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Vill du bli
en i teamet?
Våra klienter och uppdrag är olika, och det måste vi också vara.
Därför söker vi alltid medarbetare med olika förmågor och perspektiv,
som kan gå utanför sin komfortzon för att leverera de mest innovativa
och effektiva lösningarna på våra klienters mest komplexa problem.
Hela vår verksamhet vilar på grundidén att vi mår och presterar som
bäst när vi har gemensamma mål att uppnå.
Tillsammans har vi skapat oss en självklar plats i samhällets och
näringslivets största händelser. Vill du vara med?
MANNHEIMERSWARTLING.SE/KARRIAR
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UTMANANDE

CHEFREDAKTÖR HAR ORDET
Då var det dags igen...

I det här numret kommer ni att kunna läsa om
årets nyheter från GB glass, hur det är att vara på
utbyte i Japan, Island, och Storbritannien. Till sist
kan jag mycket stolt berätta att jag också
intervjuat riksdagens talman Andreas Norlén. En
riktigt trevlig prick som berättar om hans tid på
juristprogrammet, den uppmärksammade
regeringsbildningen 2018 och hans stora passion
för tomater.

Då tänker jag inte bara på ett nytt nummer av
de Facto men också, i alla fall för mig, en ny
tentapluggsperiod. Tentapärmen ska
sammanställas, alla rättsområden ska försöka
bankas in en sista gång och många sena nätter i UB
ska avverkas. Jag vet inte hur det är med er, men jag
kan på något sätt uppskatta de sena kvällarna i UB.
Man hinner inte laga några matlådor och det blir
en Thai-kub, Karins lasagne eller en färdigrätt från
Findus alternativt familjen Dafgård. Det är nästan
enbart jurister i skolan vid 18-tiden och man nickar
lite lätt mot en kursare man kanske inte känner så
väl, men båda två vet att vi befinner oss i samma
jobbiga och ångestfyllda situation.

Slutligen skulle jag vilja passa på att önska er läsare
en riktigt riktigt trevlig sommar!

TRYGG

Termin 4 har sannerligen inte varit någon personlig
favorit, men utöver plugget har mycket roligt hänt.
Jag och mina vänner i styrelsen har tillträtt,
klubbmästare Tuva har styrt upp en otrolig
valborgsfest på Rex och vi har äntligen firat JF
Umeås 30-årsjubileum. När det här numret nått era
brevlådor har jag i mångt och mycket gjort halva
min huvudsyssla som chefredaktör. Två nummer
producerade och sedan två kvar i höst. Jag törs nog
konstatera att det här numret är bättre än det förra
numret och jag siktar på att fortsätta skapa bättre
innehåll för varje nummer.

På Cederquist vet vi att jämvikt är avgörande för en långsiktigt hållbar karriär. Det handlar
om balans mellan juridisk analys och relationsbyggande, mellan fokus och återhämtning,
men också om jämvikt i hur vi utmanar oss själva.
Vi är nämligen övertygade om att en bra, trygg och inkännande arbetsmiljö innebär att
du kan ta snabbare steg i din utveckling – och i karriären. Därför är det så vi har det.

Bli vår nya kollega – ansök på: karriär.cederquist.se

Albin Berg, T4, Chefredaktör
4
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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Sommar i sikte

Tiden går fort och det har nu blivit dags för mig
att skriva min andra text till de Facto. I skrivande
stund är jag precis hemkommen från Örebro där
jag varit på representation. Under dagen hade vi
ordförandemöte och senare vankades bal på slottet,
med andra ord en väldigt trevlig kväll. Den här
resan var terminens sista och resorna har för min
del inneburit intressanta samtal med övriga
lärosätens juridiska föreningar där vi fått
möjlighet att bolla idéer och problem med
varandra. Nu i helgen pratade vi bland annat om att
anordna ett gemensamt event, där alla våra
föreningar kan mötas, så vi får se vad framtiden har
att erbjuda! Med på representation är också Ingvild
(utbildningsansvarig), Fanny (vice
utbildningsansvarig) och Stina (ordförande JURO).
Mina styrelsekollegor går på JURO-möten
tillsammans med representanter från alla juridiska
föreningar. Under dessa möten diskuteras
studentfackliga och utbildningspolitiska frågor som
berör hela Sveriges juriststudenter.

Efter att uppsatser och tentor är skrivna väntar
dock sommar, med andra ord så har vi ett härligt
mål i sikte! Jag vet i alla fall vad det första jag
kommer att göra efter tentan, nämligen
Brännbollsyran. Något jag knappast är ensam om
och ett bättre firande av en avklarad termin går ju
knappast att få!
Sommarlov, tänk vad många olika tankar och
känslor det väcker i oss! Vissa kanske tänker sol,
bad och glass. Någon annan tänker familj, vänner,
resor. Andra tänker vadå lov? Okej, många tänker
nog det sistnämnda. Men oavsett om ni ska vara
helt lediga, jobba en del av sommaren eller hela, så
är det trots allt lov från plugget. Så se till att passa
på att vila upp er inför nästa termin, ta ett
kvällsdopp efter jobbet, hitta på roliga saker med
era vänner när tid ges och samla nya erfarenheter
och minnen!
Med det tackar jag för den här terminen och önskar
alla en fantastisk sommar. Vi ses igen i höst!

Precis som jag inledde så går tiden fort och tyvärr
innebär det att uppsatser och tentor ska skrivas
inom en snar framtid. Jag vill med det önska alla ett
STORT lycka till, men jag vill också påminna er alla
om ta hand om er! Det är en intensiv tid och det är
lätt att glömma bort att det finns annat än skola, så
se till att ta pauser. Ta en promenad, ät middag med
vänner, unna er något gott snacks under plugget
och kanske viktigast av allt, ert värde sitter inte i
resultatet på uppsatsen eller tentan.

INTERVJU ANDREAS NORLÉN
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Andreas Norlén var under regeringsbildningen 2018 Sveriges kanske mest omtalade person. En
torsdagsmorgon fick jag den stora äran och möjligheten att intervjua honom om hans bakgrund inom
juridiken, yrkesliv och hans stora passion för tomater.
Norlén föddes i Bromma, men flyttade tidigt till
Nordinhög i Ångermanland där hans far
härstammar ifrån. Efter några år i Ångermanland
flyttade de sedan till Ödeshög i Östergötland där han
bodde hela sin skoltid. Därefter har Norlén hunnit
med att ta en kandidatexamen i affärsjuridik vid
Linköpings universitet och en traditionell juris
kandidatexamen vid Stockholms universitet.
Hur kommer det sig att du började studera till
jurist?
Politik och juridik är ju lite två sidor av samma mynt
och jag har alltid, så länge jag kan minnas, varit
intresserad av politik, samhällsfrågor och historia. Då
var det ett ganska naturligt steg för mig att söka mig
mot juridiken. Det har jag verkligen aldrig ångrat,
det var en fantastisk utbildning och jag har lärt mig
väldigt mycket.
Hur var din tid på programmet?
Jag trivdes väldigt bra på programmet. Ämnet juridik
är väldigt fascinerande och utvecklande på många
sätt.
Upplevde du någon betygshets på programmet?
Nej, jag kan inte säga att jag gjorde det. Jag upplevde
att det var en ganska lugn atmosfär i det avseendet.
Det var många ambitiösa studenter som ville göra
sitt bästa, men någon betygshets kan jag inte säga att
jag märkte. Det är möjligt att jag inte var tillräckligt
lyhörd men jag upplevde i alla fall inte det.

