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När jag satt och läste en bok föll det ner ett 
kvitto från den senaste låntagaren. Kvittot 
var daterat till 2008. Jag blev lite konfunde-
rad över årtalet. Innebär det att ingen har 
lånat Ernest Hemingways the Sun Also Ri-
ses på över 10 år? Förmodligen. Jag tänker 
att om någon har läst boken sedan 2008 hade 
kvittot fallit ut och sen slängts. Eller så kan-
ske det användes som bokmärke, men inte i 
över 10 år. Det mest logiska verkar vara att 
ingen har lånat boken sedan dess vilket gör 
mig lite sorgsen. Uppsala är fyllt med biblio-
tek där skönlitterära böcker står och samlar 
damm på undangömda och glömda hyllor. 
Samtidigt som juriststudenter plundrar sa-
krättshyllan på JB står litterära mästerverk 
kvar som gjort mer skillnad för världen än 
Håstads sakrättsbok någonsin kommer göra. 

Ta er tid och läs PJ:s julnummer, sista num-
ret för i år, det är fullspäckat med galet (för-
tjänar superlativ) bra och intressanta artik-
lar! Liza, ledamot i studierådet, skriver om 
jämställdheten på seminarierna, Erik har 
intervjuat den nu före detta vice-ordförande 
Magnus, Edward har intervjuat Arvid, ord-
förande för studierådet, och tillsammans med 
en testpanel bedömt falafelvagnar. Jag berät-
tar varför Lund är ett bättre universitet än 
Uppsala, Hanna skriver om Strasbourg resan 
och Emilia levererar en underbar juldikt vi 
alla kan relatera till inspirerad av Rydbergs 
Tomten.

Det är svårt att hinna läsa något annat än 
kurslitteratur och rättsfall. Jag började min 
bok i oktober och kan bara hoppas att jag är 
färdig med den innan tentan. Jag skulle ändå 
vilja uppmuntra alla att läsa mera än bara för 
plugget. För att det breddar ens perspektiv, 
det ökar ens empati, det tar en till hundratals 
platser, tidsåldrar och samhällsklasser. Men 

mest för att man mår så mycket bättre av att 
läsa skönlitteratur. Jag är orolig för att den 
gemene juriststudenten annars riskerar att 
tappa verklighetsuppfattningen. Det är lätt 
att gå vilse i paragrafer och glömma svaret på 
vad juridik egentligen är till för och jag tror 
att skönlitterärt läsande kan påminna om vad 
som verkligen är viktigt. Hela världen kanske 
är uppbyggd på juridik men det innebär inte 
att juridik är hela världen. Och när jag ändå 
är igång: läs, kolla på och diskutera nyheter-
na. 

Från oss alla i redaktionen till er alla läsare, 
hoppas ni har tyckt om terminens nummer 
av PJ -  för ni blir inte av med oss. Jag fort-
sätter som chefredaktör, Erik tar över som 
biträdande, Henrietta blir layoutansvarig och 
vi får ett nytt tillskott till tidningen som bi-
trädande layoutansvarig. Vi ses nästa termin 
med ännu flera läsvärda artiklar! 
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Frida Falck
c h e F r e d a k t ö r

Ledare.



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

Vi är stolta över att landets juriststudenter 17 år i rad har 
 utnämnt  Mannheimer Swartling till den mest attraktiva 
 advokatbyrån.  

Besök oss på Facebook och LinkedIn.

mannheimerswartling.se

10202690_MSA_Annons_Press_Judicata_mars_2019_A4.indd   1 2019-03-20   08:37



Dagarna går snabbt, och snart 
har ett halvår gått sedan jag och 
Magnus började vår termin till-
sammans. I vart fall jag har lärt 
mig otroligt mycket på kort tid. 
Allt ifrån hur man byter kaffe i 
kaffemaskinen på Ihregården till 
vad ”akademisk högtidsdräkt” 
faktiskt betyder (den senare kun-
skapen tillägnade jag mig efter en 
inte helt oläskig tillrättavisning 
av markskalkonventets ordföran-
de). Som man brukar säga: tiden 
går fort när man har roligt!

Vad har vi då haft för oss? De 
senaste månaderna har ärligt talat 
innehållit en hel del oförutsedda 
händelser; renoveringen av Jontes 
stuga och Juno-avtalet för att bara 
nämna två av dessa. Vad beträffar 
just Juno, det vill säga den nya in-
formationstjänst som lanserats se-
dan sammanslagningen av Karnov 
och Zeteo, vill jag understryka 
att de konsekvenser som drabbat 
studenterna är oerhört olyckliga, 
något som vi även lyft med fakul-
tetsledningen. Att studenter har-, 
eller har haft, begränsad tillgång 
till bland annat lagkommentarer 
och e-böcker är allvarligt, inte 
minst då detta inträffat i terminer-
nas PM-perioder. Vi hoppas själv-
fallet på förbättring inom kort.

En annan händelse som inträffat 
under de senaste veckorna, och 
som förtjänar att nämnas i detta 
sammanhang, är demonstratio-
nerna i Hongkong. Vi studentkå-
rer är självfallet i ständig dialog 
med ansvariga på universitetet an-
gående de svenska studenter som 
befinner sig på utbyte i Hong-
kong. Att mänskliga fri- och rät-
tigheter inte är en självklarhet i 
alla länder framgår, till vår stora 

sorg, med all önskvärd tydlighet 
av det inträffade. Mina tankar går 
till de drabbade. Jag vill uppmana 
alla som har frågor om de svens-
ka utbytesstudenternas situation 
att höra av sig till någon av stu-
dentkårerna eller till universitets 
avdelning för internationalisering.

Men vi har inte bara ägnat oss åt 
att hantera oförutsedda händelser. 
Till de viktigaste frågorna som vi 
har jobbat med inom studiepoli-
tiken räknar jag arbetet med den 
gemensamma föreningen UUFS 
(Uppsala universitets förenade 
studentkårer) samt vårt påver-
kansarbete gentemot Juridiska 
fakulteten dels i fråga om den psy-
kiska ohälsan bland studenterna, 
dels i fråga om jämställdheten i 
undervisningen. För den som är 
intresserad av det senare rekom-
menderar jag varmt den artikel 
om jämställd seminarieundervis-
ning som Liza Lindgren skriver 
i detta nummer av Press Judicata.

