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 ■ INNEHÅLL

iUSBÄRAREN ges ut av Juridiska 
föreningen vid Stockholms 
universitet. Utgivning sker fyra 

gånger per år och tidningen skickas 

kostnadsfritt till alla studenter vid 

Juridiska fakulteten vid Stockholms 

universitet samt till alla anställda på 

Juridicum vid Stockholms universitet. 

Även utvalda advokatbyråer, 

myndigheter och bibliotek erhåller 

tidningen kostnadsfritt.

s.6

s.23

s.20

s.31

 ■ CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET ■ MEDARBETARE I DETTA NR

DET var på kommitté-
puben under insparken 
som jag först hörde talas 

om iusbäraren. Bara några da-
gar tidigare hade jag hängt upp 
skjortor i en klädbutik utan nå-
gon som helst vetskap om att jag 
de kommande åren skulle sitta 
med näsan i lagboken. Vad jag 
däremot visste var att jag hade ett 
brinnande intresse för att skriva. 
Jag tror det var i fjärde klass, när 
vi fick anteckningsböcker utdela-
de och hade i läxa att föra dagbok 
under lovet, som det verkligen 
tog fart. Förutom den tragiska 
texten om hur jag ofta fick sitta 
ensam på biografen eller att jag 
mer än allt ville få en kanin i jul-
klapp, vittnade texterna om att 
jag helst ville uttrycka mig i text. 
Boken tog slut första dagarna. 
Skrivintresset höll i, och att mitt 
första extrajobb som 15-åring var 
på lokaltidningen i byn var nog 
ingen slump. Men nu stod jag här, 
halvt hängandes över baren på 
Juristernas hus. Hur hamnade jag 
här? Visst, viljan av att ingen ska 
kunna köra med mig hade växt 
sig stark under en tidigare ska-
deståndsprocess, men jag skulle 
ju bli stjärnreporter, krigsfoto-
graf eller friidrottsstjärna. Inte en 
viktigpetter som först envisades 
med att köpa fel storlek på kos-
tymen och sen aldrig sa tack när 
jag hjälpt personen att hitta rätt. 
Juriststudenter kan väl inte vara 
så mycket bättre var min uppfatt-
ning. Strax efter kommittépuben 
klev jag in på mitt första redak-
tionsmöte, beredd på att försvara 

varför jag som JIK-are skulle vara 
med i redaktionen. Döm om min 
förvåning när det första jag möts 
av är en skämtande röst säga: 
”Välkommen, här har vi ett gäng 
människor som egentligen ville 
bli journalister men är för fega 
för att bara satsa på det!” Perfekt 
tänkte jag, här kommer jag att 
trivas. 

Fem terminer senare kan jag 
med glädje säga att de fördomar 
jag hade om juriststudenter var 
lika falska som fördomar oftast 
är. Tack vare programmet har jag 
träffat människor som inspirerat, 
fått mig att växa och även perso-
ner vilka idag står mig närmst. 
Vill ni läsa om inspirerande per-
soner är det här numret dessut-
om fullt av inspiration! Det är en 
ära att ta emot stafettpinnen som 
chefredaktör och vara en del av 
redaktionen vilken tillåter mitt 
skrivintresse att leva vidare. 

Numret vill jag till-
ägna Dennis von 
Martens, tack 
för allt du gett 
oss studenter. 

På återseende! 

Matilda Gustafsson, Chefredaktör
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Höstterminen är här!

HOPPAS ni alla har haft ett 
fint sommaruppehåll där ni fått 
vila upp er ordentligt inför den 

nu påbörjade höstterminen. Med en ny 
termin kommer som vanligt en ny kull 
grymma JIK-are; Vi vill välkomna er till 
Sveriges mest sökta utbildning, Sveriges 
bästa studentförening, Sveriges vackras-
te stad och tyvärr Sveriges fulaste uni-
versitetsbyggnad.

Men nog om Södra husen. Insparken 
är igång och JF:s fadderi bjöd på vad 
som mycket väl kan ha varit historiens 
största insparksfest - The Tropical Neon 
party! I UV-lampornas sken dödade ju-
riststudenterna alla fördomar om att ju-
riststudenter inte kan festa. Kön sträckte 
sig ned för Frescativägen och trycket var 
på en nivå tidigare reserverad för Tank-
tömningen. 

Hösten är också tidpunkten för en av 
årets största evenemang – Juristdagarna. 
Under Sveriges största arbetsmarknads-
mässa för jurister kommer alla fören-
ingsmedlemmar få ta del av den enorma 
bredd av olika arbetsgivare som finns 
inom juridiken. Glöm alltså inte att be-
söka mässan i Stockholm sportcenter 
(tidigare Frescatihallen) den 19 oktober!

Vi vill även rekommendera alla med-
lemmar att läsa SACO:s Framtidsutsik-
ter – Arbetsmarknaden för akademiker 
2021. Där det klargörs att 87% av alla ju-
riststudenter har jobb inom sex månader 
från examen och att arbetsmarknaden 
kommer vara i balans de närmsta åren. 
Låt oss inte glömma dessa glada siffror 
nästa gång vi oroar oss över betyg och 
våra framtida karriärer. 

Allra sist vill vi ta och tacka alla fan-

tastiska medlemmar som har engagerat 
sig under vårterminen. Det är just ert 
otroliga engagemang som utgör fören-
ingens hjärta och som förgyller studie-
tiden för så många juriststudenter, inte 
minst för det sittande ordförandeparet. 

Finns det ändå något du saknar på 
utbildningen eller av föreningen. Gå in 
på vårt nystartade jurstud.com/paverka 
och fyll i formuläret med önskemål på 
förbättring. 

Vi ses på huset!

ORDFÖRANDE  Fredrik Björklund
VICE ORDF.  Emma Johansson
FOTO Anton Selander

 ■ ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Your career.
Our passion.

You have a goal: a career step that takes you further. We 

have a promise: to reward your commitment by investing 

in your skills and development. Here at Roschier we are 

advisors with a strong purpose. Determined and ambitious 

people who rise to the challenge and never stop learning. 

Who get deeply involved, dig in, and don’t give up until 

we succeed. Who ensure advice that reaches beyond the 

obvious by working closely with our clients, making their

reality our own. Does that sound like you?

Look no further. Take a look at www.roschier.com
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EMMA YILDIRIM 
Projektledare för  
Juristdagarna 2017
Vad är juristdagarna? 
Juristdagarna är ett koncept med flera 
olika inslag relaterade till arbetsmark-
nad och nätverkande som presenteras 
i olika former under olika dagar. Detta 
fungerar utmärkt som ett komplement 
till de teoretiska juridikstudierna och 
innebär många utvecklande möjlighe-
ter. Juristdagarna består av JD-loppet, 
Karriärdagen, Da’n före da’n och Ar-
betsmarknadsmässan med en avslu-
tande bankett. Under Karriärdagen får 
studenterna hjälp och råd genom bland 
annat CV-granskning och fiktiva inter-
vjuer samt berikande föreläsningar och 
paneler med verksamma jurister. Da’n 
före da’n erbjuder föreläsningar med 
spännande talare som berättar om olika 
juristyrken och rättsområden samt om 
deras egna karriärsutveckling. Under 
mässan har studenterna möjlighet att 
mingla med över 100 stycken utställare. 

Hur känns det att ha varit med i 
ledningsgruppen?
Det känns väldigt bra och roligt. En hin-
ner utvecklas och lära sig väldigt mycket 
nytt under ett tio månader långt pro-
jekt. Det har varit en övning i att hålla i 
många trådar samtidigt och det har även 
varit väldigt varierande arbetsuppgifter. 

Vad är nytt för i år?
Att JD-loppet har blivit framflyttat till 
höstterminen, den 5 oktober, istället för 
att hållas på vårterminen. Det bästa med 
detta är vad vi kallar ”spring med din 

byrå”. Alla studenter väljer den byrå de 
vill springa med och får möjligheten att 
träna två veckor innan loppet med den 
valda byrån. Det är ett bra tillfälle att 
nätverka med byrån just du är intresse-
rad av, samtidigt som det är kul att um-
gås och träna. Även Karriärdagen är mer 
nischad mot just karriär än tidigare och 
erbjuder utöver CV-granskning också 
föreläsningar och en panel om arbetsliv 
och arbetsrätt. 

Hur får man ut så mycket som 
möjligt av mässan?
Några tips: Tänk ut några frågor att stäl-
la innan ditt besök på mässan. Då kan 
du få de svar du söker och det ger dig 
en möjlighet att sticka ut. Ta en runda 
och besök även de montrar du kanske 
inte tänkt dig i första hand, du kan hitta 
något nytt intresse eller spännande ar-
betsgivare. Gå gärna på någon av före-
läsningarna vid scenen med våra spän-
nande talare. Glöm inte att fika och ta 
en liten paus mitt i alla intryck. Kanske 
går du till och med på ett kontaktsamtal 
med en utställare (detta kräver dock för-
anmälan). Det är inte omöjligt att någon 
av utställarna är din framtida arbetsgi-
vare.

TEXT Anastasia Matveeva

FOTO Malin Westén

LOUISE GÉNETAY 
Biträdande jurist på  
adovokatbyrån Cederquist

Med sina 150 anställda sitter 
advokatbyrån Cederquist 
på Blasieholmen i Stock
holm. Deras reception är 
nyrenoverad, receptionisten 
glad och den karaktäristis
ka ugglan charmig. Vi har 
pratat med den biträdande 
juristen Louise Génetay.

HON både tog examen och bör-
jade arbeta i början av året. Lou-
ise är dock inte ny utan har varit 

här i fyra år. Det började som ett extra-
jobb i början av juristprogrammet och 
efter ett utbyte i Lyon kom hon tillbaka 
som sommarnotarie.

– Sedan gjorde jag uppsatspraktik på 
en annan byrå. Eftersom jag varit här så 
länge tänkte jag att det kunde vara nyt-
tigt att se något annat, men jag insåg 
snabbt att CQ var rätt för mig. 

Louise sökte sig tillbaka och även som 
färdig jurist trivs hon jättebra. Hon tyck-
er att hon får stöd och blir sedd. 

– Jag uppskattar att delägare och mer 
seniora jurister tar sig tid att förklara 
saker, så att man inte kastas in utan att 
förstå bakgrunden. Vi har också en four 
eyes-principle, det vill säga att man alltid 
har någon som tittar på det man gjort. 
Det är en trygghet när man är ny. Samti-
digt får man ansvar snabbt; där är vi bra 
på att balansera.

Som ny är arbetsuppgifterna till en 
början mestadels administrativa, vilket 
Louise tycker man lär sig mycket av. I 
sin grupp, aktiemarknad- och värdepap-
persrätt, får hon bl.a. upprätta protokoll, 
göra ändringsanmälningar till bolags-
verket, ta fram dokumentation till års-
stämmor i olika börsbolag samt upprätta 
prospekt för börsintroduktioner och 
emissioner.