Jenny Bergström, T4, Ordförande
6

När sedan Norlén återvände till Linköping för att ta
en doktorsexamen valde han att skriva om
oskälighetsbegreppet i 36 § Avtalslagen.
Vad var det som gjorde att du valde att skriva om
36 § Avtalslagen?
Därför att den är väldigt intressant med tanke på att
den är värdeöppen. Jag hade ju såklart stött på den
innan och ställt mig frågan: vad innebär oskäligt
egentligen? Det finns ganska knapphändig
information om begreppet i förarbeten och
rättspraxis. Därför tyckte jag att det fanns ett
utrymme där att försöka lite mer på djupet och
bredden formulera ett resonemang hur man kan
förstå oskälighetsbegreppet och hur det kan tillämpas
i ett antal olika situationer. Just för att det fanns det
där tydliga utrymmet för en argumentationsanalys
eller snarare en argumentationsmodell tyckte jag att
det var en spännande utmaning.

Vad hade du velat ge för tips till oss nuvarande
studenter?
Jag tror att om man vill något i livet får man
anstränga sig. Samtidigt är det viktigt att inse att det
finns andra saker i livet än studier. Det är viktigt att
man gör sitt bästa, arbetar hårt, anstränger sig
samtidigt som man också måste vårda relationer,
bygga relationer och leva ett fullödigt liv. All
verksamhet och även då juridiken bygger ju på att
lära känna nya människor och skapa kontakter som
man kanske har kvar resten av livet eller bara för en
kortare tid. Jag tror att vi människor behöver
relationer i vårt liv och då måste man ge sig tid att
skapa och vårda dem.
7
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Efter examen tog ju du den kanske lite udda vägen
via en tidning med din mor, hur kommer sig detta?
Jag har egentligen parallellt med studierna och
under tiden innan det varit i större eller mindre grad
engagerad i min mammas tidningsverksamhet som
tidigare var flera lokaltidningar men nu bara en vid
namn Östgötatidningen Det har
varit något som jag har vuxit
upp med och funnits med
under hela min uppväxt.
Direkt efter examen blev jag
anställd på universitetet som
programansvarig för det
affärsjuridiska programmet
i Linköping. Men jag var väl
inget vidare som universitetsbyråkrat,jag vet inte, så jag valde att ägna mig på heltid
åt tidningsverksamheten. Det har under alla år legat
mig varmt om hjärtat. Vi jurister använder ju språket
som det viktigaste arbetsverktyget och så är det ju
också inom journalistiken. Därför tycker jag att de
båda branscherna är ganska närliggande. Sedan hade
jag ju ända sedan högstadiet varit politiskt engagerad
och inför valet 2006 fick jag då frågan om jag ville
kandidera till riksdagen. Vilket jag då tackade ja till,
jag kände att det var en fantastisk möjlighet att få
jobba på heltid med något jag drömt om i kanske 15
år. Det hade jag ju också i bakhuvudet när jag valde
att kliva av uppdraget som programansvarig.

Efter ganska många år i riksdagen fick du sedan
möjligheten att bli talman, hur kändes det?
Ja, jag fick ju först frågan om jag ville kandidera och
funderade ungefär en sekund innan jag tackade ja.
För det är ju naturligtvis efter många år i politiken
en fantastisk möjlighet att få leda Sveriges viktigaste
demokratiska institution. Det var både hedrande,
spännande och intressant. Jag insåg i efterhand att
jag kanske skulle frågat min fru vad hon tyckte men
som tur var tyckte hon att jag svarat rätt.
Hur var det att jobba som talman under de
minst sagt långdragna
regeringsförhandlingarna efter valet 2018?
Det har ju varit en mandatperiod som ingen annan
på flera olika sätt, det började med den rekordlånga
regeringsbildningen på 134 dagar, om man räknar
från valdagen till dagen då regeringen formellt
tillträdde. Sedan har vi ju haft ytterligare tre
regeringsbildningar. Det har självklart varit en
väldigt speciell tid i svensk politik där man kan
konstatera att partierna har behövt ompröva sina
relationer till varandra och sina olika
förhållningssätt. Det har ju lett till att det har varit en
bitvis lite turbulent och komplicerad mandatperiod.
Samtidigt har jag hela tiden sagt att en regeringskris
inte är en kris för svensk demokrati. Svensk
demokrati står fortfarande starkt. Vi har tydliga
spelregler och alla har följt dem. Det
finns fortfarande stabila
institutioner som fungerar
och visat sig fungera även i
kris. Steget till att kliva in i
talmansrollen blev ju
verkligen en rivstart. Det
var ett enormt
mediaintresse för den och
det är ju helt förståeligt. Jag
hade ju mött journalister
tidigare i min politiska karriär, inte
minst som konstitutionsutskottets ordförande, men
att möta detta var något helt annat. Det var ju bara
att hantera situationen, jag kände direkt att jag inte
kunde vara rädd för media utan det gällde att försöka
ge så bra svar som möjligt.

Hur kommer det sig att du kom in i politiken
i så ung ålder?
Jag har så länge jag kan komma ihåg varit
intresserad av frågor om samhället, historia
och politik. Min mamma var också lokalpolitiskt aktiv då vi bodde i Ödeshög så vi
talade en hel del politik hemma. Så jag fick
med mig det från lite olika håll. Samtidigt
var det viktigt för mig att ta ett steg tillbaka och
fundera vad jag själv hade för värderingar och vad
jag tyckte var viktigt. Jag ville bilda min egen
uppfattning och inte bara följa henne i spåren så att
säga. Det låter kanske lite nördigt men jag tyckte
redan på högstadiet att det var spännande och viktigt
att fundera på hur vårt land kunde bli bättre. Det
har jag inte heller ångrat då jag fått vara med om en
väldigt spännande resa i politiken.
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Hur trivdes du i den situationen när du kanske var
en av landets mest omtalade personer?
Jag fokuserade väldigt mycket på att försöka lösa den
uppgiften som jag hade. Jag visste
ju att det förmodligen skulle
bli en komplicerad regeringsbildning, när jag
tackade ja till att bli
talman. Jag tänkte inte så
mycket på
uppmärksamheten utan
försökte mest fokusera på
att lösa den uppgiften jag hade
åtagit mig.