Just frågan om välmåendet på 
programmet tycker jag är värd att 
lyfta så här inför stundande ten-
taperioder. Juridiska föreningen 
och Feministiska juriststudenter 
kommer i dagarna att släppa en 
rapport med sammanställning av 
den stressenkät som juriststuden-

terna fick fylla i under vårtermi-
nen 2018. Till föga förvåning är 
resultaten i rapporten allt annat 
än positiva; juriststudenterna i 
Uppsala är av allt att döma väl-
digt stressade. Jag tror att vi alla 
har en, om än liten, roll att spela 
i att åstadkomma en mer hållbar 
social miljö på juristprogrammet. 
Därför hoppas jag att vi alla kan 
tänka på att ta hand om varandra i 
den kommande tentaperioden. Av 
erfarenhet vet jag att det är lätt att 
stressa upp sig och känna sig kor-
kad och otillräcklig. Ofta alldeles 
i onödan.

Så med det medskicket – att för-
söka ta hand om varandra i det 
kommande tentaplugget – vill 
jag avsluta denna inte helt sam-
manhängande text. Det är kanske 
inte direkt att ”knyta ihop säcken”, 
men det är åtminstone ett trevligt 
sätt att avsluta en text.

God jul och trevligt tentaplugg, 
önskar presidiet genom Frida.  

Presidiet.

Frida gOmmel
OrdFörande

magnus JanssOn
vice OrdFörande

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

Vi är stolta över att landets juriststudenter 17 år i rad har 
 utnämnt  Mannheimer Swartling till den mest attraktiva 
 advokatbyrån.  

Besök oss på Facebook och LinkedIn.

mannheimerswartling.se
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Juriststudentens Vintersaga

Vill du jobba på en av världens ledande 
advokatbyråer?

Vi erbjuder:

 Summer Associate
 Evening Assistant 

 Legal Researcher
 Thesis Internship

Läs mer på careers.linklaters.com 
eller kontakta oss på stockholmrecruitment@linklates.com



Midvinterdagens slask är blött
Pölarna blänka och glimma
På JB slumra juristerna sött
I väntan på tentamens timma

Bibliotekarien vandrar sin tysta ban
På våning tre står en halvtråkig gran

Regnet droppa från taken
Ack, den som kunde hålla sig vaken

Inne i Munkens andra hus
Denna gråtrista plats på jorden

Studenterna drömma i lysrörsljus
Examensdrömmar vid borden
Glömska av PM och tentalokal

De drömma sig framåt till nästa års bal
Materialet de lutar över

Byts mot jobb som ger klöver

För sin hand genom grånande hår
Skakar huvud och hätta

Nej, denna praxis är alltför svår
Varför gör HD oss detta?

Försöker att tolka men inom kort
Försvinner begripliga tankar bort

Vems var egentligen båten?
Snart ingenting hejdar gråten

Med deadlines så sent som den fjärde advent
Tungt är juristens sinne

Allt som i svårlästa rättsfall har hänt
Är svårt att få in i sitt minne

Koncentrationen är hopplöst väck
I kursboken ännu en kaffefläck
Att skiljaktiga slutade tycka

Vore studenternas lycka

Tyst är JB i tentaP
Ångest och stress fyller huset

Men bortom tentamen i vecka tre
Skådar studenterna ljuset

”I sex hela dagar är friheten min!”
Men se, sen börjar visst nästa termin…

Finns i slutet av detta helvete
Måhända ett domarämbete?

Midvinternattens timma är sen
Studenten är ännu vaken

Drömmer om jular för längesen
Om myset och pepparkaksbaken
I år firas jul utan skinka och sill

På tåg som på grund av signalfel står still
Och för att arvskiftet riktigt ska lyckas

Måste tomten dessutom styckas

Juriststudentens Vintersaga

emilia garpebring
t e x t

a m a n d a  k a r l s s O n
i l l u s t r a t i O nVill du jobba på en av världens ledande 

advokatbyråer?

Vi erbjuder:

 Summer Associate
 Evening Assistant 

 Legal Researcher
 Thesis Internship

Läs mer på careers.linklaters.com 
eller kontakta oss på stockholmrecruitment@linklates.com



Hej! Namn, ålder, termin?
Arvid Bertilsson, 23, T4.

Vad har du för ämbete?
Jag är Ordförande för studieutskottet i JF.

Vilka tidigare ämbeten har du haft?
Jag har tidigare varit ordinarie ledamot i stu-
dierådet, vice ordförande för studierådet och 
bokförman!

Vilken termin engagerade du dig och varför 
valde du att engagera dig i jf ?
Jag engagerade mig på T1 som ordinarie le-
damot i studierådet. Anledning till varför det 
blev jf  var nog att jag blev rekryterad på en 
meet n’ greet. Jag letade, inte aktivt, efter nå-
got att göra under studierna. Efter lite över-
tygande och några öl ansökte jag. Jag har inte 
ångrat mig sen dess!

Vad är det roligaste med ditt nuvarande 
ämbete?
Definitivt den variation som ämbetet erbjud-
er. Det passar mig att varva studier med andra 
saker, som ideellt engagemang. Det bryter upp 
den torftigheten som heltidsstudier ibland för 
med sig.

Varför ska man engagera sig JF?
Den frågan har olika svar beroende på vem 
man är som person. Rent allmänt får man en 
härlig gemenskap som förgyller studietiden. 
Det är den absolut största fördelen med att 
vara föreningsaktiv. Sen beroende på vad man 
är intresserad av så kan det vara väldigt läro-
rikt. Man får öva på många färdigheter som 
man kan få nytta av senare och knyta massa 
kontakter. Sen är ämbetsmannafester ett stort 
plus.

Följdfråga: Vilka färdigheter får man öva 
på?
Jag får träna mig i att skriva exempelvis. Vi i 
studierådet skickar många skrivelser till olika 
aktörer inom universitetet. Man får även öva 
sina ledarskapsförmågor som ordförande. Att 
hålla ihop ett helt utskott är inte alltid enkelt.  

Varför ska man engagera sig just i Studie-
utskottet?
Det ska man göra om man är intresserad av 
studiepolitik. JF är, som vissa kanske vet, en 
kår vilket innebär att vi har ett ansvar att till-
varata våra medstudenters intressen. Om du 
vill hjälpa dina vänner och kursare och om du 
har många åsikter kring programmet och hur 
det kan förbättras har du en reell möjlighet 
att påverka detta i studieutskottet.

Intervju med Arvid Bertilsson

”Du tar många beslut som 
studierådsmedlem, och man 
kan inte vara feg för just be-
slutsfattandet.”



Vad krävs av en ledamot i stu-
dierådet?
Det krävs ett engagemang i stu-
diefrågor. Det krävs att man är 
villig att bolla saker med sina 
”kollegor”, Du måste vara samar-
betsvillig helt enkelt. Man måste 
ge sig själv möjligheten att tro 
på sina egna beslut, dvs. Du tar 
många beslut som studieråds-
medlem, och man kan inte vara 
feg för just beslutsfattandet.