– Sedan januari har jag lärt mig otro-
ligt mycket. Inlärningskurvan är brant. 

Arbetsdagen börjar ungefär klockan 
8.30. Det är olika uppgifter varje vecka, 
men strukturen är ungefär densamma. 
Hon jobbar på förmiddagen och äter 
sedan lunch i personalmatsalen eller 
kör ett träningspass på byråns gym – 
antingen yoga, kampsport eller cirkel-
träning. Under eftermiddagen kan hon 
ha en avstämning med en delägare/
senior jurist och annars jobbar hon på. 
Ibland blir det kvällsarbete, men för 
Louises del har det inte rört sig om någ-
ra extrema perioder.

– Kanske är det för att jag är ny och 
inte har så många bollar i luften än. Jag 
hade nog målat upp en bild av att man 
måste jobba till midnatt varje kväll hela 
året, men så är det verkligen inte. Man 
kan ha ett liv utanför jobbet. Tid för åter-
hämtning ska man ha och det är något 
hela organisationen strävar efter.

Angående vem som bör söka sig till 
Cederquist tycker hon att intresse för af-
färsjuridik ska finnas, men att man inte 
behöver ha någon erfarenhet av det. Det 

viktiga är att man känner att det verkar 
spännande, är hungrig på att lära sig och 
är redo att göra sitt yttersta.

TEXT Vida Tenhunen Salehi

FOTO Cederquist

 ■ JURISTDAGARNA  ■ JURISTDAGARNA

Emma 
Yildirim
Ålder: 24 år

Familj: Tre systrar, föräldrar, 
pojkvän och katten Tessi 

Termin: 6

Största utmaningen med 
Juristdagarna 2017:  Att hitta 
en bra balans mellan de ambi
tioner vi i ledningsgruppen har 
haft och de reella möjligheter
na som funnits för att verkställa 
dessa.  

TRE SNABBA 
Favoritresmål: Frankrike och 
Brasilien

Favoritfilm: Intouchables

Favoritbok: Ingen specifik, 
gillar deckare

Louise Génetay
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ELISABETH EKLUND & SVERKER BONDE
Advokatbyrån Delphi

Elisabeth Eklund och Sver
ker Bonde som båda är 
advokater och delägare i 
Advokatfirman Delphi tog 
emot iusbäraren på sitt 
kontor på Mäster Samuels
gatan i mitten av augusti. 

LOKALERNA är moderna och har 
stora fönster som släpper in mycket 
ljus. Stämningen under intervjun 

var gemytlig och lättsam, både Elisabeth 
och Sverker hade nära till skratt. Delp-
hi grundades år 1984 i Stockholm och 
under 90-talet gick byrån samman med 
andra byråer i Linköping, Göteborg och 
Malmö och blev ungefär det som nu är 
Delphi. Byrån hanterar i princip samtliga 
affärsjuridiska områden, men specialist-
kompetensen kan variera något mellan 
olika kontor. Exempelvis arbetar Stock-
holmskontoret inte med konkurser, men 
det gör man å andra sidan på kontoren 
i Linköping och Göteborg. Delphi har 
goda relationer med byråer internatio-
nellt vilket gör det möjligt som anställd 
att även arbeta utomlands.

– De senaste åren har vi även skickat 
en jurist varje år till Stanford University 
i Silicon Valley på utbildning i entrepre-
nörskap, säger Sverker.

När jag bad dem berätta om sig själ-
va vände sig Elisabeth mot Sverker och 
utbrast:

– Du kan väl börja som är äldst i går-
den, och båda skrattade hjärtligt. 

Sverker började på Delphi år 2001 
direkt efter avslutade studier i Uppsala. 
Han inledde som uppsatspraktikant och 
blev därefter erbjuden jobb. Sedan dess 

har han arbetat på byrån, bortsett från 
ett kort inspel som bolagsjurist, och han 
ser ingen anledning att byta arbetsplats. 

– Antingen så är det för att jag är rädd 
för förändring eller så är det för att jag 
trivs bra, men jag väljer att se det som 
jag trivs väldigt bra här, säger Sverker 
och skrattar.

Elisabeth studerade juridik på SU och 
tog därefter en master i EU- och konkur-
rensrätt i Florens. Efter studierna under-
visade hon i juridik och praktiserade på 
en advokatbyrå. Hon har även varit tings-
notarie vid Förvaltningsrätten i Stock-
holm och arbetade för Linklaters i fyra år 
innan hon började på Delphi år 2005.

– Det är fantastiskt roligt att arbeta 
som advokat eftersom man arbetar med 
många olika verksamheter i olika bran-
scher och ställs inför många olika frågor.

Delphi vann Justitiapriset i år, ett pris 
som ges till den advokatbyrå som jobbar 
bäst med jämställdhet. Ett tiotal byrå-
er var med och tävlade och juryn utsåg 
Delphi till vinnare.

– Det känns väldigt roligt för jäm-
ställdhet är viktigt. Justitiapriset är ett 
bra initiativ men det borde egentligen 
inte behöva finnas, säger Elisabeth.

Delphi tar jämställdhetsarbetet på 
stort allvar och började arbeta mer struk-
turerat med frågan för cirka tre år sedan. 
Nu finns den med som en punkt på alla 
beslutsnivåer och det finns en jämställd-
hetsgrupp bestående av såväl delägare 
som juniora jurister och andra personal-
grupper för att få ett så brett perspektiv 
som möjligt. Personalen utbildas i jäm-
ställdhetsfrågor och till hösten kommer 
det även hållas en rekryteringsutbild-
ning så att man ska säkerställa att rekry-
teringen är jämställd.

– Det är en fråga som alltid ska vara 
levande. Det är inget tillfälligt projekt 
som vi kör nu och går tillbaka till det 
gamla när det är slut, säger Sverker.

TEXT & FOTO Oscar Gustafsson

 ■ JURISTDAGARNA

Möjligheternas byrå
Vi är mycket glada över att ni juriststudenter utnämnt Mannheimer Swartling till den  
mest attraktiva advokatbyrån 15 år i rad. Vi rekryterar löpande nyexaminerade jurister,  
välkommen med din ansökan!

Besök oss på mannheimerswartling.se/karriar och facebook.com/mannheimerswartling.

stockholm göteborg malmö helsingborg
moskva shanghai hongkong bryssel new york

Sverker Bonde & Elisabeth Eklund
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 ■ JURISTDAGARNA  ■ JURISTDAGARNA

Med sina 70 jurister är advokatbyrån Gernandt & Daniels
son något mindre än konkurrenterna, men klienterna och 
uppdragen är lika stora som hos de absolut största by
råerna. Fyra trappor upp på Hamngatan 2 har vi träffat 
David Carell och Camilla Hedner. Båda två påbörjade 
sina juristkarriärer som studentmedarbetare på byrån.

GERNANDT & Danielsson ar-
betar uteslutande med affärsju-
ridik. David berättar hur hans 

intresse för just affärsjuridiken väcktes 
när en lärare under juristutbildningen 
påstod att det för en jurist är roligast 
att arbeta med resursstarka klienter. De 
har nämligen råd att betala för den bästa 
rådgivningen och på så sätt tillåts man 
att verkligen gå på djupet i olika frågor. 
Och både Camilla och David är överens 
om att de kunder som anlitar G&D ald-
rig vill ha ”good enough” eller något som 
”bara funkar”.

– Jobbar man på en humanjuridisk 
byrå är kanske klienternas möjlighet 
att betala ganska begränsad. Hos oss får 
man möjligheten att verkligen grotta ner 
sig och vi går till botten med alla fråge-
ställningar. I många fall har vi ingen be-
gränsning i hur många timmar vi tillåts 
lägga, utan det viktigaste är att hitta rätt 
svar, säger David.

Varje jurist jobbar parallellt i två verk-
samhetsgrupper. Många jobbar brett och 
får möjlighet att bidra inom flertalet av 
byråns verksamhetsområden. 

– Det är särskilt givande när man får 
upp ögonen för nya områden som inte 
alls verkade intressanta i skolan, eller 
som man kanske inte ens hade hört talas 
om. Som junior får man också mycket 
stöd i sitt arbete och man kan känna sig 
trygg med få hjälp från seniora kollegor. 
Möjligheten att vara modig öppnar ock-
så upp för en personlig utveckling, säger 
Camilla.

Rummet där vi träffas har utsikt mot 
Berzelii park, parken som namngivits ef-
ter den svenska kemins fader. Berzelius 
är känd bland annat för att ha upptäckt 
torium, namngivet efter asaguden Tor. 
För att bli en bra jurist krävs emellertid 
inga gudalika egenskaper, men det finns 
vissa kvalitéer och egenskaper som är 
till den blivande juristens fördel. Sådana 
egenskaper premieras när det nyrekry-
teras till G&D. Både David och Camilla 

understryker att betygen spelar roll men 
personliga egenskaper är minst lika vik-
tigt. En jurist bör vara modig med ett 
stort mått av integritet, och aldrig glöm-
ma att vara ödmjuk.

– En rättsstat kräver att vissa princi-
per upprätthålls och vi som jurister mås-
te därför våga försvara dessa. Juridiken 
måste vara robust och inte falla när det 
blåser åt ett visst håll, säger David.

Som jurist måste man ibland lämna 
obekväma besked. Då är det viktigt att 
inte försköna sanningen utan att lämna 
ett riktigt och klart råd, inflikar Camilla.

Under de kommande Juristdagarna 
ser de båda fram emot att få träffa jurist-
studenter. G&D har flertalet tjänster för 
studenter och anordnar också events för 
studenter på kontoret.

– Vi hoppas så klart att så många som 
möjligt vill komma och hälsa på oss un-
der mässan, säger Camilla. Inga frågor 
eller samtal är för små eller för stora.

TEXT Rassoul Pourassad 

FOTO Gernandt & Danielsson

DAVID CARELL & CAMILLA HEDNER 
Advokatbyrån Gernandt & Danielsson

David Carell

Camilla Hedner

NINA SNA AHMAD 
Advokatbyrån Hammarskiöld & Co
Sedan examen vid Stockholms Universitet har Nina Sna 
Ahmad arbetat på Hammarskiöld & Co, men juristkarriä
ren var inte självklar. Militärtjänstgöring, Juristdagarna och 
extrajobb har lett henne dit hon är idag. Nu är det advo
kattiteln som hägrar, något som snart kan bli verklighet.

DET var under tiden som värn-
pliktig som Nina fick upp ögo-
nen för juridik. Hon berättar hur 

militären gav henne ett annat perspek-
tiv på samhällets uppbyggnad och dess 
struktur och hur detta väckte en önskan 
att få inblick i samhällsapparaten.

– Det finns så mycket som pågår i ett 
samhälle som man inte ser förrän man 
skaffar sig kunskap inom vissa områden, 
däribland juridik, säger hon.