Samtidigt har det ju förts diskussioner under ett
antal år om vi trots det ska höja skyddsvallarna kring
domstolarna för att förbereda oss om det skulle bli en
annan situation i vårt land, där domstolarnas
oberoende skulle ifrågasättas på ett annat sätt.
När jag var konstitutionsutskottets ordförande
enades vi i utskottet om att uppmana
regeringen att tillsätta en utredning för att se
över ett antal frågor kopplade till domstolens
oberoende. Den utredningen arbetar just nu
och de tittar på ett antal frågor. En fråga som
jag vet de arbetat med är om man ska utöka
skyddet för de högsta domstolarnas oberoende.
Jag tror det är klokt att man i goda tider funderar
över hur man ska hantera lite svårare tider och just i
att man enat från alla partier uppmanade regeringen
visar att alla partier tar dessa frågor på största allvar.

Hur ser du på maktbalansen mellan riksdagen och
regeringen på senare år då Sverige haft många år
med minoritetsregeringar?
Det vanliga i Sverige har ju varit
minoritetsregeringar. Det är egentligen ganska sällan
vi haft majoritetsregeringar. Skillnaden nu är dock
att vi haft lite mer renodlade minoritetsregeringar
där regeringen inte varit säker på att få stöd för sin
politik ens riktigt avgörande omröstningar. Det har
ju varit så sedan Reinfeldts andra
mandatperiod egentligen. Det har ju lett till att
riksdagen har fått en mer framträdande roll därför
att regeringen, oavsett vilken färg de har haft, har
varit beroende av att förankra sina beslut i riksdagen
på ett sätt som en majoritetsregering eller en
minoritetsregering som har ett organiserat samarbete
som i praktiken ger den en majoritet i viktiga
omröstningar inte riktigt behöver. Det har gjort att
riksdagens utskott haft mer diskussioner och
förhandlingar än tidigare. Det tror jag att
statsvetarna kommer att analysera på många sätt
kommande årtionden. Riksdagens och dess
utskott har fått en annan roll helt enkelt.

Hur kommer dina juridiska kunskaper till hjälp i
ditt yrke?
Först och främst ska man väl säga att man kan vara
en duktig riksdagsledamot oavsett vilken bakgrund
man har. Man behöver inte vara jurist för att vara en
bra riksdagsledamot eller talman för den delen. Med
det sagt tycker jag att jag haft stor nytta av framförallt
den juridiska arbetsmetoden både som
riksdagsledamot och talman. Som riksdagsledamot
är man ju lagstiftare och då tycker jag det har varit
bra att vara bekant med juridiska texter och
förarbeten. Att kunna med den juridiska
arbetsmetoden strukturera och analysera ett material
har varit till stor nytta. Som talman har det
framförallt varit till nytta att kunna analysera och
ta ut knäckfrågorna och finna sätt att argumentera
kring olika problem och utmaningar jag ställs inför.
Så snarare den juridiska metoden än
sakfrågor om vissa paragrafer.

En annan ofta het potatis är huruvida landets domstolar lever upp till
kraven på oberoendehet, hur ser du
på dem frågan?
Som talman får jag ju inte ge mig in
i sakpolitiska frågor och det här är ju
delvis en sådan fråga. Men jag kan konstatera två saker. Dels att vi har ett rättsväsende som är oberoende av den politiska makten och att vi har domstolar som fyller sin funktion
och skyddar och lever upp till rättsstatens principer.
Sverige är ju en välfungerande demokrati och där
ingår givetvis rättsväsendet.

Efter ett antal frågor kring
yrkespersonen Andreas Norlén
tyckte jag att det var dags för lite
frågor som var avsedda att försöka
lära känna privatpersonen
Andreas Norlén lite bättre.
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Vad värderar du högt i din vardag?
Jag bor med min fru och vår snart
6-åriga son Henry i Norrköping och jag
värderar såklart tid med dem väldigt högt. Att vara
med och se Henry växa upp tycker jag är fantastiskt.
Så tid med familjen och sedan lugn och ro skulle jag
säga är saker jag värderar högt i min vardag.

de Facto frågar juriststudenter på
utbyte
de Facto. nr.1 2022

Vad brukar du unna dig?
Jag uppskattar god mat och som möjligen framgått
på sociala medier, en och annan tårta eller kaka.
Helena och jag lagar en del mat tillsammans. Helena
är den som är skicklig och jag mer biträder henne.
Det kan jag tycka är roligt och gemytligt eftersom
resultatet också ofta blir bra. Det tycker jag är väldigt
trevligt.

Dagen då intervjun ägde rum var dagen innan
Norléns födelsedag så jag passade på att säga
grattis i förskott och fråga vad han önskade sig.
Det var en bra fråga. Om det är så att läsarkretsen
skulle vilja skicka presenter samlar jag på slipsar. Jag
hör ju till de som bär slips varje dag då jag tycker
det hör till i mitt ämbete. Så jag har en ganska stor
kollektion redan men det kan aldrig bli för många.
Alternativt samlar jag ju på olika politiska muggar.
Senast när jag var på besök i Sydkorea fick jag en
mugg av deras talman med foton på oss två, det var
en fantastisk present.

När vi ändå är inne på lite mat kan jag inte låta
bli att fråga om ditt enorma intresse för odling i
allmänhet och tomater i synnerhet. Vart kommer
det intresset från?
Det var Helena som hade det innan vi träffades och
sedan har jag kommit att dela det. Det har visat sig
vara en fascinerande värld, jag hade ingen aning om
att det fanns så många olika tomatsorter. Den här
våren har vi förodlat inomhus ett 60-tal olika
sorters tomater. Ganska snart kommer vi att plantera
ut dem i trädgården och ser fram emot skörden i
slutet av sommaren. Faktum är dock att vi faktiskt
redan börjat skörda en del, då vi sådde de första
fröna i december. De har nu hunnit mogna så vi har
redan börjat äta från årets tomatskörd. Det är spännande och roligt att upptäcka nya sorter.

I takt med pandemins avtagande har studenter på termin 7 och 8 återigen fått chansen att åka på
utbytestermin. Jag tror att många med mig är nyfikna på hur det är att studera utomlands, men också
hur processen inför utbytet ser ut. Därför passade jag på att ställa ett par frågor till några av de som just
nu är på utbytestermin. Hoppas ni får lite rätsida på det hela och uppskattar den här typen av inslag i
tidningen.