Vad har du för råd till de som 
väljer att engagera sig i studie-
utskottet som första ämbete?
Det första är: bara gör det! Det 
behövs inga förkunskaper, utan 
det viktigaste är att man är vil-
lig att lära sig. Det är viktigt att 
tro på sig själv att man kan. Du 
har alla möjligheter i världen 
att påverka, och då krävs det att 
man är lite modig och vågar säga 
vad man tycker. Du är exakt lika 
lämplig som någon annan.

Vad tror du är största skillna-
den mellan att engagera sig i 
nation och JF?
Jag har aldrig engagerat mig i 
nation, så jag kan inte säga något 
säkert. En stor skillnad är att vi 
faktiskt är en kår, vilket innebär 
att vi får en liten annan inrikt-
ning. Så är man intresserad av 
utbildningsfrågor och studiepoli-
tik, så ska man definitivt engage-
ra sig i JF. 

Vad är det bästa med JF?
Studieutskottet!

JB eller Munken?
JB.

Matlåda eller nations-
lunch?
Nationslunch.

Stocken eller Snerikes?
Snerikes.

Gasque eller slabb?
Gasque.

Lund eller SU?
Lund, jag behöver inte stan-
na så länge då det är nära 
hem för mig!

Vilken jurist, levande eller 
död skulle du ta med dig 
till en öde ö?
Någon som är bra på att byg-
ga båtar, så jag säger Håstad 
eftersom han är ordförande 
för svenska turistförening-
en. Hon borde kunna mer 
om båtar än jag.

Följdfråga: Är inte du från 
Göteborgsområdet, borde 
inte du kunna bygga bå-
tar?
(Arvid valde att inte svara 
på den frågan, reds. anm.)

EU-stadgan eller EKMR?
EKMR.

Favorituttryck på latin?
Jura novit curia, den princi-
pen gör allt mycket enklare. 
Bästa juridiksången?
I Shot the Sheriff  – Bob 
Marley

Bästa juridikfilmen?
The Judge, men det här var 
en svår fråga!

Vilken är den vanligaste 
frågan du får om studierå-
det?
”När får vi ha våra datorer 
igen?”

Vilken är den ovanligaste 
frågan du fått?
”Varför demonstrerar ni inte 
mer?”

Följdfråga: Vad svarade 
du?
Juriststudenter är för upp-
tagna för att stå på barrika-
derna med oss

Juste! Om någon vill kon-
takta dig angående JF el-
ler bra tips i allmänhet, 
var ska man höra av sig?
Maila ordf.stud@jf-uppsala.
se eller hugg tag i mig! 

Några snabba!

edward OlssOn
bitr. cheFredaktör



Välkommen till en stor byrå i mindre format

Det är krävande att arbeta på affärsjuridisk
byrå – inte minst hos Gernandt & Danielsson.
Men det är också oerhört roligt och utvecklande.
På Gernandt & Danielsson får du den stora
byråns alla fördelar. Du får jobba med stora
och komplexa uppdrag, i nära samarbete med
några av Sveriges högst ansedda affärsjurister.
Samtidigt är byrån inte större än att alla lär
känna varandra. Du blir sedd som individ och
får ta ansvar från dag ett.
 

Sedan starten för drygt 25 år sedan har vi
byggt upp en unik kvalitetskultur där kunskap,
granskning och ifrågasättande värderas högt.
Hos oss arbetar du nära delägare och andra
seniora jurister. Och vår erfarenhet är att
du vinner på att jobba med flera rättsområden, 
inte bara ett. Allt detta gör att du växer 
snabbare in i advokat- och rådgivarrollen. 
Är du rätt för oss, och vi rätt för dig? Kom då och 
komplettera vårt redan framgångsrika team.

Hamngatan 2, Box 5747  · 114 87 Stockholm

läs mer om en karriär hos gernandt & danielsson på 
www.gda.se eller följ oss på facebook och instagram



Slag mot det omoderna Uppsala

I the Times Higher Education World Uni-
versity Rankings 2020 kommer Uppsala uni-
versitet på 102 plats. I QS World University 
Rankings 2019 hamnar vi på en 117 plats. Re-
lativt högt ändå om man jämför med alla uni-
versitet i världen och Stockholms universitet 
som hamnar på 175 respektive 200 plats. Men 
vi ska väl vara bättre än Stockholm? Trots 
en hög placering i olika rankningar och högt 
anseende inom den akademiska världen både 
i Sverige och utomlands är det några saker 
på Juristprogrammet som skulle kunna tala 
för motsatsen. Vissa saker som är så otroligt 
förlegat. Den oundvikliga artikeln har kom-
mit där jag slår ett slag mot det omoderna 
Uppsala - och förklarar varför Lund är bättre 
än oss. 

Självklart är datorförbudet en grundläg-
gande källa till upprördhet. Oavsett vad man 
har för åsikter kring datorns påverkan på 
koncentrationen eller att seminarierna fak-
tiskt har blivit bättre på grund av datorför-
budet, tycker jag ändå att en grundläggande 
åsikt borde vara att varje enskild person får 
bestämma över detta själv. Varför ska kurs-
ansvariga bestämma vad som är bäst för 250 
vuxna personer som alla har olika studietek-
niker. Det är otroligt bakåtsträvande att vi 
inte får möjligheten att använda oss av den 
moderna tekniken som finns tillgänglig, för 
att inte tala om konsekvenserna på miljön alla 
tusen utskrivna sidor datorförbudet genere-
rar. Vilken stress, onödigt besvär och kostnad 
det är att behöva skriva ut sina anteckningar 
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innan seminariet på trädgårdsgatans ENDA 
skrivare. Det bildas alltid en lång kö innan 
och alla hinner inte ens skriva ut sin anteck-
ningar i tid och missar således semtid. Det 
faktum att vissa terminer (det var på tiden) 
ska få skriva tenta på dator blir också väldigt 
motsägelsefullt om vi inte får använda dator 
på seminarierna?

Något som kanske inte de flesta har reflekte-
rat över är hur föråldrat och opraktiskt det är 
att vi ska vara tvungna att skriva ut våra PM 
och fysiskt gå och lämna in dem i en brevlåda. 
Hur absurt är inte det egentligen? För mig 
är det helt orimligt att vi ska tvingas stres-
sa och skriva ut våra PM och sen springa till 
trädgårdsgatan för att lämna in dem fysiskt. 
Det hela framkommer som helt bisarrt när 
det enkla alternativet att lämna in dem digi-
talt finns. Dessutom behöver vi sen gå och få 
ut våra PM fysiskt när vi lika gärna skulle 
kunna få feedback digitalt. 