Sedan Nina väl bestämt sig har hon 
inte ångrat sig en dag, men att det skulle 
bli just affärsjuridik visade sig först sena-
re. Hennes absolut första möte med den 
affärsjuridiska världen inträffade när 
hon jobbade som värd på Juristdagarna 
och rekommenderar Nina varmt att gå 
på Juristdagarna och delta om man har 
möjlighet.

– Det är en fantastisk nätverksmöjlig-
het! Om inte annat bör man gå för ban-
ketternas skull tillägger hon skämtsamt.

Mot slutet av sin utbildning, när hon 
började fundera över var hon skulle söka 
sig, var Hammarskiöld & Co ett natur-
ligt val för Nina. Dels för att hon hade 
hört gott om byrån från bekanta men 
också för att hon längtade efter att arbeta 
på en mellanstor byrå efter sina år som 
studentresurs på en större affärsjuridisk 
byrå. Extrajobbet under studieåren var 
dock av stor vikt för Nina eftersom det 
gjorde henne övertygad om att det var 
med affärsjuridik hon ville arbeta.

– Många av de ämnen man studerar 

tillhör ju vardagen på en affärsjuridisk 
byrå, men för att förstå hur teoretiska 
problem hanteras i praktiken är det en 
mycket bra väg att gå. 

När jag ber Nina berätta om arbetet 
på byrån och hur en arbetsdag kan se ut 
för henne svarar hon att det klyschigt 
nog inte finns någon typisk dag. Hon 
förklarar att juristerna på byrån är inde-
lade i fem olika arbetsgrupper med olika 
specialiseringar, bland annat Bank och 
Finans i vilken Nina för närvarande är 
del av. Som nyanställd biträdande jurist 
roterar man nämligen mellan de olika 
grupperna under sina första 2,5 år på by-
rån för att få en klarare bild av vad man 
senare vill specialisera sig inom. Men 
även efter rotationstiden är arbetet va-
rierat. Interna möten, klientmöten och 
kontorsarbete varvas om vartannat och 
till varje nytt projekt specialanpassas ett 
team från de olika arbetsgrupperna, vil-
ket även för med sig att alla jobbar med 
alla. Rotationen är det bästa, men sam-
tidigt det mest utmanande. Det var en 
tanke bakom ordvalet där just eftersom 
det bästa och klurigaste är samma sak.

– Särskilt som nyexaminerad skapade 
variationen en del planeringssvårigheter, 
men man blir snabbt varm i kläderna 
och bättre på att disponera sin tid.

Många drömmer om byrålivet och 
även om det naturligtvis ställs höga krav 
för att bli anställd som jurist på stock-
holmsbyråerna är Ninas främsta tips att 
bara vara sig själv och våga söka. Hennes 

egna framtidsplaner består nu i att först 
och främst rotera klart på byrån och där-
efter siktar hon på att bli advokat.

– Tiden går fort, förhoppningsvis kan 
jag satsa på det redan nästa år!

TEXT Elin Jakobsson

FOTO Malin Westén 

Nina Sna Ahmad
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Kring årsskiftet flyttade 
Roschier Advokatbyrå AB 
till Brunkebergstorg. David 
Munck besökte associate 
Amanda Engström på kon
toret och fick samtidigt en 
fin vy över Stockholm.

VI växte ur lokalerna på Blasie-
holmen. Här sitter cirka hundra 
jurister och femtio supportper-

sonal. Vi har fina terrasser. Området 
kring Gallerian heter nu Urban Escape 
Stockholm och huset är nybyggt, säger 
Amanda.

Årets andra förändring är att Vasa-
kontoret, i finska Österbotten, lägger ner. 
Helsingfors, och Stockholm som starta-
de 2005, är nu de verksamma kontoren. 
Roschier jobbar mycket med transaktio-
ner, bank, finans och bolagsrådgivning 
och är en av Finlands största och äldsta 
advokatbyråer.

– Vi samarbetar mycket med finska 
kontoret och jag jobbade där i två veck-
or. Man lånar då lägenhet i Helsings-
fors och får traktamente. Möjlighet till 
secondment finns också i t.ex. London, 
New York och Washington. Vi gör även 
byråresor, nyligen till Sankt Wolfgang i 
Österrike.

Amanda berättar att byråspråket, på 
båda kontoren, främst är engelska. Det 
passar henne, som har juristexamen från 
både London och Stockholm. Och un-
der vår intervju blir det lite svengelska. 
När Amanda sa «IP» menade hon inte 
internationell privaträtt, som jag först 

trodde, utan intellectu-
al property.
– Jag sitter i teamet IP 
& technology, där in-
tresse för immaterial-
rätt är viktigt. Vi har 
andra grupper för bl.a. 
fastighetsrätt, arbets-
rätt, tvistlösning och 
EU/konkurrensrätt. 
Dessa specialistgrup-
per är sina egna verk-
samheter inom byrån, 
men anlitas även in-
ternt när deras kun-
skap behövs vid t.ex. 
transaktioner.

Amanda har varit 
två år på Roschier och siktar på att, efter 
ännu ett år samt lyckade kurser, prov och 
referenser, bli advokat. Hennes titel blev 
nyligen associate efter att ha varit junior 
associate och om två år kan hon bli seni-
or associate. Detta är fristående från när 
advokattitel beslutas av samfundet. Sista 
steget i byråns karriär, för den som går 
hela vägen, är att bli delägare. Jag frågar 
Amanda vad Roschier värdesätter mest 
vid rekrytering.

– Goda meriter, och att vara framåt, 
driven och intresserad, är viktigt. Allra 
viktigast är personligheten, och att fung-
era bra i sitt team och på byrån i stort. Vi 
har några core values vilka är teamwork, 
client orientation, pioneering och ethics. 
Innebörden av värderingarna diskuteras 
ofta och ligger till grund för arbetet på 
byrån.

Vi tittar ut längs med balkongfönst-
ret och ser bland annat Kungliga slot-
tet, Riddarholmskyrkan, Skeppsholmen 

med Moderna museet, Gröna Lund, Sö-
der Mälarstrand, Stadshusets tre kronor 
och Stockholms central. Betydligt när-
mare står en man i hjälm och jobbar på 
en byggnadsställning. Detta är en del av 
stan där det rör sig. 

– Affärsjuridiken är en väldigt dy-
namisk miljö där man får sätta sig in i 
många olika branscher. En dag på mitt 
jobb är varierad och oförutsägbar och 
man har ofta flera ärenden samtidigt. 
Här kan man få ganska mycket an-
svar även på ett tidigt stadium, avslutar 
Amanda Engström.

TEXT David Munck

FOTO Linn Rosengård
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AMANDA ENGSTRÖM 
Advokatbyrån Roschier

SOFIA TINGLÖF & BORIS KOTUR 
Advokatbyrån Vinge

Amanda Engström

Sofia Tinglöf & Boris Kotur

 ■ JURISTDAGARNA

iusbäraren har träffat Sofia 
Tinglöf och Boris Kotur för 
att prata om Camp Vinge, 
betygshets och arbetet 
som biträdande jurist. 

I BÖRJAN av september gick Ad-
vokatfirman Vinges nya rekryte-
ringsevent, Camp Vinge, av stapeln 

för andra gången. Under två intensiva 
dagar har kandidaterna testat och sam-
tidigt fått testa på Vinge som arbetsplats.

– Vi lägger ganska mycket krut på att 
alla ska peppa varandra och få en stäm-
ning som motsvarar den som sedan råder 
i arbetslivet, säger Sofia, rekryterings-
ansvarig och ansvarig för Camp Vinge.  
Redan dagen efter eventet får alla kandi-
dater besked om de erbjuds anställning 
eller inte, något Sofia ser som en stor 
fördel. Hon menar att det handlar om 
att visa respekt för kandidaternas tid och 

inte minst alla de känslor som en rekry-
teringsprocess är förknippad med. 

Bakgrunden till Camp Vinge är 
främst att få se mer än betyg och CV. 
Den välkända betygshetsen fanns i åtan-
ke när eventet startades upp. 

– Vi söker drivna, intresserade per-
soner med samarbets- och kommu-
nikationsförmåga. De egenskaperna 
mäts inte i betyg. Under Camp Vinge 
i våras kunde vi faktiskt inte se nå-
gon koppling mellan vem som hade 
bäst betyg och vem som presterade 
bäst i de olika momenten, säger Sofia.  
Boris, biträdande jurist och anställd ge-
nom Camp Vinge, tror att fixeringen vid 
betyg skapar skeva uppfattningar om 
vad som krävs för att göra karriär.

– Betygen utgör såklart en besluts-
grund, men de är enbart en del av hel-
heten. Fokus ligger på att hitta rätt per-
son för jobbet. En processjurist behöver 
goda akademiska kunskaper och juri-
disk analysförmåga. Då kanske betygen 

väger tyngre än vad 
de exempelvis gör i 
rekryteringen till en 
transaktionsgrupp, 
där andra faktorer är 
minst lika viktiga.

För de kandida-
ter som sedan blir 
erbjudna anställning 
väntar hårt, men ro-
ligt, arbete. 

– Som biträdan-
de jurist arbetar du 
en hel del. Det går 
såklart i vågor, men 
jag tror att det är bra 
att vara inställd på att 

arbetet, periodvis, kommer vara krävan-
de. Å andra sidan rör det sig oftast om 
flexibla arbetstider med mycket eget an-
svar, säger Boris.

I sitt arbete möter Sofia en del förut-
fattade meningar om hur arbetskulturen 
på Vinge, och advokatfirmor överlag, 
ser ut. En återkommande fråga är varför 
Vinge inte har ett «True Partnership», ett 
system där firmans vinst delas lika mel-
lan delägarna och övriga juristers ersätt-
ning fördelas efter erfarenhet. 

– Vinge ger bonus för den egna pre-
stationen vilket de allra flesta internt 
ser som väldigt positivt. Du har en bra 
grundlön, och sedan har du viss egen 
frihet i att välja vilken växel du vill lägga 
i. Detta innebär att personer som under 
perioder har mycket annat att prioritera 
vid sidan av arbetet inte behöver oroa sig 
för att de måste hålla samma takt som 
kollegan. 

Att ett specifikt bonussystem skulle 
bädda för vassa armbågar eller oförut-
sebarhet håller varken Sofia eller Boris 
med om. 

– Vi har tydliga interna kriterier för 
när biträdande jurister blir befordra-
de och vi har lönenivåer kopplade till 
alla karriärsteg för att skapa förutse-
barhet. Du ska känna dig säker på vad 
som krävs, det tror vi främjar kulturen, 
tryggheten och glädjen på arbetsplatsen.

TEXT & FOTO Ingrid Öhrn
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HOS OSS FINNER DU BL AND ANNAT

SPARA TID – VI PRINTAR 
DINA KOMPENDIER!
Som ni säkert märkt blir det mindre och 
mindre kompendier som ni kan köpa i 
butiken. Ni måste själv ladda ner från 
hemsidan och trycka ut det material ni 
vill ha på papper via bibliotekets kopia-
torer eller era egna hemma. Besvärligt 
eller hur?