University of Iceland i Reykjavik

Vilken är favorittomaten?
Det finns några stycken, men en som jag tycker extra
mycket om är Costeluto-tomaten. Det är en slags
bifftomat som blir väldigt saftig och god.

Malin Johansson, T8

Hur skulle din bästa kompis beskriva dig?
Det är ju en samvetsfråga. Jag tror och hoppas att
han ändå skulle säga att jag är en ganska vänlig och
rolig person. Jag tycker om att skämta när det passar
sig och jag tycker att det är viktigt att man är vänlig
mot andra människor. Jag tror att man vinner på att
vara vänlig och hygglig mot sina medmänniskor i det
långa loppet. Samtidigt måste man ju också kunna
sätta ned foten när det väl behövs.
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Vart är du på utbyte och hur kommer det sig att du
valde just den staden?
Jag studerar just nu på University of Iceland i
Reykjavik. Det var framför allt Islands natur som
lockade mig att söka hit men även att jag hade
möjlighet att flytta hit tillsammans med min syster
som också älskar naturen och drömde om att åka hit!

Albin Berg, T4, Chefredaktör

Vilka kurser läser du?
Jag läser fem kurser, varav tre är juridiska. De
juridiska kurserna är Law of the Sea, Natural
Resources Law, EU/EEA Energy och International
Economic Law. Sedan läser jag även två
statsvetenskapliga kurser, Gender studies och
Security studies.
11

Hur bor du och hur fick du tag i boende?
Jag bor i en delad lägenhet med tre andra personer.
Boendet fick jag genom en privat hyresvärd efter ett
tips från en annan student som var på utbyte förra
terminen. Det finns dock möjlighet att söka
studentboende på universitet vilket många
utbytesstudenter gör!
Hur var processen med studiebidrag enkelt/svårt?
För mig var det inga problem med studiebidraget.
Det fanns tydliga instruktioner på CSN:s hemsida
om vilka dokument du måste bifoga med din
ansökan och beslutprocessen gick väldigt snabbt.
Processen med att söka erasmusstipendiet var dock
lite krångligare.
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Vad är största skillnaden att plugga där du är
jämfört med Umeå?
Den största skillnaden från att plugga i Umeå är att
jag nu läser fem kurser parallellt där alla har flera
examinerande moment, något som ställer mycket
högre krav på planeringen av studierna än vad jag är
van vid i Umeå. Fördelen med att studera flera kurser
är dock att du får större variation och lär känna fler
andra studenter vilket är väldigt roligt!
Många har en bild av att det är krångligt att
komma iväg, håller du med?
Jag tror det beror mycket på vilket land du åker till
och vilka krav landet/universitetet ställer. Jag tyckte
att vissa ansökningar och liknande kunde vara lite
krångliga. Det finns dock hjälp att få om det behövs
så det var inga större problem!

Hur bor du och hur fick du tag i boende?
Jag bor tillsammans med två brittiska studenter
som läser andra program än vad jag gör. Vi bor i ett
typiskt brittiskt radhus cirka 30 minuter gång från
skolan. Jag hamnade av en slump i en facebookgrupp
som många studenter i Birmingham använder och
hittade där en annons om ett ledigt rum. Det finns
möjlighet att söka boende via skolan, men här i
Birmingham är det endast förstaårseleverna (tänk
18-åringar) som bor i dessa. Jag kände mig lite för
gammal för det haha.
Hur var processen med studiebidrag enkelt/svårt?
Jag upplevde inte processen med studiebidrag som
svår. När jag väl blev antagen till skolan fick jag
tillgång till de handlingar som behövdes för att
ansöka om CSN.

Bästa respektive sämsta med utbyte?
Det allra bästa med utbytet är nog de vänner och
upplevelser du får under resan. Studentlivet bör även
nämnas som det bästa, utbytesstudenter älskar
nämligen att festa! Det sämsta är nog att allting har
ett slut, även om man längtar hem efter familj och
vänner så kan det kännas jobbigt att åka hem igen
efter utbytet och skiljas från de personer du träffat
här.

Många har en bild av att det är
krångligt att komma iväg,
håller du med?
Jag kan bara tala för utbyten till Birmingham men jag
upplevde det inte krångligt. Eftersom Storbritannien
lämnade EU var jag orolig inför utbytet, men som tur
är har det inte påverkat mig alls. Det enda negativa
jag upplevde var att skolan här, till en i början, inte
svarade så frekvent vid frågor.

Något speciellt du skulle tipsa om för de som
funderar på att köra en utbytestermin?
Börja se över vad du måste ordna med och skicka in
ansökningar i god tid! Det är en hel del som
måste skickas in och ordnas och vissa
ansökningar ska skickas in ganska tidigt under
terminen. Ett annat tips är att så tidigt som möjligt
börja leta efter boende. Mitt sista tips är, åk på
utbyte! Det är en sådan unik upplevelse och
möjlighet som jag inte ångrar en sekund!

Towa Björnfot, T8

Bästa respektive sämsta med utbyte?
Det bästa är absolut möjligheten att få upptäcka ett
nytt land med allt vad det innebär. Jag har haft
möjligheten att besöka flera städer runt om i
Storbritannien och min förhoppning är att hinna resa
fler gånger innan jag åker hem. Det sämsta är att det
är jobbigt att lämna alla sina nära och kära.

Vart är du på utbyte och hur kommer det sig att du
valde just den staden?
Jag befinner mig just nu i Storbritanniens näst största
stad Birmingham där jag studerar vid University of
Birmingham. Trots att jag alltid känt en vilja att
studera utomlands tvekade jag länge innan jag
faktiskt sökte. Efter att ansökningstiden hade gått ut
för alla andra utbyten fick Umeå ett nytt avtal med
Birmingham. Jag bestämde mig då för att söka dit
och därav blev valet enkelt!
Vilka kurser läser du?
Jag läser engelsk offentlig/konstitutionell rätt, engelsk
avtalsrätt och en kurs i kriminologi. Min tanke var
att läsa internationella kurser i juridik men då det var
fullt fick jag tänka om.
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Något speciellt du skulle tipsa om för de som
funderar på att köra en utbytestermin?
Om du är sugen på att åka skulle jag absolut tipsa om
att ta chansen! Jag tror inte att någon ångrar en sådan
upplevelse. Väl på utbytet är mitt tips att försöka gå
med i societies eller sporter om det finns. På det
sättet har jag haft möjlighet att lära känna människor.
Vad är största skillnaden att plugga där du är
jämfört med Umeå?
Den sörsta
skillnaden är att vi läser tre kurser parallellt. I början
upplevde jag detta som väldigt stressigt då volymen
läsning är lika stor som hemma, gånger tre. Arbetet
här är även till största del självständigt och vi har
inga basgrupper. Dessutom är seminarierna
uppbyggda annorlunda då varje seminariegrupp
består av fem till tio studenter. Å andra sidan
upplever jag att kraven på ett seminarium inte är lika
höga här i Birmingham.