Jag tycker även att det är helt orimligt att 
vi är tvungna att betala runt 800 kr för semi-
nariematerial när allt (i stort sett) finns gra-
tis online. Det är super att allt finns samlat i 
ett häfte, men jag tycker det är onödigt 
att man är tvungen att beställa 
materialet för att få det. Det 
är en helt överflödig sak och 
alldeles för dyr kostnad att 
kräva av studenter utöver 
kurslitteratur. Institutio-
nen skulle kunna spara 
på miljön och skona vår 
ekonomi genom att gratis 
publicera allt material som 
en PDF och möjligtvis sen 
ge alternativet att man 
kan betala för att få det 
analogt också. 

Jag undrar var detta behov att vara kvar på 
1900-talet kommer ifrån. Om juristprogram-
met i Uppsala kommer fortsätta med “det var 
bättre förr tänket” och sträva bakåt i utveck-
lingen eller faktiskt lyssna på tidens klimat. 
Om vi kommer fortsätta strunta i klimatet 
och envisas med att allt ska vara analogt 
för att… så har det alltid varit? Det är inte 
chockerande för mig att Lund placeras på 96 
respektive 92 plats på listorna eller har hö-
gre antagningspoäng än 
Uppsala. De har nog 
inte kvar blackboard 
tavlorna i föreläs-
ningssalarna. 

Frida Falck
c h e F r e d a k t ö r

För oss som advokatbyrå innebär det tre saker. Dels att vi bygger långsiktiga 
relationer med våra kunder, något som bidrar till att vi själva utvecklar våra 
kunskaper. Dels att vi tänker på våra medarbetare, vilket innebär att vi arbetar 
hårt, men respekterar ditt behov av fritid och avkoppling. Och slutligen, förstås,  
att vi alltid agerar med miljön i åtanke.

På Cederquist är hållbarhet ett självklart fokus. 

Sätt kurs 
mot en
långsiktig 
karriär.

DEN MODERNA BYRÅN
CEDERQUIST.SE
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Tidigt på lördagsmorgonen den 23e no-
vember samlades vi på Uppsala centralsta-
tion. Att sätta nitton vuxna juriststudenter i 
olika taxis, åka till Arlanda, gå till vår gate, 
flyga till Frankfurt, ta en buss från Frank-
furt och slutligen anlända i Strasbourg kräv-
de en lite större kraftansträngning än vad 
vi trott. Men vi lyckades. Ingen försvann på 
vägen, tack och lov. Tillsammans med ELSA 
Uppsala befann vi oss nu i Strasbourg. Sta-
den är belägen i östra Frankrike och gränsar 
till Tyskland, med en befolkning på ungefär 
280 000 människor. Vi var här för att besöka 
bland annat Europadomstolen och Europa-
parlamentet. 

Efter en andningspaus på hotellet gav vi oss 
ut på Strasbourgs gator för att se vad staden 
hade att erbjuda. Den hade väldigt mycket att 
erbjuda, insåg vi snabbt. Strasbourg är känd 
för sina julmarknader och julpyntade grän-
der. Vart man än vände sig kändes det som 
att man befann sig mitt i en julsaga. Till och 
med Ebenezer Scrooge och Grinchen skulle 

omvändas till julälskare av ett besök i Stras-
bourg under juletider, jag lovar. På söndagen 
åkte vi på en båttur i kanalerna som omger 
stadskärnan, strosade runt i gränderna, tog 
orimligt många kort på den fantastiskt vack-
ra katedralen och drack en eller två öl. Eller 
okej, det blev nog fler än två öl. 

På måndagen gick vårt första studiebesök 
av stapeln. Det var dags att besöka Europa-
domstolen. Besöket innefattade bland annat 
ett möte med en norsk domare, vars främsta 
uppgift var att läsa alla de ansökningar som 
domstolen tar emot. Vi frågade hur en vanlig 
arbetsdag på domstolen ser ut. Han svarade 
skämtsamt att arbetsdagarna är präglade av 
den franska byråkratin. Varje steg och beslut 
man tar ska noga dokumenteras. Efter mö-
tet med den norska domaren fick vi gå runt 
på egen hand och utforska lokalerna. Bygg-
nadens väggar är till större delen gjorda av 
glas, för att symbolisera öppenhet och trans-
parens. Inifrån domstolen kunde vi därför 
blicka ut över kanalen och se träd som fortfa-

ELSA i Strasbourg



ELSA i Strasbourg rande var klädda i färgskiftande höstlöv.

Tisdag morgon vaknade vi upp, somliga pig-
ga men alla glada, till ett soligt Strasbourg. 
Det var dags att bege oss mot vårt andra stu-
diebesök. Vi hoppade in i fem taxibilar som 
tog oss till Europaparlamentet. Väl framme 
mötte vi upp vår guide för dagen, som visa-
de oss runt i parlamentets lokaler. Solljuset 
sken in genom de stora fönsterna och gröna 
växter hängde ner från det höga taket. Trots 
att det var mycket folk i rörelse i lokalerna 
låg det ett lugn över byggnaden. Strasbourg 
är det officiella sätet för plenarsammanträ-
dena. Under ett plenarsammanträde avslutas 
det lagstiftningsarbete som gjorts i parla-
mentets utskott och de politiska grupperna, 
vilka sammanträder i Bryssel. Vid plenar-
sammanträdet fattar EU-medborgarnas fö-
reträdare, parlamentsledamöterna, beslut i 
olika EU-frågor. Just denna tisdag hölls ett 
sådant sammanträde.

Vår guide visade oss in till ett litet rum där 
vi fick en snabb föreläsning om EU. Mitt 
under föreläsningen for en stressad, blond 
kvinna in och hälsade glatt på oss. Den blon-
da kvinnan visade sig vara den socialdemo-

kratiska europaparlamentarikern Jytte Gute-
land. Guteland berättade om hur det är att 
vara europaparlamentariker och vi fick ställa 
frågor om hennes arbete. 