Nu kan du maila till printservice.sjf@
gmail.com, se även info på vår hemsida, 
beställ det material du vill ha och hämta 
färdigtryckt i butiken. Enkelt eller hur?

TJÄNA PENGAR 
 P Å  D I N  G A M L A  K U R S L I T T E R A T U R

Juristernas Bokhandel bedriver även andrahandsförsäljning av kurslitteratur.  
Lämna in dina böcker till oss så säljer vi dem åt dig till ett i förväg överenskommet pris.  

När din bok blivit såld hämtar du ut dina pengar – enkelt och smidigt!

 ■ JURISTDAGARNA

PETTER ULLMAN 
Biträdande jurist på White & Case

2010 var ett avgörande år 
för Petter Ullman. Efter en 
kraftig hjärnskakning av
råddes han från att fortsät
ta med hockeyn. Detta var 
slutet på en hockeykarriär 
men början på något nytt 
– juridiken kom in i hans liv. 
Idag arbetar Petter som 
biträdande jurist i M&A 
gruppen på White & Case 
advokatbyrå. 

UPPVUXEN i Dalarna med ett 
brinnande hockeyintresse var 
hockeygymnasiet i Leksand det 

naturliga valet för en fortsatt ljus hock-
eykarriär. Mellan 2005 och 2010 spela-
de Petter i elitserien och allsvenskan för 
Leksand, men förutom sporten var Pet-
ter alltid noga med att skolan skulle gå 
bra, något han idag är tacksam över. 

– Det var skönt att jag hade skolan 
att falla tillbaka på. Jag var en av få som 
hade godkända gymnasiebetyg i mitt 
lag.

Efter beskedet 2010 bestämde sig 
Petter för att börja studera och flyttade 
som 23-åring ner till Stockholm för att 
läsa juristprogrammet vid Stockholms 
universitet. Varför det just blev Stock-
holm var framförallt det stora utbudet 
av byråer under studielivet. Att under 
sin studietid praktisera på en byrå var 
något som Petter tog del av inför sin fjär-
de termin på programmet. Han började 
på en mindre byrå för brottmål och triv-
des med att kombinera det teoretiska i 

skolan med de praktiska uppgifter som 
extrajobbet gav honom. 

Förutom juridiken tycker Petter om 
att åka skidor och läste gärna dubbelt 
en termin för att kunna spendera skid-
säsongen i backarna. På detta sätt ham-
nade han inte efter med studierna men 
möjliggjorde tid åt sina intressen. Det 
som intresserade honom mest under 
programmet var bolagsrätt och skatte-
rätt, vilket också rimmade väl med det 
han själv var bra på.

– Det man tycker är roligt är man ju 
oftast bättre på, så jag tycker man ska 
välja något man är intresserad av.

Förutom skatterätt valde Petter att 
läsa en termin i Hong Kong. När han 
kom hem sökte han sig till en byrå som 
låg i linje med hans intressen. Affärsju-
ridik. Efter utbytesterminen fanns även 
ett starkt intresse av det internationella, 
vilket han tror var ett av de övervägande 
skälen till valet av byrå. 

Idag har Petter ett kontaktnät över 
hela världen, men finner ändå att byrån 
har lyckats behålla en familjär käns-
la. I arbetsgruppen präglas dagarna av 
transaktioner där företag köps och säljs. 
Känslan för samarbete och vanan med 
ett högt tempo är egenskaper han tror 
sitter i från hockeykarriären då en trans-
aktionsgrupp påminner mycket om ett 
lag. Att älska utmaningar är något Petter 
alltid har gjort, dock minns han känslan 
som nyexaminerad.

– Det är lätt att tänka: vad kan jag 
egentligen? Men ingen kommer säga åt 
dig att du ska kunna allt direkt, byrån 
har överseende med att du är nyexami-
nerad.

Tack vare möjligheten att rådfråga 
erfarna jurister, det trivsamma tempot 
samt det höga intresset för affärer har 

han idag ingen svårighet att lägga extra 
tid på sitt arbete, något som under studi-
erna kunde kännas tuffare. Sedan Petter 
började i M&A-gruppen har han älskat 
sitt arbete och kan idag inte tänka sig att 
arbeta med något annat. Att strukture-
ra projekt, få in vana att kommunicera 
väl både på svenska och engelska är bara 
några av de fördelar Petter lärt sig med 
arbetet. Han vill därför uppmana stu-
denter att inte vara rädda för att prova 
sig fram. 

– Det går inte alltid att tänka ut 
framtiden, prova istället för att tänka så 
mycket! 

TEXT Matilda Gustafsson

FOTO White & Case

Petter Ullman
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3 snabba 
med byråerna
VAR PÅLÄST, STÄLL FRÅGOR OCH VAR DIG SJÄLV.  
Det verkar vara vad som gäller för den som vill utmärka 
sig på arbetsintervjun. iusbäraren har tagit pulsen på  
några av de byråer som nu laddar inför Juristdagarna.

Emilia Löpare

ROSCHIER
1. Vilka är ni?  
En affärsjuridisk advokatbyrå där var-
je individ har en viktig roll. Vi arbetar 
nära våra värderingar: client orientation, 
professionalism, ethics, pioneering och 
team work. 

2. Vad är er ambition med att 
delta under Juristdagarna? 
 Roschiers ambition är att du som stu-
dent ska få en ökad kännedom om byrån 
samt se möjligheterna för en kommande 
karriär hos oss, både under och efter stu-
dietiden. 

3. Hur tycker ni att man som ny-
utexaminerad jurist kan utmärka 
sig på en arbetsintervju?
Vi uppskattar alltid nyfikna, intressera-
de och engagerade personer. Se till att 
vara beredd på frågor som brukar före-
komma, exempelvis som att beskriva dig 
själv, och varför du valt att söka dig till 
just oss.

Sofia Tinglöf

VINGE 
1. Vilka är ni?
Vi är rådgivarna som går jämsides med 
våra klienter. För att lyckas behöver vi en 
stark drivkraft och det är vår passion för 
affärer. 

2. Vad är er ambition med att 
delta under Juristdagarna?
Vår ambition med deltagandet är att få 
tillfälle att prata med er studenter och 
lyssna in vad ni är intresserade av. Även 
att ge en ärlig bild av vad ett jobb här kan 
innebära. 

3. Hur tycker ni på Vinge att man 
som nyutexaminerad jurist kan 
utmärka sig på en arbetsintervju?
Att innan intervjun ha definierat för sig 
själv vad en ska ha berättat när man läm-
nar rummet. Att ställa nyfikna frågor och 
visa intresse är också alltid ett plus!

Deirdre Net

CEDERQUIST 

1. Vilka är ni? 
Vår organisation är uppbyggd utifrån en 
true partnership-struktur där alla med-
arbetare arbetar mot ett gemensamt mål. 
På så sätt genomsyrar våra fyra värde-
ringar kvalitet, lyhördhet, passion och 
hållbarhet allt vi gör, vilket skapar ett 
sammansvetsat lag. 

2. Vad är er ambition med att 
delta under Juristdagarna?
Vi ser fram emot att träffa alla förvän-
tansfulla studenter som vill lära kän-
na oss, precis som vi vill lära känna er.  

3. Hur tycker ni att man som ny-
utexaminerad jurist kan utmärka 
sig på en arbetsintervju?
1. Förbered dig väl inför intervjun och 
gör din due diligence på både byrån och 
personerna du potentiellt ska arbeta med.
2. Se intervjun som ett tillfälle för dig att 
känna av om arbetsgivaren är rätt för dig.
3. Ställ kluriga och utmanande frågor!

Gunnar Strömmer

GERNANDT &  
DANIELSSON 
1. Vilka är ni? 
Vi är en stor byrå i mindre format: hos 
oss får du jobba med de största och mest 
komplexa uppdragen, samtidigt som du 
blir sedd som individ och får ta ansvar 
från dag ett.

2. Vad är er ambition med att 
delta under Juristdagarna? 
Vi vill inspirera studenter som är nyfik-
na på affärsjuridik. Dessutom växer vi 
och vill bli fler – på Juristdagarna vidgar 
vi våra nätverk och hittar nästa genera-
tion medarbetare.

3. Hur tycker ni att man som ny-
utexaminerad jurist kan utmärka 
sig på en arbetsintervju?
Det finns bara ett riktigt bra råd: Var dig 
själv!

Sofia Engström 

DELPHI 
1. Vilka är ni?
Att hjälpa våra klienter att uppnå fram-
gång är vår viktigaste uppgift. Delphi har 
även uppmärksammats för sitt arbete 
med jämställdhetsfrågor, vilket vi är fan-
tastiskt stolta över.

2. Vad är er ambition med att 
delta under Juristdagarna?
Vi tycker att det är viktigt och roligt att 
delta under Juristdagarna! Många mö-
ten har lett till anställning eller praktik 
hos oss. Vem vet, du kanske är vår nästa 
sommarnotarie eller studentpoolare?

3. Hur tycker ni att man som ny-
utexaminerad jurist kan utmärka 
sig på en arbetsintervju?
Passa på att ställ frågor om arbetssätt, ut-
vecklingsmöjligheter och företagskultur. 
Det är lika mycket du som ska välja oss, 
som vi som ska välja dig.

Madelene Wallin 

WHITE & CASE 
1. Vilka är ni?
En global affärsjuridisk advokatbyrå. På 
Stockholmskontoret arbetar vi främst 
inom områdena företagsöverlåtelser, 
bank & finans, kapitalmarknadsrätt samt 
svenska och internationella processer 
och skiljeförfaranden.

2. Vad är er ambition med att 
delta under Juristdagarna?
Vi hoppas att många ska ta tillfället i akt 
och fråga våra jurister om fördelarna 
med att starta sin karriär på en global 
advokatbyrå.

3. Hur tycker ni att man som ny-
utexaminerad jurist kan utmärka 
sig på en arbetsintervju?
Att göra ett bra första intryck är viktigt 
och vi ser gärna att du har ett genuint 
intresse för affärsjuridik samt kan moti-
vera varför. 

Matilda Arosenius

HAMMARSKIÖLD

1. Vilka är ni? 
De områden vi främst jobbar inom är 
företagsförvärv, bank & finans, IP/TMT, 
tvisterätt, EU & konkurrensrätt samt of-
fentlig upphandling. 

2. Vad är er ambition med att 
delta under Juristdagarna?
Vår ambition med vårt deltagande på 
juristdagarna är att i ett avslappnat sam-
manhang skapa kontakter med studen-
terna och höra om deras förväntningar 
inför att komma ut i arbetslivet. 

3. Hur tycker ni på Hammarski-
öld att man som nyutexamine-
rad jurist kan utmärka sig på en 
arbetsintervju? 
Visa dig från ditt bästa jag. En glad, på-
läst person som visar på engagemang 
och intresse för tjänsten är alltid trevlig 
att träffa på en intervju.