Hur bor du och hur fick du tag i det boendet?
Jag bor i ett delat boende i centrala Tokyo. 95
personer från hela världen har ett varsitt rum om 7
kvm och delar gemensamma ytor såsom
sällskapsrum, toaletter, kök och duschrum. Detta är
det billigaste alternativet och fungerar superbra, inte
minst för att snabbt få massor av nya vänner.
Boendet sökte jag via Sophia University som hade
flera olika alternativ.
Hur var processen med studiebidrag - enkelt/svårt?
Att få studiebidrag var enkelt. Allt som krävdes var
att välja vettiga kurser (som godkänns av
institutionen) och skicka in ett antagningsintyg från
utbytesuniversitetet till CSN.
Många har en bild av att det är krångligt att
komma iväg, håller du med?
Ja, jag håller med. Det var mer eller mindre ett h
eltidsjobb under några månader att ta sig igenom alla
ansökningar, tester och ta till sig flodvågor av
information. Jag kan dock tänka mig att det var som
värst nu på grund av Covid och allt extra
pappersarbete det innebar för
immigrationsprocessen. Trots mycket krångel så är
det med facit i hand helt klart värt ansträngningen så
låt inte detta
avskräcka er från att ta er iväg!

Jenny Perers, T8
Var är du på utbyte och hur kommer det sig att du
valde just den staden?
Jag pluggar just nu på Sophia University i Tokyo.
Staden valde jag av flera anledningar. Dels kände
jag för att fara iväg riktigt långt när chansen gavs att
stanna länge, dels ville jag till en storstad i Asien för
att uppleva kulturen och stadspulsen. Utöver det är
Japan, såvitt jag vet, det enda landet som har sina
terminer från April till Augusti vilket
möjliggjorde att jag både kunde gå färdigt en profil
hemma på UmU (45 hp) och uppleva ett halvårs
utbyte (30 hp).
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Bästa respektive sämsta med utbyte?
Sämsta med utbytet är att det trots allt inte är en
semester. Det är 30 hp som ska betas av vilket kan
vara utmanande när allt Tokyo har att erbjuda bara är
minuter bort.
Bästa med utbytet skulle jag kunna dedikera en hel
artikel till. För att nämna något så är det först och
främst att upptäcka en, för mig, ny del av världen
tillsammans med vänner från alla världens hörn. Att
efter en avslutad dag på universitetet gå till
ramenstället på hörnet för middag i världsklass för 40
svenska kronor och sedan strosa runt bland ljusen på
Tokyos gator i 25-gradig värme och avsluta med en
valfri dryck i parken framför Tokyo Imperial Palace
hör till vardagen här. Så kort sagt är det att ha denna
typ av vardag som är det bästa med utbytet.
Något speciellt du skulle kunna tipsa om för de
som funderar på att köra en utbytestermin?
Att sluta fundera och ta chansen! Möjligheten att
komma iväg ett halvår till någon ny fantasirik plats i
världen växer inte på träd. Du kommer få fantastiska
minnen för livet. Om jag ska komma med något
konkret så är det att fixa så mycket som möjligt av det
praktiska såsom SIM-kort, bankkonto etc. i förväg
om du åker till ett land som inte är så bra på
engelska. Sist men inte minst så kommer du, utöver
en bra kamera, behöva massor av minne för att
föreviga alla äventyr som väntar.
Vad är största skillnaden med att plugga där jag är nu
jämfört med i Umeå?
Största skillnaden, utöver att det är totalt andra ä
mnen som inte ens går att jämföra det mista, är att
upplägget på undervisningen är detsamma som
svenska gymnasiet. Alla kurser går samtidigt med
lektioner flera gånger i veckan och läxor utöver det.

Vilka kurser läser du?
Jag läser fyra olika kurser: Buddist traditions, South
Asian aesthetics, sociology och anthropology of
Japan. Alla dessa kurser är väldigt annorlunda mot
juristprogrammet men också det känns givande och
utvecklande att lära sig andra tankesätt och få nya
perspektiv på samhället, religioner och kulturer.
Hur bor du och hur fick du tag i det boendet?
Jag bor i ett delat boende i centrala Tokyo. 95
personer från hela världen har ett varsitt rum om 7
kvm och delar gemensamma ytor såsom
sällskapsrum, toaletter, kök och duschrum. Detta är
det billigaste alternativet och fungerar superbra, inte
minst för att snabbt få massor av nya vänner.
Boendet sökte jag via Sophia University som hade
flera olika alternativ.
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Albin Berg, T4, Chefredaktör

SKOGEN KALLAR
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På sin födelsedag 1958 fick min morfar den nyutkomna omarbetade upplagan av Hans Lidmans bok Det
nappar i Svartån i present av min moster. Boken kom så småningom i min ägo och blev min väg in i Hans
Lidmans författarskap.
Lidman (1910–1976) var en författare, fotograf,
folklivsforskare, m.m. från Ovanåker i
Hälsingland som rönte stora
försäljningsframgångar under 1950– och
1960-talen och som ständigt upptäcks av nya
generationer läsare. Att denne ensamme
vandrare och känslige själ slår an en sådan
sträng hos läsare från vitt skilda miljöer i olika
tider bör förstås utifrån Lidmans förmåga att
fånga stämningarna i skogen,[1] denna särskilda
plats för svenskarnas existentiella reflektioner.[2]
Lidman beskrev dock inte vilken skog som helst.
Före 1900-talet fanns ett fysiskt och mentalt
skogsmörker i mångmilaskogen eller storskogen.
[3] Det var denna skog, utan väg, bebyggelse eller
mänskliga möten som höll på att försvinna under
Lidmans uppväxt som han beskrev och längtade
tillbaka till.[4]