Hon rusade sedan vidare till ett möte där par-
lamentarikerna skulle mötas och diskutera 
om EU skulle utlysa ett klimatnödläge eller 
ej. Efter föreläsningen blev vi ledda till pleni-
salen. Då vi inte läst programmet för dagens 
sammanträde blev vi glatt överraskade när 
parlamentets talman, David Sassoli, inledde 
sammanträdet med att dela ut Sacharovpriset 
för tankefrihet. Priset tilldelades den ukrain-
ske filmregissören och människorättsaktivis-
ten Oleg Sentsov. År 2014 fängslades Sentsov 
för sina protester mot den ryska erövringen 
av Krim. Han dömdes senare till tjugo års 
fängelse. Han tilldelades Sacharovpriset år 
2018, när han fortfarande satt fången. Strax 
efter att han blivit tilldelad priset frisläpptes 
han i och med ett fångutbyte mellan Ukraina 
och Ryssland. Idag, just denna tisdag när vi 
befann oss på parlamentet, var dagen då han 
äntligen skulle få ta emot priset. Där satt vi 



hanna elmstedt
g ä s t s k r i b e n t

i plenisalen och fick se när Sentsov tog emot 
priset för sina insatser för att försvara de 
mänskliga och grundläggande rättigheterna 
mot intolerans, fanatism och förtryck. 

Utöver studiebesöken bestod dagarna i St-
rasbourg av ännu mer strosande i julpynts-
klädda gränder, mängder av glühwein och 
lite för stora intag av crépes. Öl, pubrundor 
och skratt fyllde småtimmarna och nätterna.  
När det var dags att bege sig mot bussen som 
skulle ta oss till Frankfurts flygplats kändes 
det lite sorligt att lämna denna stad. Ännu 
sorligare kändes det att lämna gänget som 
var med på resan, som gjort den så myck-
et bättre än vad vi förväntat oss. 
När vi kommit hem till Uppsa-
la kunde vi läsa i tidningarna 
om att EU utlyst ett 

klimat-

nödläge. Det slog mig att det var det mötet 
Guteland skyndade iväg till, och att vi befun-
nit oss i samma byggnad när beslutet om kli-
matnödläget togs. Vi hade befunnit oss 
mitt i händelsernas centrum, och 
nu var vi tillbaka Uppsala. Fast 
egentligen kändes det helt 
okej, det kommer ju bli 
fler resor till Stras-
bourg.
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Här var det tomt!
De här sidorna kan du göra lite vad du vill med. Fylla med anteckningar från de intres-
santa artiklarna, rita något fint eller till och med spela hänga-gubbe på.

Du kanske frågar dig varför vi lämnar ett uppslag i vår tidning i stort sett tom? Det är 
för att vi vill uppmärksamma möjligheten för dig (ja, just dig!) att höra av dig till oss. 
”Höra av dig om vad?” frågar du dig kanske. Det kan vara allt från feedback avseende vad 
vi har gjort hittills till tips om framtida artiklar. Du kan till och med höra av dig om du 
vill bidra med en egen artikel i tidningen!

Hör av dig till oss på vår mail om du vill veta mer!

redaktionen@jf-uppsala.se



 



Hamilton är en av Sveriges främsta affärsjuridiska fi rmor. Hos oss får 
du tillgång till ledande, branschkunniga jurister och ett omfattande 
kontaktnät som ger dig goda förutsättningar att lyckas inom affärsjuridik. 
Vi arbetar med spännande och komplexa uppdrag som innebär dagliga 
utmaningar och där du ges möjlighet att bygga din kompetens. Du får 
även tillgång till intern och extern individanpassad utbildning och du ingår 
i ett mentorskap som ger dig goda förutsättningar för en professionell 
karriärutveckling. Sammantaget bidrar det till en kunskapsintensiv, 
utmanande och inspirerande arbetsplats. Om du siktar högt så har du 
alla möjligheter att lyckas hos oss!

Läs mer på hamilton.se/karriar
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Vad har du haft för poster 
inom JF? 
Jag har varit klubbverkare, 
layoutansvarig för Press Judi-
cata, ledamot och ordförande 
för valberedningen, och slut-
ligen vice ordförande för hela 
föreningen. Jag började som 
klubbverkare och i Press Judi-
cata 2016.

Hur började du engagera 
dig i JF?
Min gamla klasskompis från 
gymnasiet hade blivit lay-
outansvarig för Press Judicata 
och dels för att retas med ho-
nom lite, men i första hand för 
att få en anledning att träffa 

honom regelbundet, tänkte 
jag att ”ja, men då smiter jag 
iväg och söker biträdande-
posten”. Jag hade koll på vad 
JF var. Jag hade haft faddrar 
som var väldigt insyltade i 
föreningen och hade varit äm-
betsmän hur länge som helst. 
Det bara blev aldrig så att jag 
hängde med på tåget och en-
gagerade mig redan på T1 i JF, 
vilket också var lite bra. Vad 
jag har förstått var det väldigt 
många T1:or på min termin, 
som kom in i föreningen vid 
ett tillfälle då det inte funkade 
särskilt bra, och sen försvann 
ut igen lika snabbt. Men när 
jag kom in senare så missade 

jag den här vågen då folk inte 
tyckte det var kul.

Hur känns det att lämna ar-
betet som helarvoderad vice 
ordförande och bli en ”van-
lig” medlem?
Det är lite vemodigt, att inte 
fortsätta med det jobb jag 
byggt upp. Man blir aldrig 
klar. Ur det perspektivet skul-
le jag vilja göra det här resten 
av arbetslivet, men det ska 
också bli ganska befriande att 
komma tillbaka på huvudspå-
ret och sen ut i det juridiska 
arbetslivet, där vice ordfö-
rande säkert kommer att vara 
supermeriterande,. Det känns 

JF förlorar sin spindel i nätet
Sedan starten på 2019 har Magnus Jansson varit JF:s vice ordförande. 
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Hamilton är en av Sveriges främsta affärsjuridiska fi rmor. Hos oss får 
du tillgång till ledande, branschkunniga jurister och ett omfattande 
kontaktnät som ger dig goda förutsättningar att lyckas inom affärsjuridik. 
Vi arbetar med spännande och komplexa uppdrag som innebär dagliga 
utmaningar och där du ges möjlighet att bygga din kompetens. Du får 
även tillgång till intern och extern individanpassad utbildning och du ingår 
i ett mentorskap som ger dig goda förutsättningar för en professionell 
karriärutveckling. Sammantaget bidrar det till en kunskapsintensiv, 
utmanande och inspirerande arbetsplats. Om du siktar högt så har du 
alla möjligheter att lyckas hos oss!

Läs mer på hamilton.se/karriar

Följ oss på

Corporate | M&A • Bank och fi nans • Kapitalmarknad • Fastighet • Tvistlösning 
Insolvens och rekonstruktion • Konkurrens och upphandling • Arbetsrätt • TMT | IP

A powerhouse 
with specialists 
who will challenge 
and inspire you



bra att vara ”back on track”.