TEXT Sara Lockner  
& Giulia Ramundo 
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JD-LOPPET
Kl. 12.00 på universitetet, med efterföljande 
kvällsmingel och prisutdelning på Roschier.

KARRIÄRDAGEN
 Fila på ditt CV, lyssna på intressanta föredrag eller 
 passa på att ta ett nytt CVfoto, hela dagen  
på Juristernas Hus.

DAN FÖRE DAN!
En dag fullspäckad med föreläsningar och liveinspelning 
av Juridikpodden på kvällen, plats: Juristernas hus.

ROSCHIER BJUDER PÅ FRUKOST
Juristernas Hus kl 8.30–9.30. Kom förbi och starta dagen med 
en god frukost och trevligt mingel med juristerna från Roschier.

NORDENS STÖRSTA ARBETSMARKNADS-
MÄSSA FÖR JURISTSTUDENTER
Kl. 10–16 i Stockholm Sport Center på  
universitetet.

5 
Okt

17 
Okt

18 
Okt

19 
Okt

SCHEMA 
JURISTDAGARNA 
2017
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iusbäraren undersöker:

Juriststudenternas 
relationer

JURISTPROGRAMMET ÄR ALLMÄNT KÄNT för att 
vara tidskrävande och ha ett högt studietem
po. Hur hanterar studenterna sina relationer i 
denna miljö? iusbäraren undersökte detta i en 
anonym enkät. 

ENKÄTEN nådde juriststuden-
terna vid Stockholms universitet 
bland annat via iusbärarens och 

Juridiska Föreningens Facebooksidor 
och Instagramkonton. Totalt gene-

rerade undersökningen 137 svar. Av 
deltagarna var 70 procent kvinnor och 

30 procent män. Ingen av dessa valde 
alternativet ”annan könsidentitet”. Bland 
de deltagande uppgav 24 procent att de 
i dagsläget är singlar. 29 procent har ett 
förhållande med en annan juriststudent 
eller nyligen examinerad jurist. 47 pro-
cent uppgav att de är i ett förhållande 
med någon som inte studerar eller har 
studerat juridik. 19 procent har späd-
barn eller barn i skolålder. 

Singlarna är överens
Samma raggningsställe men olika tak-
tiker gäller för att nå framgång. Den 
främsta mötespunkten för att träffa en 
potentiell partner är Juristernas hus. Det 

bästa tipset är att agera under träffarna 
för fadderiet, klubbmästeriet eller efter ett 
specifikt klockslag; 02:55 när ”Stad i ljus” 
sjungs för full hals. På huset är stämning-
en förhöjd och det erbjuds en avkoppling 
från plugget även om studenterna fortfa-
rande talar ”juridiska” här. När singlarna 
raggar vill de gärna använda sig av denna 
kompetens för att hitta en anhängare av 
ett specifikt juridiskt område. Vissa ryg-
gar dock tillbaka. Att hålla sig utanför 
juridiken kan vara den bästa taktiken. 
Dessa studenter tackar dock inte nej till 
en klassisk ”juristig” raggningsreplik till 
att börja med. Vilka slags raggningsrepli-
ker det är förblir dessvärre ett mysterium 
i svarformuläret. En tredje kategori skip-
par snacket och sätter igång med spexig 
dans, något som går hem hos ett flertal 
juriststudenter. 

Juriststudent till partner  
– inte särskilt eftertraktat 
Trots en omfattande leverans av tips och 
tricks för att hitta en juridikstuderan-
de partner har 94 procent uppgett att de 
inte söker efter en partner som läser ju-
ridik. Motiveringarna är varierande. En 
grupp av juriststudenter känner att de 
inte strävar efter att dela allt som har med 
studier att göra med sin partner och att 
de vill stimuleras av andra insikter som 

 ■ FAMILJ

ges från någon som befinner sig utanför 
”jur-stud-bubblan”. En annan grupp av 
studenter som inte aktivt söker efter en 
juriststudent tror dock att det är naturligt 
att studierna kan leda fram till en relation 
med en annan juriststudent. De 6 procent 
som aktivt söker efter en juriststudent 
menar att det finns förmåner som kan 
utvinnas ur ett sådant förhållande; jurist-
studenter är likasinnade, det är lättare att 
hjälpas åt med studierna och att det är 
roligare att dela studietiden tillsammans 
med sin partner. En annan positiv aspekt 
är att inte behöva ha ångest när mycket av 
ens tid går åt till studier. 

Juriststudenternas bästa och 
sämsta sidor på kärleksfronten 
Vi var särskilt nyfikna på vad som är det 
bästa respektive det sämsta att ha en kär-
leksrelation med en juriststudent. Det 
framträder mönster bland de många oli-
ka svaren. Det främsta som uppskattas är 
förståelsen för juriststudenternas något 
säregna situation med allt från intern-
skämt till mindre underhållande betygs-
hets. Juriststudenter som har en relation 
med en annan juriststudent har bland an-
nat besvarat att de hjälper varandra och 
delar intressen vilket underlättar både 
studiernas och relationens utveckling. 

57 procent av de deltagare som har en re-
lation med en annan juriststudent pratar 
om juridik dagligen. Men att dela livet 
med en annan juriststudent är inte alltid 
guld och gröna skogar. En återkomman-
de kommentar menar till att det kan upp-
komma internkonkurrens, avundsjuka 
och att tävlingsinstinkten kan ta över till 
relationens nackdel. En del juriststuden-
ter menar även att det medlemskap som 
båda i relationen har i den omnämnda 
”jur-stud-bubblan” kan kännas allt för in-
stängd och utan nya insikter. 
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Juriststudent + icke-jurist-
student = rätt?  

Fler visar sig mer positiva till att ha 
ett förhållande med någon som inte 

hänger på Juridicum. I dessa relationer 
uppskattas möjligheten att få hålla sina 
och sin partners studier separat samt 
att samtala om andra ämnen än juridik 
över frukosten. Att få kunskaper om en 
annan bransch eller bara en klapp på 
axeln med orden ”juridik är inte allt”, 
kan enligt svaren ta ner en stressad ju-
ridikstuderande på jorden. Den främsta 
nackdelen visar sig dock vara att de ut-
omstående saknar en genuin förståelse 
för juristens värld och dess utmaningar. 
Det finns även tillfällen då vissa jurist-
studenter erkänner sin partner som en 
svagare länk i relationen, exempelvis 
under diskussioner om juridik. Att om-
nämna begreppet rättsäkerhet utan att 
få ett önskat gehör är ett återkomman-
de problem för de juriststudenter som 
gärna vill diskutera med sin partner om 
juridikens grundpelare.

Juriststudent och samtidigt  
en förälder 
Det kan vara svårt för en juridikstude-
rande att få tid till både studier och en 
partner. Men hur är det för dem som 
även har ett barn att förhålla sig till? 13 
procent av deltagarna har för tillfället 
ett eller flera barn. 26 procent av dessa 
är ensamstående föräldrar. Majoriteten 
(73 procent) hade barn när de började 
studera medan resterande skaffade barn 

under sina studier. De största utmaning-
arna som de tappra föräldrarna möter är 
att utveckla sin planeringsförmåga något 
ytterligare och att acceptera att inte bli 
klar i samma tid som sina kursare utan 
barn.  Andra svårigheter som nämns 
är ökad stress, ansträngd ekonomi och 
sämre studieresultat. Dessa svar är täm-
ligen dystra med tanke på hur mycket 
möda en juriststudent önskas att lägga 
på sitt åtagande gällande studier. Det tål 
dock att upprepas att juridik inte är allt, 
då många juriststudenter förklarar att 
de hellre riktar uppmärksamheten till 
sina relationer än åt paragraferna. 

UNDERSÖKNING  
Vida Tenhunen Salehi  
& Anastasia Matveeva

TEXT Anastasia Matveeva 
ILLUSTRATION  
Fredrika Lageryd 

Att vara jurist-  
student med barn

VÅR relations-enkät talar sitt 
tydliga språk: Gör det inte!

Att studera juristprogram-
met som förälder är ett något o-orto-
doxt, men inte helt ovanligt val visade 
vår enkät som besvarades av flera för-
äldrar vid programmet. De allra flesta 
vittnar om att studierna påverkas nega-
tivt av föräldraskap på grund av VAB, 
färre timmar att spendera på studier och 
andra prioriteringar som måste göras. 
Visserligen blir föräldrar ofta duktiga på 
tidsplanering, men summan av karde-
mumman är ändå: Gör det inte! Försök 
att studera juristprogrammet innan du 
får barn – speciellt om du siktar på AB!

När jag själv naivt började studera ju-
ristprogrammet (vid en annan fakultet) 
direkt efter föräldraledigheten, var det 
många äldre (och klokare) personer som 
lyfte på ögonbrynen. Jag som egentligen 
hade tänkt att börja redan under föräld-
ra-”ledigheten” förstod inte vad som var 
fel. “Det är ett heltidsjobb att ha späd-
barn” förmanade de mig. Jo men visst 
tänkte jag, med viss tveksamhet. Barn 
sover ju många timmar per dygn, så den 
vanligen ganska överambitiösa C skulle 
ju maxa tiden som vanligt, och ta åtmins-
tone några poäng redan då...det gick inte 
vägen. Under den andra terminen fick 
jag göra ett avbrott, då ettåringen kräv-
de för mycket tid. Eller var det studierna 
som tog för mycket tid från föräldraska-
pet? Det dåliga samvetet fanns ständigt 
där och tärde på hälsan. De som ojat 
sig och sagt: “Men HUR klarar du det?” 

fick till slut rätt. 
Ensamstående på 
heltid i en ny stad 
utan familjen el-
ler annat nätverk, 
det var galenskap!

Ett antal år se-
nare började jag 
om i Stockholm, 
med pendlings-
avstånd från hemstaden med nätver-
ket. Många hinder på vägen har ändå 
uppstått, precis som för de flesta jurist-
student-föräldrar; det har varit många 
missade obligatorier, VAB i tentaveckor, 
mer ansvar och mer stress...men “Skam 
den som ger sig”! Jag har fått börja om 
flera gånger. Juristprogrammet är det 
jag alltid ville studera och så får det bli 
- oavsett om jag får en förlängd studietid 
och något sämre betyg, liksom de flesta 
juriststudenter med barn.

“Det finns ju lättare utbildningar” 
har jag fått höra många gånger. Ja, kan-
ske det? Men i det långa livsperspektivet 
skulle ett sådant val nog bli en omväg. 
Att barn ibland inte kommer i en perfekt 
fas i livet ställer till det, men inte per-
manent om man är envis nog att till slut 
följa sina drömmar och äntligen gå i mål. 

Vi ses på andra sidan!

TEXT Cristina Keskitalo 

FOTO Privat
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   Fordran och skuld 

Speciell avtalsrätt II

 

Allmän avt

Författningar i förmögenhetsrätt 

Kredit & säkerhet

Rättsfallssamling   Vol.1 

Hellner Radetzki Skadeståndsrätt 

Sakrättens grunder 

Rättsfallssamling   Vol. 1. 