Nybyggare gavs 1824 en liknande möjlighet
att bosätta sig på kronoallmänningar och odla
upp mark. Sådana nybyggare och ättlingar till
skogsfinnar var dock få och utgjorde undantag i
den mörka skogen. Men genom laga skifte, där
tidigare oklara ägarförhållanden klarlades, och
skogsruschen, där skogsbolagen kom att börja
köpa upp den alltmer värdefulla skogsmarken,
förändrades skogan. Fäbodar förlorade sin
betydelse och de tidigare storskogarna
började försvinna, även om det i Lidmans
ungdom fortfarande fanns spår av den gamla och
själfulla skogen.[5] Lidman är därför en av våra
sista länkar tillbaka till den gamla
mångmilaskogen med dess flora och invånare.
Den gamla, odrivna skogen var inte endast
fysiskt svåråtkomlig, den upplevdes som lömsk,
där olika väsen huserade, och uppfattades som
en plats för förvandlingar.[6] Kerstin Ekman
beskriver hur kom vi kom att hantera detta
farliga i skogen. Från medeltida ballader och
Dante fram till Joseph Conrad och början av
1900-talet verkade författare som beskrev
skogsrädslan hos människor och skogen som
något farligt för människosjälen. Samtidigt fanns
författare som i skogens vilda och
hemlighetsfulla djup visade mot det överjordiska
och det sublimt ljusa och saliga. Selma Lagerlöf
kunde fånga båda dessa sidor och författare som
Lagerlöf och bröderna Grimm har format äldre
generationers förståelse av naturen.[7] Även i
detta avseende är Lidman – tillsammans med
konstnären John Bauer – slutet av en era när det
fortfarande var möjligt att utgå från folksägner
och använda sig av skogsmystiken i litterärt
skapande.[8]

I det medeltida samhället var den närliggande
skogen (hemskogen) ett sorts samfällt
virkesförråd. I samma skog fanns även f
äbodskogen, små oaser av betesmark
omgärdat av den dunkla skogen. Bortom
hemskogen fanns utskogen – obebodd, väglös
och stiglös, inte en del av civilisationen, utan ett
mörkt och ogenomträngligt främmande
territorium; ett tillhåll för onknytt som kunde
skrämma barn och vuxna. Genom regalrätten
kom kronan att göra anspråk på skogen och
försökte tämja den. Under 1600-talet lockade
kronan nybyggare från finska Savolax att befolka
sådana odrivna skogar i mellersta Sverige och
dessa områden kom att benämnas finnskogen
(jfr Alfta Finnskog och Orsa Finnmark).
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I Lidmans produktion kan nämnas skogshuldran
”Troll-Segre” i novellen med samma namn ur
Skogsvandringar (1947), ”Häxan som metade
med kolibri” ur Det nappar i Svartån (1958) och
beskrivningen av den levande skogen i Nappatag
(1955) och Nådasmulor (1968). Återkommande i
Lidmans produktion finns också exempel på hur
skogen, kaffeelden och älvvirvlarna kunde locka
fram själsligt ljus och mörker och existentiella
grubblerier hos Lidman själv.

Noter
[1]: Se Göran Eriksson & Hans Malmsten, Längs
stigarna med Hans Lidman: Från en tid då allt tycktes
möjligt (Gidlunds förlag: Möklinta 2015), s. 11–13,
149.
[2]: David Thurfjell, Granskogsfolk: Hur naturen blev
svenskarnas religion (Norstedts: Stockholm 2020), s.
9.
[3]: Kerstin Ekman, Herrarna i skogen (Albert Bonniers förlag: Stockholm 2007), s. 388–389.
[4]: Eriksson & Malmsten (2015), s. 149. Angående
relationen till naturen, se Thurfjell (2020), s. 142–188.
Lidmans tankevärld hör samman med romantiseringen av naturen under 1800-talet medan samtidens
människor är mer präglade av brottet med det förflutna i förhållande till naturen.
[5]: Eriksson & Malmsten (2015), s. 149–158, 161.
[6]: Eriksson & Malmsten (2015), s. 164–168. Se
Ekman (2007), s. 153–162 (angående skogsandar i
Goethes dikter Willkommen und Abschied, Gesang
der Elfen och i Die Erlkönig, samt i Olaus Magnus
Historia om de nordiska folken); Thurfjell (2020), s.
125–132 (angående förhållande mellan folktro och
kristendom i förhållande till skogen).
[7]: Se Ekman (2007), s. 319–329 (Ekman beskriver
hur hon tolkade förnimmelsen av en sällsam doft i ett
skogsparti innan hon förstod att hon kände doften av
en doftticka (Haploporus odorus) och hennes insikt
av hur författare och mystiker format hennes upplevelse av naturen).
[8]: Eriksson & Malmsten (2015), s. 165–166.
[9]: Genreblandningen och vemodet över det som
gått förlorat påminner lite om den engelske författaren J. A. Baker (se de Facto nr 2, 2018).
[10]: Eriksson & Malmsten (2015), s. 164.

Lidman var en produktiv författare, men
böckerna från 1950-talet hör till hans bästa.
Förutom det mest kända verket Det nappar i
Svartån (1945/1958), återfinns storverken
Nappatag (1955), Laxögat (1959) och Pärlugglans
skog (1960), men även den pastorala Den
sjungande dalen (1954) och verken Bortom
stigarna (1956), Mångmilaskog (1958) och
Tranropet (1960). Utmärkande för f
örattarskapet är genreblandningen mellan
skönlitteratur, dokumentära inslag och
självreflektion,[9] men också att Lidman utgör
en brygga till tidigare generationers skogar och
förståelse av förhållandet mellan människa och
skog, skildrat på ett lyriskt finstämt sätt. Lidman
är därför ett författarskap som tilltalar
betydligt fler än fiskare, jägare och
skogsmänniskor. För samtidsmänniskan finns
det i Lidmans liv och hans sammansmältning
med naturen också en uppfordring: Naturen kan
vi endast lära oss bortom stigar och leder genom
att ”sticka näsan i mossan”, och gärna göra som
Lidman och övernatta under en gran, invid en
lutande sten, eller i en övergiven koja. Tids nog
kommer vi då samröre med och förståelse inför
naturen.[10]

Inspektor Leidö
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de Facto testar
Likt förra året testar de Facto GB glass nya produkter
för sommaren. Denna gång genomfördes testet av fyra
stycken T2:or: Amanda Stålnacke, Maja Gustafsson,
Tilda Larsson och Emmy Lundström.

Sandwich DUO Milk chocolate & Pear

Den folkkära glassen Sandwich efterföljare med smak av päron och choklad
var helt klart en skam för Sandwich-familjen. Päronglassen var alldeles för
dominant och smakade dessutom banan. Minuspoäng för snabb upptining, ät
den direkt om ni vill ha den i fast form!
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Glass

Frozen Snowflake Cone

Glassen inspirerad av Frost tog oss inte alls med storm. En färgglad utsida
med en smaklös insida. När tillverkarna fick idéen till denna glass så hade de
verkligen kunnat “let it go”.

28 kr
1 av 5
28 kr
2,5 av 5

“Det är ingenting fel på förändring, bara den går i rätt riktning” - Winston

Magnum Almond remix

Denna till utsidan lyxiga glass är nog en vattendelare. Chokladskalet med
mandelkrisp var mycket gott men glassen smakade tyvärr mandelmassa. Är
du 65+ och är trött på den torra mandelkubben, köp denna istället!

