELSEN?
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RASMUS NILSSON
Ålder: 19 år
Hemort: Sundsvall

Varför sökte du dig till styrelsen?
Jag sökte till rollen som sport-

mästare eftersom sporten alltid har 
varit en del av mitt liv. När möjligheten 

gavs att söka ville jag se till att alla juriststudenter ska få mö-
jlighet till att uppleva den samhörighet som sporten kan ge.
 
Vad vill du åstadkomma under det resterande verksam-
hetsåret?
Anordna fler träningar och event som medlemmarna uppskat-
tar.
 
Vilket är ditt bästa tips till de nya studenterna? 
Att ni kommer att hitta er egen väg. Jag var ganska nyligen ny 
student själv, så jag vet att de första veckorna är fyllda med ner-
vositet och förhoppningar över hur det kommer gå. Ni kommer 
att fråga era faddrar hur ni ska plugga och vad som är viktigt, 
men allt eftersom lär ni er vad som fungerar för er och hur ni lär 
er bäst. Allt kommer gå bra.

AMANDA ALWALL
Ålder: 22 år
Hemort: Stockholm

Varför sökte du dig till styrelsen? 
För att jag ville förändra någonting. 

Jag kände att jag ville se till att det 
hände betydligt mer på programmet och 

att aktiviteterna skedde mer kontinuerligt. 
 
Vad vill du åstadkomma under det resterande verksam-
hetsåret?
Jag vill se till att de kontinuerliga aktiviteterna fortsätter och att 
vi har så roligt vi kan under vår studietid! Vi pluggar (förhop-
pningsvis) bara en gång och då måste vi göra det bästa av 
situationen. Det sociala bidrar till att du kan plugga och fokusera 
bättre och därför ser jag det som en så viktig del.
 
Vilket är ditt bästa tips till de nya studenterna? 
Det är alltid en stor omställning i början men alla finns här för 
att hjälpa. Våga fråga om hjälp när du känner att du behöver! 
Både dina kursare, men också vi som läser på terminerna över. 
Mitt andra tips är att du ska våga ta för dig och ett hett tips är att 
engagera sig. Sist men inte minst: kom på anordnade aktivi-
teter!!! ;) 

MATTIAS SVANSTRÖM
Ålder: 21 år
Hemort: Göteborg

Varför sökte du dig till styrelsen?
Likt många före mig så ville jag 

vara med och påverka. Genom ett 
engagemang i JF ges man chansen att 

påverka det som pågår under studietiden, 
allt från studie- och arbetsmarknadsfrågor till sport- och studie-
sociala event. 
 
Vad vill du åstadkomma under det resterande verksam-
hetsåret?
Första halvan av mandatperioden ägnades åt att bekanta sig 
med sin post och styrelsearbetet i stort. Ambitionen i höst blir 
att lyfta blicken och se vad som kan göras för att ytterligare och 
på längre sikt skapa en ännu bättre tillvaro för JF:s medlemmar 
och studenter på juristprogrammet.
 
Vilket är ditt bästa tips till de nya studenterna? 
Att inte grotta ner sig i studierna och kurslitteraturen allt för 
mycket. Betygshetsen är juristens arvedel och därmed svår att 
göra sig fri från, viktigt att komma ihåg är att social kompetens 
och bra kontakt med arbetslivet är minst lika viktigt som goda 
studieresultat.  

DANIEL STORMLUND 
Ålder: 21 år
Hemort: Stockholm

Varför sökte du dig till styrelsen?
Jag ville ge mig på en utmaning. 

Även om jag viss mån kände till vad 
styrelsearbete innebar, var och är det ett 

engagemang jag aldrig tidigare provat på.
 
Vad vill du åstadkomma under det resterande verksam-
hetsåret?
Jag vill se till så att fler medlemmar vågar engagera sig, särskilt 
de i början respektive slutet av utbildningen. Det är medlem-
marnas engagemang som ligger bakom allt som föreningen 
erbjuder, från insparken till de Facto.
 
Vilket är ditt bästa tips till de nya studenterna? 
Studera ordentligt. Juristprogrammet är krävande men detta 
betyder inte att man måste bosätta sig i biblioteket och pärma 
varenda kursbok. Hitta ditt sätt och se så till att du faktiskt lär 
dig saker.

INSPARKEN 2019
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Hej alla fellow juriststudenter!
 
Juristens dag närmar sig sakta men 
säkert och vi hoppas att ni är lika förvän-
tansfulla som vi är. Vi har nu tillsatt alla 
arbetsgrupper och är övertygade om att 
de kommer göra ett toppenjobb.
 
Har du inte bokat in 4-5 december i 
din kalender än? Se då till att göra det 
nu! Vi kommer att ha fyra inspirerande 
föreläsningar samt ett panelsamtal un-
der fördagen, den 4:e december i MA121. 
Glöm inte heller att besöka alla våra 
härliga utställare under själva mässda-
gen den 5:e december i Universum kl. 
10:00-15:00. Våra huvudsamarbetspart-
ners kommer dessutom att hålla varsitt 
event under dessa två dagar som man 
kan anmäla sig till längre fram. Och allt 
det här roliga kommer såklart avslutas 
med en bankett på P5 i Väven och sist 
men inte minst - efterfest på Fabriken.
 
Det här vill ni inte missa! Följ “Juristens 
dag” på Facebook, Instagram och även 
vår hemsida juristensdag.se för löpande 
information.
 
Vi ses på mässan!

Projektansvariga 2019
Elin Frånlund, Ingrid Wählby 
och Izabell Tillstam
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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