Rättsfallssamling  Vol. 2. 

I väntan på 
min dom
EN ENSAMLUNCH på Meze. Igen. Min 
plan var att vi skulle stöta på varandra i 
kön. Säga ”hej, hur är läget?” Kanske en 
kram. En sådan där kort fjäderlätt kram, 
där båda skjuter fram axeln på ett sätt 
som gör den kall, nästan opersonlig. Så 
opersonlig som en kram kan bli. 

Min plan gick i stöpet, för trots att jag 
gått upp vid rusningstid och fick spen-
dera 25 minuter i kön dök du aldrig upp.

Alla dessa matlådor är romansens 
pest. IKEA-matlådan; den moderna ti-
dens motsvarighet till vad nu än famil-
jerna hette i Romeo och Julia. Du har 
säkert lagat matlådor för flera veckor 
framöver, för vem fan har tid att stå i 
Mezekön när det är tentaperiod? Mer än 
jag alltså.

Nu är det snart två år sen jag såg dig 
sitta och läsa i Hellners Skadeståndsrätt 
i D-huset, alldeles själv. Sedan dess har 
jag försökt utstråla någon typ av säker-
het genom kortare romanser med per-
soner i din närhet. Som mina kvällar 
med Kortis, ja, vilket otroligt enfaldigt 
smeknamn - Kortis är alltså kort. Eller 
min sängweekend på Kungsholmen med 
Sakrätts-Kim, ett namn erövrat genom 
otroliga sidoreferenser under CA-fö-
reläsningarna. Men nu skulle jag alltså 
vara mogen för det stora steget, the great 
leap, der große sturm, som är du.  

En misslyckad plan kan vara just en 
misslyckad plan, eller så kan det vara en 
nödvändig händelse på vägen mot något 
stort. Deterministen i mig dansar och 
steppar så att cynikern knappt får någon 
luft. Det här var meningen. Det var såhär 
det skulle bli. Jag har ju helt fel kläder på 
mig. Hur blasé får man lov att vara lik-
som, med sin Vingeväska och quilted 
jacket. Vita sneakers? Jo, jag tackar så 

tråkigt. Dessutom, det är måndag idag. 
Vem orkar inleda meningsfulla relatio-
ner på måndagar? Ja, åtminstone inte 
jag. Imorgon efter tentan passar mycket 
bättre. Då är vi båda glada, avslappnade, 
öppna för nya saker - nya människor. 
Om du nu inte väljer att blanka. Att 
blanka är den moderna tidens motsva-
righet till… ja, ni fattar.

Till min förtjusning skrev du som en 
galning på tentan. Någon spelade mig ett 
spratt och placerade oss bredvid varan-
dra i Värtasalen. Nog gick tentan åt hel-
vete, men jag kunde tajma min inläm-
ning med din. Tio minuter innan tiden 
var slut. Jag var klar efter två timmar, sen 
satt jag mest och skakade av allt kaffe. 
På vägen ner för de i folkmun kallade 
Harry Potter-trapporna berättade du om 
dina planer för kvällen, och trapporna 
skälvde när du sa att jag gärna fick följa 
med. ”Ta med dig dina kompisar”. Vad 
du inte visste var att ”mina kompisar”, de 
facto snarare bekanta, planerade en lugn 
hemmakväll i Kärrtorp och inte kunde 
jag dyka upp ensam. Loppet var förlorat 
och den långa väntan på nästa tentafest, 
the great wait, der große anstehend, el 
anhelo temida, kunde inledas. 

Om man rullar ihop alla CA-böcker-
na i ett täcke känns det som att man kra-
mar om en person med ett stabilt BMI 
på 20–21. Ibland får man nöja sig så.

 

TEXT: G.

ILLUSTRATION Liza Yandam
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Grattis 
Mika!
FÖRRFÖRRA CHEFREDAKTÖ-
REN för iusbäraren Mikaela 
Thuresson, numera Mikaela 
Olsson, gifte sig den 27 maj 
2017 med Christian Olsson. 
Bröllopet hölls på Manoir de 
l’Etang vid den franska Ri-
vieran. Även om det enligt 
uppgift kunde ges bröllop-
spresenter, gavs det mer till 
www.hjarnfonden.se vilket 
var en önskan från brudpa-
ret. Redaktionen för detta 
nummer önskar makarna all 
lycka och välgång, och tack-
ar samtidigt Mikaela för allt 
hon gjort för iusbäraren.

FOTO Ulrika Lindqvist

 ■ FAMILJ



26 27

 ■ PERSONPORTRÄTT  ■ PERSONPORTRÄTT

ATT BLI JUSTITIERÅD HAR NOG de flesta jurister fantiserat 
om. Till hösten har tre nya justitieråd utnämnts till Högsta 
förvaltningsdomstolen; en generaldirektör, en advokat, 
och en professor. iusbäraren har samtalat med profes
sorn, Ulrik von Essen, som även är en uppskattad lärare 
på juristprogrammet i Stockholm. 

KLOCKAN slår 16:00 när jag 
och iusbärarens fotograf Malin 
befinner oss i C-huset på Stock-

holms universitet. Det är en solig höst-
dag i slutet av augusti, och det märks att 
en ny termin har inletts. Studenter sitter 
i gräset utanför byggnaderna i brist på 
lunchplatser och korridorerna är fyllda 
av företag som hälsar de nya studenter-
na välkomna med broschyrer, kaffe och 
tilltugg. Vi tar hissen upp till åttonde 
våningen där Ulrik har sitt kontor. På 
vägen upp berättar Malin om hur upp-
skattad lärare Ulrik är, vilket är ett av de 
ämnen jag tänkt fråga honom om. Hur 
blir man en bra lärare på universitetet? 
Och hur lyckas man egentligen bli jus-
titieråd? 

 
23 år – en livstid 
Ulrik har inte kvar sitt rum längre. Is-
tället möts vi av en anslagstavla som 
präglas av välkända namn och intervju-
er med lärare från institutionen. Det är 
tydligt att Juridiska institutionens läro-
säte är fullt av framgångsrika personer, 
som då och då lämnar undervisningen 

för nya utmaningar. Men att påstå att Ul-
rik bara haft universitetet som genom-
gångsled vore en lögn. När vi slår oss 
ner på några rangliga utemöbler, bara ett 
stenkast från Ulriks gamla arbetsrum, 
undrar jag om det stämmer att han ar-
betat som forskare på institutionen i 16 
år. ”Du, jag har nog arbetat här i 23 år” 
svarar han. ”23 år, lika länge som jag har 
levt!”, slänger jag ur mig innan jag hun-
nit tänka. Båda tystnar en stund efter det 
konstaterandet. Ulrik berättar om hur 
han under åren varit ute på en mängd 
olika uppdrag – vilket gjort att han ald-
rig tröttnat på sitt arbete. Föreläsningar 
på domstolar, hålla utbildningar eller 
författa föreskrifter till myndigheter är 
bara några av dessa. ”Folk tror att man 
som forskare lever i södra huset, men jag 
är involverad i en hel del annat och har 
mycket kontakter överallt”. 

Trots den långa tiden på institutio-
nen, är det bara en gång som Ulrik på 
allvar funderat på att byta bana. I bör-
jan av 2000-talet blev han erbjuden en 
tjänst på FN:s utvecklingsprogram i Ha-
noi. Det som lockade var uppdraget som 

helhet; att bo utomlands och jobba i en 
internationell miljö. ”Ja, det hade gått så 
långt att familjen planerade att flytta till 
Vietnam, men att det inte blev av är ju 
ingenting jag ångrar idag”. Han säger det 
med ett leende, och jag tror honom. Vi 
blir avbrutna några sekunder när en glad 
röst ropar på Ulrik från gångvägen, efter 
några ordväxlingar förstår jag att det är 
en kollega. Kollegorna, ännu en faktor 
som bidragit till att Ulrik trivts så bra. 
”Det betyder mycket att ha kollegor som 
tillför nya sätt att tänka och som dessut-
om är väldigt trevliga”. 

En ren slump
Även fast karriären idag är en fram-
gångssaga, fanns det aldrig några tydliga 
mål eller förebilder under barndomen. 
Att så småningom gå på universitetet 
var dock en självklarhet, något han tror 
kommer hemifrån; ”Om vi säger såhär, 
tanken att inte gå på universitetet fanns 
aldrig”. Ulrik är uppväxt i Stocksund, en 
kommundel till Danderyd belägen norr 
om universitet. Han beskriver området 
som en utmärkt plats att växa upp i, och 
jag får intrycket av att den trivsamma 
miljön har bidragit till att han aldrig rik-
tigt lämnat Stockholm. Efter gymnasie-
tiden med naturvetenskaplig inriktning 
valde Ulrik att börja på kemistlinjen, 
men fann snabbt att matematiken var 
alldeles för tråkig – och hoppade därför 
av. När valet stod mellan ekonomi och 
juridik var det en ren slump att juridiken 
vann, likaså att studierna fullföljdes. 

FAKTA Ulrik von Essen
ÅLDER: 53 år

BOR: Stockholm, Danderyd 

FAMILJ: Fru, tre barn, två hundar 

JURISTEXAMEN: Stockholms universitet år 1990

YRKE: Professor i offentlig rätt, lärare i förvaltningsrätt

AKTUELL: Blivande justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen

”Tanken att inte gå på 
universitetet fanns aldrig”
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”Tack vare att jag trivdes så bra 
från start fortsatte jag”. Det är som 

student upplyftande att höra att 
även ett justitieråd en gång i tiden 

har tvekat i sitt utbildningsval. 
Öppenheten och viljan att prova nya 

saker är egenskaper som Ulrik fortsatte 
bära med sig även efter studietiden, ef-
tersom civilrätt och skatterätt var hans 
primära intressen. ”Jag sökte mig till 
länsrätten för att jag ville ha skattemål, 
men där blev jag mer och mer intres-
serad av förvaltningsrätt”. När en fiskal 
på länsrätten uppmanade Ulrik att börja 
doktorera, var steget att prova detta inte 
heller särskilt långt att ta. Ansökan till 
doktorandutbildningen skickades in, 
och något som Ulrik tänkte skulle vara 
några års betänketid till nästa karriärväg 
blev istället början på ett nytt kapitel. 
Forskarbanan. Mel-
lan 1994 och 2017 
har Ulrik älskat att 
tränga in i frågor på 
ett sätt han beskriver 
vara omöjligt någon 
annanstans. Frihe-
ten att välja frågor 
som intresserar honom i kombination 
med nöjet att undervisa, har gjort att 
han stormtrivts på sin arbetsplats. Från 
början var målet aldrig att bli professor, 
utan att först bara lyckas bli klar med sin 
avhandling. ”Jag tror att om man kom-
mer in i den akademiska världen är näs-
ta steg från doktor till docent och sen till 
professor i för sig alltid lockande”. 