Det är ju en förhållandevis 
lång tid att ta uppehåll ett 
år.
Så är det verkligen, men fram-
förallt i efterhand insåg jag att 
det inte alltid var så jävla kul 
under T6.  Att göra ungefär 
samma sak i tre år är en anled-
ning till att det är förhållan-
devis få som kör raka spåret 
på juristprogrammet. För att 
vara ett uppehåll så är det här 
ett välmeriterande uppehåll. 
Jag är ekonomiansvarig för en 
förening som omsätter mellan 
4 och 5 miljoner om året, det 
är det inte alla som är.

Om du ska beskriva tiden du 
haft kortfattat, hur skulle du 
beskriva den? 
Varierande, eller mångfacet-
terad. Ingen dag är den an-
dra lik. Allt ifrån att sitta och 
skriva en arbetsordning en hel 
dag till att jobba med ekono-
miska frågor till att ha mö-
ten och planera strategier och 
förhandla, till att plocka sto-
lar, till att lösa olika typer av 
bränder som dyker upp. I och 
med att jag är spindeln i nätet 
är det också jag som förväntas 
lappa och laga alla hål som dy-
ker upp, och i en sån här stor 
förening dyker det upp hål på 
alla möjliga ställen, och det är 
olika varje år också.

Vilka har varit de stora mil-
stolparna under din tid som 
vice och vilka har du varit 
mest nöjd med?
Jubileumsbalen är naturligtvis 
en milstolpe, att få vara med 
och se den gå i lås. Framförallt 
för min del att bara kunna nju-
ta av att det fanns en projekt-
grupp som fungerade så bra 

att jag som vice ordförande 
knappt behövde gå in och hjäl-
pa till. Det har i allmänhet va-
rit något som präglat det här 
året, att saker och ting har 
flutit på så bra tack vare att vi 
har så många och duktiga äm-
betsmän. Det är verkligen en 
milstolpe.

Även det formellt komman-
de bildandet av en gemensam 
samarbetsförening för Uppsa-
las sex studentkårer, UUFS, är 
såklart en milstolpe. Där var 
jag i högsta grad insyltad i vå-
ras och hjälpte till att ta fram 
struktur och ta fram grun-
den till styrdokument. Det är 
många som tar ”cred” för att 
vara den föreningens mamma 
eller pappa och jag gör abso-
lut inte anspråk på att något är 
min förtjänst, men jag ser mig 
ändå som en av papporna. 

Är det något du brunnit lite 
extra för som kanske inte 
syns i föreningen?
Det har det definitivt varit, 
och det har varit att styra upp 
ekonomin. Det har märkts att 
vi har jobbat länge med en icke 
arvoderad skattmästare och 
lämnat över mycket av detal-
jerna till bokföringen. Arbetet 
med att få ordning och reda i 
siffrorna har jag jobbat gan-
ska mycket med för att göra 
uppföljningen lättare för mina 
efterträdare. Jag har även styrt 
upp de ekonomiska rutinerna 
så att styrelsen kommer att ha 
bättre möjlighet att ha koll på 
de olika projektens ekonomi.

Från ett gammalt JF-num-
mer: Favoritgata i världen? 
Gatan jag växte upp på na-
turligtvis, alltså mitt föräld-
rahem, tycker jag ju om på 
sätt och vis. Vilken gata som 
helst om man är tillräckligt 
full! Nej, men det finns en 
gata i Uppsala nära där jag 
bor, jag kommer inte ihåg 
vad den heter just nu men 
där brukar jag alltid få po-
sitiv energi. Kan den heta 
Slöjdgatan? (Magnus åter-
kom senare och bekräftade 
att det var Slöjdgatan, reds.
anm.)

Sakrätt eller processrätt?
Får man säga båda? De är 
roliga på olika sätt. Process-
rätt har liksom den här tyd-
liga strukturen, men sakrätt 
får man vända och vrida på 
saker och leka med ord, och 
leka med definitioner och 
använda sin egna resone-
mangsförmåga på ett sätt 
som är väldigt kul som gäl-
ler för civilrätten i stort.

Snerikestisdag eller Stock-
entorsdag?
Snerikestisdag, men heder-
somnämnande till Kakel.

Korv eller hamburgare?
Hamburgare. Helst med ost.

Några snabba!

”En vice ordföran-
de ska kunna säga 
både ja och nej.”



Finns det något du skulle 
velat gjort annorlunda som 
vice?
Ja, det finns det absolut. Jag 
hade velat jobba närmre äm-
betsmännen och utskottsord-
förandena, framförallt i bör-
jan, och fokuserat mer på att 
utveckla deras verksamhet. 
Framförallt på vårterminen la 
jag ner ganska mycket arbets-
tid på att jobba med kårfrågor, 
för att det var ett brännande 
behov då. Det hade jag nog 
gjort annorlunda, att fokusera 
mer på de rent föreningsinter-
na frågorna.

Vad skulle din kravprofil se 
ut för nästa vice ordföran-
de?
En vice ordförande ska kunna 
säga både ja och nej. Man ska 
vara uppmuntrande, en gläd-
jespridare, förtroendeingivan-
de, verkligen kunna verka som 
spindeln i nätet, och vara in-
tresserad av hela föreningen. 
Men också vara den som är 
lite ”tråk-Fia” och ser allt ur 
det ekonomiska perspektivet. 
Den balansen tror jag är det 
viktiga. 

Vad skulle du säga förening-
en har för utmaningar som 
framtida vice ordförande 
(och ordförande) kommer 
att behöva jobba med?
Det är så himla svårt att säga 
för det varierar jättemycket. 
Så sent som i våras hade vi en 
ständig punkt på styrelsemö-
tena om hur ska vi tackla en-
gagemangsproblemet. Nu har 
vi nästan ett problem med att 
vi har för många engagerade, 
så att vissa poster inte har till-
räckligt att göra. I förenings-
världen kan det förändras väl-

digt snabbt vilka frågor som 
är aktuella. 

En ständig utmaning som jag 
ser är att fortsätta förankra 
vår ställning som studentkår 
bland medlemmarna och bland 
ämbetsmännen. Det tar längre 
tid än tre år för att gå från en 
vanlig programförening som 
bedriver studiebevakning som 
extraknäck till att bli student-
kår som intygar för universite-
tet att vårt huvudsakliga syfte 
är studiebevakning.