Churchill Tildas och Majas skiljaktiga mening: “Den smakade visst päron”

28 kr
4 av 5

19 kr
1,5 av 5

Salty licorice

En till synes tuff glass med attityd men med en mjuk och omtänksam insida.
En solklar match för lakritsälskaren. Den frasiga våfflan gifte sig bra med den
saltlakritsfyllda vaniljglassen. På med skinnjackan för nu åker vi, det här var
en fartfylld smakupplevelse.

Ben & Jerry´s Salted Caramel Brownie Peace Pop
En glass i fredens tecken med en sälta som får Döda havet att blekna i
jämförelse. Innanför denna makalösa sälta väntar en söt vaniljglass med en
chokladöverraskning på dig.
“En blandning av sött och salt” - Allsång på Skansen

26 kr
4 av 5
Cornetto Soft Cookie & Chocolate

En riktigt people pleaser. Den perfekta blandningen mellan choklad och vanilj
går nog hem hos de flesta. Glassen toppades med kladdkakebitar, well done
Cornetto!
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28 kr
4 av 5

Vilken typ av juriststudent
är du?

1. Tentaperioden är i full gång och du pluggar så att svetten rinner. En kväll får du höra av en kursare att det
är fest på lördag! Vad gör du?
a) Fortsätter att plugga så svetten rinner, såklart!
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5. Även om Coronaviruset verkar ha lagt sig så har karantänen tagit på oss alla, även oss juriststudenter.
Hur har du reagerat på den?
a) Jag känner mig lite extra stressad då utbildningen inte höll samma kvalitet som tidigare.
b) Det är inte särskilt kul. Studentlivet har försämrats avsevärt...
c) Ingenting jag hurrar över. Men det är värre för alla människor i riskgrupper och de som inte har tillgång
till ordentlig sanitet.
d) Skittråkigt. Visserligen träffade jag fortfarande folk, men i mycket mindre utsträckning. Jag klättrade på
väggarna!

b) Det är min framtid vi pratar om här.
FESTAR såklart! Det finns inga omfester.
c) Jag ser till att plugga lite extra under fredagen så jag kan gå på festen - men utan att bli för sen hem! Klarar
jag tentan är det ett steg mot att rädda världen.

e)Jag är mest orolig för världsekonomin och min egen ekonomi, som kan
komma att försämras.

d) Jag går på festen! Äntligen får man hänga med folk och mingla!
e) Jag går på festen, men skippar alkoholen. När jag får mitt första juristjobb
däremot - då ska jag bada i
champagne.
2. Under insparken
kommer en junior fram till dig och frågar
varför du valde att plugga på juristprogrammet. Vad svarar du?
a) Jag valde juridik för att det är en bred utbildning som gör mig kompetent och redo att ta mig an alla typer
av
teoretiska utmaningar ute i arbetslivet.
b) Eh, vet inte riktigt. Jag hörde att studentlivet är bra på juristprogrammet?
c) Juridiken är ett verktyg till att stärka mänskliga rättigheter och rättvisa världen över, något som jag brinner
för.
d) Jag valde juristprogrammet för att man får jobba med människor, debattera och diskutera, och sånt älskar
jag!
e) Jag är intresserad av bolagsjuridik och ekonomiska rättigheter. Och som affärsjurist kan man tjäna mycket
pengar.

4. Du sitter och
försöker lösa en knepig seminarieuppgift,
men det är svårt. Du hittar inget svar varken i lagtexten, bland
förarbeten eller i rättsfall. Vad blir ditt nästa drag?
a) Jag fortsätter leta såklart. Det måste finnas någonstans, kanske bland doktrinen?
b)Lawline.
c)Jag snapar en kompis och frågar om hen har hittat svaret på uppgiften.
d)Frågar mina vänner som jag sitter och pluggar tillsammans med, såklart!
e)Jag sms:ar min kontakt på Mannheimer Swartling och ber om hjälp.

6. Juristens dag är ett viktigt event för alla
studenter. Vad är det bästa med juristens dag enligt dig?
a) Att en får träffa professionella jurister och lära sig massa om juristbranschen.
b) Alla gratisgrejer är ju nice i och för sig, men sitter hellre och pluggar så jag kan festa loss under helgen
istället.
c) Det bästa är att jag äntligen får jag träffa lite människorättsorganisationer och advokatbyråer, och prata
med likasinnade!
d) Juristens dag är världens chans att mingla loss på och skapa kontakter. Kanske kan jag fixa ett sommarjobb
redan nu!
e) Alla affärsbyråer tilltalar mig mest, jag vill gärna veta mer om hur det är att jobba med affärsjuridik och
prata med yrkesverksamma.

7. Du har precis skrivit tenta
och har ingen aning om du har svarat rätt på frågorna. Vad gör du?
a) Jag får panik! Innan tentaresultatet har kommit så kommer jag knappt kunna sova.
b) Så kan det gå. Jag gjorde det jag kunde - eller, kanske inte exakt allt men skitsamma. Vem drar ihop en
tentafest, förresten?
c) Jag försöker vara snäll mot mig själv och tänka att jag gjorde det bästa jag kunde. Om inte annat så kan jag
ju alltid överklaga och hävda orättvis bedömning.
d) Jag snackar direkt med mina kompisar för att höra hur de kände inför tentan. Kanske har de upplevt
samma sak - i så fall kan vi festa bort våra sorger tillsammans!
e) Jag är inte särskilt orolig - det finns faktiskt omtentor.
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Vilken typ av juriststudent
är du?
Flest a) : Du blev pluggisen! Du älskar juridik och tar din framtid på
största allvar. Du gör alltid ditt bästa på alla seminarier och försöker lära dig så mycket som möjligt på föreläsningar och av böckerna.
Varesig du vet vad du vill jobba med när du är exad eller inte, så är en
sak klar: att inhämta så mycket kunskap som möjligt och få höga betyg
kommer leda dig dit du vill!

b

Vi är de nya projektansvariga för Juristens dag 2022
och ser fram emot uppdraget. Även om det är en bit
kvar till mässan så börjar vi redan nu att fundera över
planeringen inför en fantastisk mässa för er studenter.

Vilka är vi?
Tre snabba fr
ågor med pro
jektansvariga
Vem är du? (å
:
lder, termin o
ch hemstad)
Varför sökte d
u till PA?
Bästa med Um
eå?

Flest b) : Du blev partypinglan! Kanske är du inte 100 % säker på
varför du valde juristprogrammet, mer än att det är en bred utbildning
som öppnar många dörrar. Men ärligt talat, det som lockade dig mest
var studentlivet och alla grymma fester!!! Work hard, play hard, det
finns inga omfester utan bara omtentor! Du kommer skapa många
minnen (och blackouts) under din studietid.