”Jag vill studenterna väl…”
Det är inte bara i egenskap av profes-
sor jag har hört talas om honom. Det 
är framförallt föreläsningarna, och det 
oväntade intresset för förvaltningsrätt 
han lyckats skapa hos studenter, som jag 
uppmärksammat. Min fundering från 
hissen kvarstod; ”Vad har gjort dig till 
en bra lärare?” För första gången under 
intervjun möts jag av en mer blygsam 
röst. ”Jag hoppas att jag är det”, säger 
han och kollar bort. Vägen till en lyck-

ad lärare mynnar ut i en beskrivning av 
flera faktorer, och jag lyssnar intensivt. 
”Jag tror det är för att jag tycker det är 
så kul, man blir nog automatisk bätt-
re på det då. Sedan är det viktigt att ha 
en genomtänkt idé vad undervisningen 
ska gå ut på. Det har även underlättat 
med många uppdrag parallellt utanför 
utbildningen, det ger en stor arsenal av 
praktiska exempel. Det fjärde är nog att 
jag gillar studenter, jag vill studenter väl, 
att det ska gå bra.” Samtalet fortgår om 
bilden av förvaltningsrätt och program-
met som helhet. Han beskriver det som 
tillfredställande att vara en del av många 
studenters första uppfattning av förvalt-
ningsrätt, då ämnet innan kursen kanske 
kan vara något oklart. ”Det är kul att dela 
med mig av något jag tycker är så roligt”. 

Programmet nu och då 
Juristprogrammet i Stockholm har se-
dan höstterminen 2012 använt sig av 
en ny studieordning, och utformning-
en av kurserna varierar, allt ifrån poäng 
till obligatorier och tentamensform. 
Debatten har under året fokuserats till 
att det ställs högre krav på en egen ar-
gumentation och slutsats, framförallt 
på tentamen. Något som Linjerådet har 
snappat upp är att studenter inte anser 
att undervisningen speglar de nya kra-
ven, då exempelvis få praktiska övning-
ar ges. Jag frågar vad Ulrik anser om 
programmets utformning. ”Jag tycker 
programmet stämmer bra överens med 
vad som krävs i arbetslivet”. Något att 
komma ihåg i debatten, påpekar han, är 
att tanken är att det ska bli 30 procent 
analys och diskussion, inte ens 50 pro-
cent. Det framgår bestämt vikten av att 
studenter lär sig argumentera väl, men 

att det fortfarande också är centralt med 
faktakunskapen och metoden att hämta 
in den, då en argumentation inte landar 
väl utan baskunskaper. 

När jag frågar Ulrik om han tror att 
programmet blivit svårare idag, anser 
han att det nog är så. Dels eftersom pro-
grammet är mer genomtänkt och att den 
allmänna samhällsutvecklingen ställer 
högre krav på såväl utbildningen som 
studenterna. ”En stor skillnad är också 
att det är svårare att komma in nu, och 
det tycker jag är olyckligt.” 

Samtidigt som juristprogrammet till 
hösten hade över sju tusen sökande, öns-
kar Ulrik mindre kullar. Det är svårlöst, 
vilket han är väl medveten om. Betygs-
hets, stress och oro med psykisk ohälsa 
som följd ökar bland juriststudenter, 
något som iusbäraren uppmärksamma-

de nr2/2015. Hur Ulrik 
känner kring dagens 
press är att problemet 
ofta bottnar sig i en in-
ställningsfråga; vikten av 
att ha ett mått av lättsam-
het. Detta i kombination 
av en rimlig planering, 

samt att fokusera på rätt saker vid rätt 
tillfälle tror han därför är lösningen till 
mycket. ”Om det är något jag vill säga till 
studenterna är det att inte oroa sig, det 
blir bättre med åren! De flesta jag läste 
programmet med är nöjda med sina ar-
beten och det har gått bra”. 

”Tycker man att det är fel, 
har man oftast inte funderat 
tillräckligt”
De positiva råden till studenterna inger 
hopp, och mina funderingar kring vilka 
personer som inspirerat honom i karriä-
ren växer sig allt starkare. Frågan är svår, 
men tillslut gör Ulrik en uppdelning av 
vilka som lever och vilka som avlidit. Han 
är hemlighetsfull med de levande, men 
anger två namn av avlidna jurister vilka 
har varit stora inspirationskällor; Hans 
Ragnemalm och Håkan Strömberg. ”Det 
finns såklart mängder av betydelsefulla 

personer, såsom rådmän på länsrätten 
när jag var notarie och senare domare, 
verksjurister och advokater, men det 
märks oftast inte i stunden utan kom-
mer till en efteråt.” Solen har gått i moln 
medan vi pratat, men jag har ännu någ-
ra funderingar kvar kring hans person. 
”Vilka egenskaper tror du har gjort att du 
lyckats så bra?”. Ännu en svår fråga. Ef-
ter några minuters betänketid, är det en 
sammanbiten Ulrik som kommer med 
ytterligare ett välformulerat svar. ”Jag 
tror att en av de viktigaste egenskaperna 
är att ha ett öppet sinne när man lyssnar 
på andra människor. Ofta när man tyck-
er att en person resonerar konstigt är det 
för att man inte riktigt förstått hur den 
tänkt. Försöker man att inte vara låst till 
sin första mening så lär man sig otroligt 
mycket”. Han applicerar påståendet på 
när man läser en dom, och jag förstår allt 
mer varför han kommit dit han är idag. 
”Vid en första anblick tänker man ofta, 
hur kunde domstolen döma så? Det är 
väldigt lätt att sätta stopp där och tycka 
att domen är fel, istället för att tänka att 
det är något som man själv inte har för-
stått. Efter att ha klurat på domen ett tag 
brukar man inse, jaha det är så de har 
tänkt! Tycker man att det är fel, har man 
oftast inte funderat tillräckligt”. Det är en 
positiv och bestämd Ulrik som blickar ut 
mot studenthuset, och trots att det från 
utbildningsval till yrke aldrig fanns nå-
gon tydlig linje eller tanke, har han tack 
vare öppenheten att prova sådant som 
han innan aldrig tänkt sig eller haft sär-
skilt höga förväntningar på, hamnat rätt. 
Även om tiden på universitetsområdet 
givit honom gedigna kunskaper som 
professor, och expert i många ämnen, 
anser Ulrik att han har mer att lära. ”På 
den biten blir man aldrig färdig”, säger 
han och ler. 

Från ansökan till utnämnd 
Idag är det drygt två veckor kvar innan 
Ulrik befinner sig i Högsta förvaltnings-
domstolens lokaler på Riddarholmen. 
Att lyckas utan att gå den klassiska do-

marbanan är Ulrik ett bra exempel på. 
Det är andra gången han söker tjänsten, 
och han känner en enorm tacksamhet 
över möjligheten, samtidigt som han 
inser vilket ansvar titeln innebär. ”Som 
professor bedöms jag utifrån tyngden av 
mina argument. Ingen behöver dela min 
uppfattning, men som domare är dom-
slutet bindande för parterna.” Precis som 
för många andra jurister, var högsta in-
stans något som lockade. Ändå tvekade 
han inför att söka igen. Avgörande blev 
att vid förra tillsättningen utnämndes 
enbart skatterättare i kombination med 
att många i omgivningen ansåg att han 
borde söka. ”Om ingen hade förmedlat 
att jag borde söka hade det känts som en 
hög puckel”. 

DET ÄR EN KNIVIG PROCESS jag får för-
klarad för mig, där uppskattning bland 
domare bara är en liten del när Domar-
nämnden avgör vilka namn som kommer 
med på listan som regeringen har att välja 
utifrån. Ett viktigt element är att den ge-
nerella sammansättningen ska bestå av 
breda erfarenheter från olika fält. Förut-
om en granskning av kompetensen, är 
det även en ingående bedömning av per-
sonens lämplighet. Efter att ansökning-
arna med yttranden kommit in och sö-
kandena intervjuats, får domstolschefen 
en offentlig ranglista. Därefter gör Do-
marnämnden sin motiverade rankinglis-
ta. Att alla yttranden är offentliga, är en 
av anledningarna till att Ulrik inte hade 
sökt igen om han nekats. ”Jag förstår att 
det är jobbigare för advokater som kanske 
har klienter att ta hänsyn till, på det sät-
tet har jag haft det lättare.” Jag ställer mig 
frågande till varför han inte skulle söka 
en tredje gång, ”Om jag inte hade blivit 
utnämnd nu, skulle jag hamnat i något 
nytt spännande projekt och det hade hänt 
nya saker i mitt liv som jag inte tänkt”. Jag 
tystnar och ler. Återigen möts jag av den 
positiva inställningen som genomsyrat 
hela intervjun. 

Framtiden  
Samtidigt som det börjar bli kyligare i 
luften närmar vi oss slutet av intervjun. 
Ulrik vill fortsätta inspirera, men denna 
gång från en annan plattform. Att ha ett 
gott självförtroende längs vägen är en 
egenskap han menar kan vara till stor 
fördel – så länge man inte slutar lyssna 
på andra. Den stora utmaningen i höst 
blir istället att sätta sig in i delvis helt nya 
områden, vilket kommer kräva mycket 
tid och ansträngning. Ulrik har under 
en längre tid varit varm i kläderna på 
sin arbetsplats men ställs nu inför nästa 
kapitel: Högsta förvaltningsdomstolen. 
Det gör han med ett tydligt mål; ”Jag 
vill vara en del av en kollegial domstol, 
och bidra till att skapa tydliga och bra 
prejudikat som dels underlättar och ger 
vägledning till de lägre instanserna, dels 
drar juridiken mot en sund och vettig 
utveckling. Alltså en utveckling som 
stödjer och gynnar de värden som vi står 
för, allt från mänskliga rättigheter till nä-
ringsfrihet”. 

Vi går tillsammans mot tunnelbanan 
och han frågar mig om jag vet vad jag 
vill syssla med efter programmet. Frå-
gan kan jag ännu inte besvara. Vad jag 
däremot kan besvara är varför Ulrik 
varit en uppskattad lärare, och hur han 
genom öppenhet, ett gott självförtroen-
de och sund inställning, har lyckats bli 
justitieråd. Om någon månad läser jag 
förvaltningsrätt, och när självförtroen-
det sviktar ska jag minnas Ulriks råd; 
det blir bättre. 

FOTO Malin Westén 

TEXT Matilda Gustafsson

 “ Jag tror att en av de viktigaste 
egenskaperna är att ha ett öppet sinne 
när man lyssnar på andra människor.
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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

 ■ JURISTERNAS HUS

Hösten på Juristernas Hus
Pilates 
Varje måndag kl. 18:00. Pilatesen är 
gratis för alla medlemmar i JF. Perfekt 
att börja veckan med en paus från skol-
böckerna för lite träning och träffa vän-
ner. 