En ytterligare utmaning är 
också att få en mer professio-
nell struktur men fortfarande 
kunna behålla att vi är så flex-
ibla som vi ändå är, som jag 
tror har varit ett framgångs-
koncept. Man märker att vi 
bara har haft folk som har job-
bat med det här på heltid med 
den professionalitet som det 
ändå medför i tre år. Det finns 
mycket kvar att göra. Jag har 
hunnit med en del av det, men 
min efterträdare kommer be-
höva fortsätta jobba med det.

JF år 2030 – var är vi då?
Föreningen är en väl förank-
rad som studentkår bland 
medlemskollektivet. Alla vill 
vara med och engagera sig 

för att man ser att JF bedriver 
verksamhet som är relevant 
för medlemmarna, både på ut-
bildningsfronten och på den 
sociala fronten och vad gäller 
kopplingen till arbetslivet. 

Finns det någon fråga du 
önskar att jag hade ställt? 
Om man får komma med lite 
spridda tankar skulle jag vilja 
lyfta att jag har haft ett för-
vånansvärt hållbart arbetsliv! 
Det finns rykten om kårvärl-
den att man ska jobba 70 tim-
mar i veckan och så vidare, det 
tycker jag inte att jag har be-
hövt göra. Jag tycker att, jag 
som var med 2017 när fören-
ingen fungerade mycket säm-
re, att det är så häftigt att se 
hur det har utvecklats på kort 
tid. Jag tror att det här året har 
kompletterat studierna väldigt 
väl. På juristutbildningen lär 
man sig att plugga. Men här 
har vuxenpoängen bara hag-
lat in, och man får sysselsätta 
många färdigheter i praktiken. 
Allt från att förhandla och 
skriva om avtal till att planera 
och vara långsiktig och struk-
turera upp sin egen tid.

Press Judicata vill tacka Magnus 
för att han ställde upp på den-
na intervju, och framför allt vill 
hela redaktionen (särskilt under-
tecknad) tacka Magnus för det 
orubbliga stöd han har gett oss 
under det gångna året. Tidning-
en ni håller i handen hade inte 
varit densamma utan vår käre 
vice ordförande (soon to be eme-
ritus)!

i n t e r v J u  O c h  t e x t  erik berglund
l a y O u t a n s v a r i g

b e a r b e t n i n g  F r i d a  F a l c k
c h e F r e d a k t ö r

”Det tar längre tid 
än tre år för att gå 
från en vanlig pro-
gramförening [...] 
till att bli student-
kår [...].”
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hemsida www.whitecase.com/careers/locations/sweden 
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utbildning, gymnasiebetyg samt eventuella övriga meriter.

Together w
e 

m
ake a m

ark



Nödvändiga steg för en jämställd 
seminariekultur på juristprogrammet
För ett antal veckor sedan 
fick Juridiska föreningen ut-
rymme att hålla en föredrag-
ning för Juridiska institutio-
nens undervisande personal 
under deras utbildningsdag. 
Temat för dagen var Ett livs-
långt lärande, och vi valde att 
lyfta fram förutsättningarna 
för ett deltagande på lika vill-
kor i seminarieundervisningen 
som en viktig fråga för studen-
terna. Att alla studenter ska 
kunna delta i seminarieunder-
visningen på lika villkor är en 
självklarhet, inte minst om un-
dervisningen syftar till att ut-
bilda framtida jurister. Tyvärr 
är det i dagsläget oklart om så 
verkligen är fallet.

Juridiska föreningen nås i 
samband med utvärderingar av 
flera av programmets kurser 
av upplevelser från studenter 
som talar för att det finns en 
problematik framförallt kopp-
lad till jämställdhet. Bland de 
berättelser som vi har tagit del 
av rör en majoritet av fallen 
kvinnliga seminariedeltagare 
(såväl grundutbildningsstu-
denter som undervisande dok-
torander) som känner sig över-
körda, inte lyssnade på eller 
inte tagna på allvar av andra 
seminariedeltagare. Problem-
bilden stöds även av undersök-
ningar som har gjorts av för-
utsättningarna för deltagande 
i seminarieundervisningen på 
grund- och avancerad nivå. 
En undersökning genomförd 
på historiska institutionen vid 
Uppsala universitet visar till 
exempel att kvinnliga studen-

ter i lägre grad känner att de 
vågar prata under seminarier-
na. Samma undersökning visar 
också att kvinnliga seminarie-
deltagare avbryts i högre ut-
sträckning än manliga.

Arbetet med jämställdhet 
vid Uppsala universitet är i 
dagsläget långt ifrån i fram-
kant. Exempel från Lunds uni-
versitet visar att jämställdhet 
och dess betydelse såväl i un-
dervisningen som i universite-
tet i stort tas på mycket större 
allvar. Bland flera andra kan 
kartläggning, genusutbildning 
för undervisande personal och 
universitetsövergripande stra-
tegier nämnas som exempel 
på åtgärder som vidtagits vid 
Lunds universitet, men som 
tyvärr lyser med sin frånvaro 
vid vårt eget universitet.

I grund och botten handlar 
en jämställd seminariekultur 
om en kvalitetsstämpel för ut-

bildningen; blotta risken 
för att kvinnliga studen-
ter inte kommer till tals i 
samma utsträckning eller 

på samma villkor som 
manliga är 

ett fattig-
m a n s -
b e v i s 
för ju-

ristutbildningen i Uppsala. 
Som ansvarig för en av landets 
främsta juristutbildningar bör 
behöriga beslutsfattare ställa 
sig frågan vilken typ av framti-
da jurister som ska utbildas vid 
juridiska fakulteten i Uppsala. 

Problematiken kring semina-
riedeltagande på lika villkor är 
dock långt ifrån en okomplice-
rad fråga och vi vill förtydliga 
att det inte går att dra några 
tydliga slutsatser i dagsläget 
om hur jämställd undervis-
ningen på juristprogrammet 
är. Vad som däremot står klart 
är att sannolikheten för mör-
kertal är överhängande, varför 
saken lämpligen bör kartläg-
gas. Därför har Juridiska för-
eningen drivit frågan om att 
undersöka den upplevda och 
faktiska jämställdheten i un-
dervisningen på grund- och 
avancerad nivå som en av våra 
kärnfrågor under hösten.

Vi kan bara hoppas och tro 
att behöriga beslutsfattare för-
står allvaret i denna fråga, och 
hörsammar vår begäran av en 
kartläggning i denna fråga. 
Förhoppningsvis kan det arbe-
te som vi lägger ner bana vä-
gen för en jämställd och öppen 
seminariekultur för alla stu-
denter.

l i z a  l i n d g r e n
l e d a m O t  i  s t u d i e r å d e t
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En ruggig tisdag i november vandrar 
sex hungriga jurister från jb mot fala-
felvagnarna nedanför domkyrkan. Den 
frågan som åtskilliga studenter har ställt 
sig ska äntligen besvaras. Vilken falafel-
vagn är bäst?