Flest c) : Du blev filantropen! Ditt mål med utbildningen är att lära
dig om människors olika rättigheter, för att sedan kunna stärka dem.
Människor som är utsatta, som svälter, eller som råkar ut för brott, det
är de människorna du vill hjälpa. Gratulerar - du har sannerligen ett
hjärta av guld!

d

a

Hej alla juriststudenter!

Juristens dag

de Facto. nr.1 2022

c

Flest d) : Du blev the social butterfly! Det är grymt kul att en får träffa
så mycket människor, diskutera och debattera i juristyrket. Du älskar
att interagera med andra människor, och ser det som en självklarhet att
prata och hänga med alla dina kursare. Det är en superbra egenskap att
ha både som jurist och som vän!

Flest e) : Du blev affärsjuristen! Ekonomi, handel och arbetsmarknaden
är ett ämne som intresserar dig, och du förstår vikten av att ha kunskap
om hur både nationalekonomi och företagsekonomi fungerar. Du har
även bra koll på din egen ekonomi och hjälper gärna dina kursare med
att göra egna budgetar. Och vadå torr affärsjurist? När det är fest är det
du som lyfter taket!!!

e

/ Lady Whistledown
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1. 22 år gammal, går T4 och är
uppvuxen i kuststaden Luleå!

1. Jag är 21 år, går T4 och
kommer från vackra
Stockholm!

2. Jag ville lära mig mer om
hur det går till att planera
ett större evenemang och jag
tyckte även att det kändes
roligt att få lära känna nya
människor inom JF!
3. IKSU-hallen

1. Jag är 22 år och går T4 och
kommer från soliga Sollefteå

2. Jag såg JD som en stor
chans att träffa nya personer
på programmet, skapa
kontakt med företag och få
vara med att planera ett
evenenmag från start.

2. Jag sökte PA för att jag
engagerade mig i JD förra
året, vilket jag tyckte var
jättekul och ville få chans att
utveckla projektet
tillsammans med andra
studenter!

3. Älven

3. Vännerna!

Vad är Juristens dag?
Juristens dag är en arbetsmässa för studenter det ges möjlighet att knyta kontakter med framtida arbetsgivare.
Juristens dag 2022 kommer att äga rum den 30 november till den 1 december. Vi inleder med en fördag med
gästföreläsare, därefter kommer själva mässdagen att hållas med en efterföljande bankett.
Ta chansen att engagera dig!
Till hösten kommer vi att söka studenter som vill engagera sig i våra arbetsgrupper. Vi kommer då att behöva
mässansvariga, bankettansvariga, företagsvärdsansvariga och logistik- och måltidsansvariga. Om du är
känner att det skulle vara intressant och roligt att vara en del av juristens dag 2022 så ta chansen och sök!
Vi lovar det blir kul! :D
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Vi ses på Juristens dag!
v.48
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Generalerna

Varför sökte du till att bli general?

Namn: Klara Brändström
Ålder: 21 år
Hemstad: Härnösand

Jag ville vara med och bidra mycket till insparken men såg det även som
ett tillfälle att lära känna fler på programmet och få välkomna alla junisar.
Favoritminne från insparken?

Varför sökte du till att bli general?

Namn: Maja Gustafsson
Ålder: 21 år
Hemstad: Örnsköldsvik

Jag sökte främst till general för möjligheten att påverka insparken och vara
en del av välkomnandet av nästa termins junisar. Sen ska jag inte sticka
under stolen med att det ser snyggt ut på mitt CV;).

Får väl säga att det var att förlora insparken då… :((
Annars finsittningen!
Vad gillar du att göra på fritiden?
Spela fotboll och umgås med familj och vänner

Favoritminne från insparken?
Tröjrivningen! De som var i min insparksgrupp vet hur mycket jag gnällde
över att behöva ha på mig den varje dag.
Vad gillar du att göra på fritiden?
Umgås med familj och vänner, ta promenader och laga mat. Jag är inte så
intressant.

Namn: Moa Fredriksson
Ålder: 22 år
Hemstad: Stockholm
Varför sökte du till att bli general?
Varför inte? Insparken kan vara den roligaste höjdpunkten på året för oss faddrar,
men framförallt ett fantastiskt tillfälle att välkomna alla nya jurister. Självfallet
ville jag vara med och försöka göra det välkomnandet så bra och trivsam som
möjligt!
Favoritminne från insparken?
TRÖJRIVNINGEN
Vad gillar du att göra på fritiden?

Namn: Elin Thorin
Ålder: 20 år
Hemstad: Nyköping

Allt annat än att sitta still! Som att måla olja, dreja,
vandra fjälltoppar, second hand shoppa, baka surdeg, lååånga middagsbjudningar
m.m.

Varför sökte du till att bli general?
Jag såg det som en rolig möjlighet att engagera mig i och påverka
insparken. Det är också ett tillfälle att lära känna fler personer på
programmet och välkomna de nya studenterna!
Favoritminne från insparken?
Helt klart att vara en del av vinnande laget (ping tigrarna )
Vad gillar du att göra på fritiden?
Tycker matlagning är väldigt roligt! Annars hänga med vänner och träna.
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Namn: Ludvig Andersson
Ålder: 23 år
Hemstad: Skanör

Varför sökte du till att bli general?
Jag sökte till general då min egen inspark blev väldigt lyckad och jag vill ge
de nya studenterna en lika härlig start på universitetslivet som jag fick! Det
i kombination med att jag gillar att träffa nya människor och ta ansvar var
det avgörande.
Favoritminne från insparken?
Det jag gillade mest med insparken var att genom olika event lära känna
både faddrar och kursare. Att vinna beerpong turneringen var inte helt fel
heller.
Vad gillar du att göra på fritiden?
På fritiden gillar jag att lämna böckerna ifred och aktivera mig på annat
sätt. IKSU erbjuder ett bra utbud av olika aktiviteter! På lördagar är det
även obligatorisk fotbollsträning för de regerande mästarna i Lagen om
fotboll!
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Dude
Diligence
Vi på Vinge skapar framgång genom långsiktigt hållbar
affärsjuridisk rådgivning. Med affärsjuridiken som
verktyg vill vi vara med och leda utvecklingen till det
bättre. Varje dag hjälper vi våra klienter med uppköp,
försäljningar och samgåenden. För att ge en tydligare
bild av bolagen som köps och säljs, har vi gjort ett tillägg
i vår due diligence. Det handlar om jämställdhet. Nu
granskar vi hur könsfördelningen ser ut i ledningsgrupp,
styrelse och i andra nyckelroller, samt hur bolagens
jämställdhetsmål ser ut. Med det här tillägget vill vi
verka för ett mer jämställt näringsliv. Vi kallar det Dude
Diligence.
Vill du vara med och göra skillnad?
Starta din karriär på vinge.se/karriar