Just denna tisdag är två av vagnarna, 
Dr. falafel (doktorn) och Falafel King 
(kingen), öppna. Dessa ska granskas, 
prövas och utredas. Vi delar upp så att 
tre prövar varje vagn. En i varje grupp 
ska pröva en falafelrulle med halloumi, 
och en ska välja utan halloumi. Den tred-
je får välja själv. De två första beställer 
var sin rulle med halloumi och tar tid. 
Kingen behöver 4:30 på sig att leverera 
en rulle med halloumi. Doktorn tar dock 
lång tid på sig. Nästan sex minuter (5:38 
för att vara exakt) tar det från det att be-
ställaren kommer på att han ska tid till 

det att han får sin rulle, vilket innebär att 
det tar kring sex minuter från beställ-
ning till leverans. Dock glömmer kingen 
att ge den tillhörande drycken vilket drar 
ner leveransbetyget en smula.

När vi väl får våra rullar inser vi att 
doktorns rullar är mindre och dyrare än 
kingens. En rulle med halloumi kostar 
49kr inkl. dryck hos kingen samtidigt 
som samma beställning kostar 55kr hos 

doktorn. Vi ser även omgående att rull-
len är inslagen olika. Kingens rullar är 
inslagna i aluminiumfolie medans dok-
torns är inslagna i någon form av smör-
gåspapper. Testdeltagarna tycker att det 
både är bra och dåligt beroende på var 
man ska förtära sin, som en testdeltaga-
re uttrycker det, ”lunch mycket värdig en 
man tyngd av juridikstudier”. Om lunch-
gästen vill förtära sin rulle direkt på 
plats är doktorns inslagningsmetod att 
föredra. Vill man istället ta med sig den 
och äta på annan plats är kingens inslag-
ningsmetod fördelaktig.

När vi tar vår första tugga märker vi di-
rekt en kvalitetsskillnad. Doktorns rulle 
är torr i ändarna medan kingens är full av 
sås. När vi jobbat oss in i rullarna mär-
ker vi att det är ett återkommande tema. 
Kingen är generös med såsen. Kingens 

Falafeltest
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Juridiska Föreningen mest erfarna och skickliga falafeltestare har skick-
ats ut av PJ i det ruskiga novembervädret för att avgöra en gång för alla 
vilken falafelvagn som är den bästa.



rulle har även en trevlig och krispig is-
bergssallad som, trots sammanblandning 
med varma ingredienser, håller sig kris-
pig hela vägen. Doktorns rulle saknar i 
princip sallad. Brödet är liknande. Både 
vagnarna stoppar in sina rullar i någon 
form av smörgåsgrill, men olika länge. 
Kingen har på något sätt fått yttre delen 
frasig och insidan mjuk. Doktorns var 
nästan lika bra grillad, men tyvärr blev 
den ännu torrare av det grillade yttre när 
insidan saknade sås. Innehållet var rätt 
likt. Falafelbollarna var likartade men en 
av de som testade doktorn sa att ” det är 
för lite grönsaker. Det leder till att det 
inte finns tillräckligt många kontraster 
i rullen för att den ska nå några högre 
betyg”. En annan testare instämde delvis 
och sa att det helt saknades sallad. King-

ens rulle innehöll både god sallad och lite 
tomat vilket var en trevlig ”upp-piffning” 
av en annars rätt vanlig rulle. Värt att 
nämna är även att halloumin var myck-
et god överlag, men doktorns halloumi 

hade något bättre textur och ett var ett 
trevligt smaktillägg.

Nu kommer dock resultatet som de 
flesta testarna tyckte var mest avgöran-
de: såsen. Doktorns sås hade en under-
ton av dill vilket en av testarna tyckte 
hade lite svårt för, men samtidigt tyckte 
denne att såsen ”la sig väl tillrätta under 
senare tuggor”. Doktorns sås var enligt 
vissa den bästa, men avsaknaden av någ-
ra större mängder leder tyvärr till låga 
betyg. Kan även tilläggas att alla rullar 
bara innehöll vit sås.

Överlag vinner falafel king utan några 
större problem. Mycket sås, bra med fo-
lie och överlag bra nivå på alla punkter 
leder till att doktorn aldrig egentligen 
var någon utmaning. Att den dessutom 
är billigare är bara positivt. Kingen är 
därför vinnare och den okrönte kungen 
av domkyrkans falafelvagnar.

Såsmängd

Vikning

Förpackning

Storlek

Pris

Sallad (krisp)

Bröd

Såssmak

Falafel

Övrigt

Haloumi?

Totalt betyg
edward OlssOn

bitr. cheFredaktör



4

2

3

4

49 kr

4

5

3

3

Trevligt att fal-

afeln var grillad 
i ett toastjärn. 
Det ledde till att 
den var krispig 
på utsidan och 
mjuk på insidan. 
Såsen innehöll 
dill vilket var lite 
jobbigt i början, 
men den la sig 
väl tillrätta när 
man hade tagit 
2-3 tuggor.

3

4

3

2

55 kr

3

3

2

4

Värmen hålls 
inte, men effek-
tiv om man ska 
äta på plats. Fo-
lie går sönder, 
omslagspapret 
i denna gick att 
vika ner. Hal-
loumin var god, 
pluspoäng!

3

5

3

4

55 kr

1

4

3

4

För lite grönsa-
ker, inte tillräck-
ligt många kon-
traster i rullen 
för att få högsta 
betyg. Utan sås 
hade det varit en 
etta, men såsen 
räddade en trå-
kig falafel.

1

3

4

2

45 kr

0, ingen sallad

3

5

4

Pga. brist av sås 
rann det inte ut 
något vilket höj-
de vikningen. 
Bara papper, så 
kan bara äta på 
plats.

Såsmängd

Vikning

Förpackning

Storlek

Pris

Sallad (krisp)

Bröd

Såssmak

Falafel

Övrigt

Haloumi?

Totalt betyg

3

5

5

3

49 kr

4

3

4

3

Helhetsintryck-

et ”piggade upp” 
denna ack så 
bistra tisdag i 
november. En 
lunch mycket 
värdig en man 
tyngd av juridik-
studier.

Nej.

3-

Ja.

3-

Ja.

4-

Ja.

4

Ja.

4

Kingen Doktorn

Testare 1 Testare 2 Testare 3 Testare 4 Testare 5



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