Husbandsrep 
Varje tisdag kl. 18:00. Har du hemlig 
musikalisk talang? Låt den inte ligga och 
damma. Gå med i husbandet. De repar 
en gång i veckan och uppträder på sitt-
ningar och vissa externa event. 

Spex 
Varje tisdag kl. 18:00. Har du högt i tak 
och lätt att bjuda på dig själv? Eller möj-
ligen är väldigt duktig på att skriva ihop 
texter, dikter och låtar. Just nu är spex-
gruppen i tidigt stadium med att sätta 
upp en ny spexföreställning. 

Kör 
Varje tisdag kl. 17.00. Tycker du att sång 
bara blir bättre om man är fler? Dyk upp 
på nästa rep och var med i den gemytliga 
stämningen. Kören sjunger på sittningar 
och kommer i december lussa på olika 
byråer.

Torsdagspub 
Varje torsdag från kl. 18:00. En pub som 
oftast följer olika teman, exempelvis alla 
hjärtans dag eller våffelpub. Det finns 
möjlighet att köpa mat, billig öl och al-
koholfria alternativ. Ett perfekt sätt att 
slappna av mitt i veckan och skapa ter-
minsöverskridande kontakter. 

Recentiorsittningen 3/10
Denna sittning avslutar insparken för 
höstterminen 2017. Kom och fira med 
de färskaste av jurstuds att de har tentat 
av sin första kurs. 

Husetsittning  20/10
Oavsett om du läser specialkurser, skat-
terätt, civilrätt A eller inte ens läser juri-
dik, är denna sittning för dig. Juridiska 
föreningen håller en sittning som är öp-
pen för alla, medlem eller icke-medlem. 

Juristdagarna 19/10
Nordens största arbetsmarknadsmässa 
för jurister går av stapeln i Frescatihal-
len. Kom och träffa jurister från arbets-
livet och samla på dig en massa härliga 
goodiebags. Kvällen avslutas med en 
bankett och eftersläpp på Nalen.

Frukost med Roschier 19/10
Påbörja arbetsmarknadsmässan på rätt 
sätt, med en stadig frukost. Glöm inte att 
anmäla dig till Roschiers frukostsemina-
rium på morgonen innan Juristdagarna 
och lär känna representanter från byrån 
medan du mumsar på en god frukost. 

Balen 25/11
Jubileumsbal! För det 110:onde året i rad 
arrangerar den juridiska föreningen en 
juristbal. Förbered dig på en glamorös 
kväll som du aldrig kommer att glömma. 
(OBS! Inte på Juristernas Hus).

Slutfesten 27/10
Sista gemensamma sittningen för termin 
sju innan alla åker iväg på utbyte eller 
påbörjar olika specialkurser. 

Halvväggssittning 17/11
Termin fem har tentat av processrätten 
och är nu mer halvvägs genom jurist-
programmet. Detta firas självklart med 
en sittning. Kom på eftersläppet och ta 
ett glas bubbel med T5:orna. 

C-festen 8/12
Sittning för dem som har läst klart civil-
rättsblocket. Välkomna på eftersläpp och 
fira med T3:orna att deras dagar med ex-
propriationer är bakom dem. 

Tanktömning 15/12
Nu är det dags att tömma tankarna! Vi 
avslutar året med terminens största fest. 
Juristernas hus slår upp dörrarna för en 
fest utan dess like. 

TEXT Annelie Brithén Lundbäck

FOTO Felicia Holst

JF på Facebook

Är du även sugen på att se någon-

ting annat än insidan av bibliote-

ket? Gå med i JF:s resegrupp på 

facebook och håll utkik efter vilka 

resor de planerar. Tidigare resmål 

har exempelvis varit Wien, New 

york och Genève. Passa på att skapa 

kontakter och se hur det är att arbe-

ta i internationella miljöer. 

The Tropical Neon Party
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Har du också en  
arbetsrättsfråga som 
du vill få svar på?
Mejla till arbetsratt@
jurstud.com

Uppköp av gym  
Fråga: Jag har en fråga som jag 
hoppas att jag kan få hjälp med. 
En vän till mig ska köpa upp ett 
gym och gymmet har idag två fast 
anställda och ett par timavlönade. 
Vid ett eventuellt ägarbyte undrar 
jag huruvida man rent lagmässigt 
måste ta över kontraktet och låta de 
anställda jobba kvar eller om det finns 
möjlighet att inte förlänga dessa. 

Svar: Stort tack för din spännande frå-
ga! Om detta uppköp egentligen enbart 
är ett rent ägarbyte där företaget be-
håller samma organisationsnummer så 
innebär inte detta någon förändring 
för de anställda eftersom man har sam-
ma arbetsgivare som innan ägarby-
tet, då man fortfarande är anställd av 
samma företag/ samma juridiska per-
son.  Lag  om anställningsskydd gäller 
precis som vanligt. Om ägaren önskar 
göra någon typ av förändring så måste 
det finnas  lagligt stöd för detta i lagen 
om anställningsskydd eller i kollektiv-
avtal.  

Är situationen sådan att det rör sig 
om ett rent ägarbyte så kan du bortse 
från svaret nedan.  

Övertagande av verksamhet
Om detta uppköp INTE är ett rent 
ägarbyte utan där ett  förvärvande  före-
tag  (din kompis företag)  köper upp ett 
annat företag  (gymmet)  och därmed 
övertar verksamheten blir det juridiska 
läget ett annat.  Ett företag kan av flera 
olika  anledningar  övertas av ett annat 
företag. I  samband  med  övertagan-
det  kommer vanligtvis frågan upp om 
det rör sig om en övergång av verksam-
het enligt lagens mening. Även i din 
fråga får detta helt avgörande betydelse 
avseende de anställdas anställning.

Om den överlåtande verksamheten, i 
ditt fall gymmet, har en bevarad identi-
tet efter övergången talar det för att det 
är en verksamhetsövergång enligt lagens 
mening. För att avgöra detta ska en hel-
hetsbedömning  göras av de så kallade 
”spijkerskriterierna” för att fastslå  om 
det är verksamhetsövergång. 

För att göra en bedömning  utifrån 
”spijkerskriterierna”  måste du svara på 
följande frågor:  

Hur lik kommer verksamheten att bli 
före respektive efter övertagandet? 

Bli verksamhetens art (typ av  verk-
samhet) detsamma efter verksamhetsö-
vertagandet?  

Kommer majoriteten av de anställda att 
tas över av förvärvaren? 

Kommer betydande materiella tillgång-
ar (lokal, träningsmaskiner, utrustning 
med mera) att övertas av förvärvaren? 

Kommer värdet av immateriella till-
gångar att tas över av förvärvaren? 

Kommer kunder/kundlistor att tas 
över av förvärvaren? 

Har verksamheten som ska överlåtas 
till förvärvaren legat nere under en tids-
period? 

Om du efter en helhetsbedömning 
kommer fram till att ägarbytet  är en 
verksamhetsövergång så blir såväl lagen 
om anställningsskydd (LAS)  som med-
bestämmandelagens regler tillämpliga.

Det här innebär att de anställda har 
rätt att följa med till förvärvarens verk-
samhet vid en verksamhetsövergång 
enligt 6 b § LAS. De som nu arbetar på 
gymmet  kvarstår därför i tjänst såväl 
före som efter verksamhetsövergång-
en. Notera att anställningen inte övergår 
automatiskt om en arbetstagare motsät-
ter sig det.

Som du säkert har insett så är detta 
mer komplext där många aspekter ska 
vägas in och att mitt svar utgör en väg-
ledning i hur en bedömning ska göras.  

REBECCA HENRIQUES arbetar som arbetsrättsjurist och förhandlare hos 
Transportföretagen som är en samarbetsorganisation för arbetsgivar– och 
branschförbund inom transportnäringen. Rebecca har juridikexamen och 
en fil. kand. i personal– och arbetslivsfrågor. Hon ansvarar även för den 
årliga sammanställningen av Karnovs författningssamling i arbetsrätt. 

FRÅGA arbets– 
rättaren REBECCA

 ■ ARBETSRÄTT ■ ARBETSRÄTT

Anmälan till  
Arbetsmiljöverket 

Fråga: Hej, jag halkade till på 
jobbet och bröt handen. Min chef 
har anmält skadan till Arbetsmiljö
verket. Jag hade ingen aningen 
om att man ska göra detta, så jag 
undrar hur och när ska arbets
givaren egentligen anmäla en 
arbetsplatsolycka?  

 
Svar: Tack för din fråga och hoppas 
handen läker och blir bra snart. Som 
arbetsgivare ska man alltid rappor-
tera och anmäla en olycka eller om 
det har skett ett allvarligt tillbud till 
Arbetsmiljöverket. Skyldigheten är 
straffsanktionerad (Arbetsmiljöla-
gen Kap 3 §3a), så det var rätt av din 
arbetsgivare att anmäla din olycka. 

Arbetsskador, färdolycksfall och 
sjukdom anmäls till Försäkrings-
kassan av arbetsgivaren och skydds-
ombudet ska ta del av anmälan. 
Det finns möjlighet att göra det-
ta  till  Arbetsmiljöverket och  För-
säkringskassan, via  www.anmalar-
betsskada.se 

 Olycka eller tillbud som kunnat 
leda till allvarligare skada anmäls till 
Arbetsmiljöverket utan dröjsmål. 
”Utan dröjsmål” ska tolkas som en 
till två  arbetsdagar efter att olycka 
eller allvarligt tillbud inträffat. 

FOTO Niklas Bolin Djanaieff

Vild strejk  

Fråga: Hej, i somras drabbades 
jag, som många andra, av sop
strejken. I tidningarna och på so
ciala medier stod det stod väldigt 
mycket om strejken och uttryck
et ”vild strejk” användes – vad be
tyder egentligen ” en vild strejk”?  

Svar: En vild strejk betyder att 
strejken är olaglig. När det finns ett 
gällande kollektivavtal, vilket det 
fanns i det aktuella fallet, så innebär 
det  att det råder  fredsplikt  under 
hela kollektivavtalets giltighetstid (3 

år i det aktuella fallet). Detta måste 
respekteras  av alla på arbetsmark-
naden  och är en grundläggande 
princip. Notera att det inte var en 
fackförening som stod bakom den 
aktuella strejken i somras eftersom 
det finns ett kollektivavtal, utan att 
de var enskilda arbetstagare som 
gick ut i strejk på eget bevåg.  Ar-
betsdomstolen förklarade fredagen 
den 14 juli att strejken var en olov-
lig vild strejk och att alla arbetstaga-
re ålades att återvända till arbetet då 
hela aktionen inte var laglig.  

Rehabilteringsansvar

Fråga: Vad innebär egentligen 
arbetsgivarens rehabiliteringsan
svar?  

Svar: Den här frågan dyker upp lite 
då och då i min inbox så därför tar 
jag upp  arbetsgivarens  rehabilite-
ringsansvar övergripande igen. Min 
förhoppning är att alla ni studenter 
på juristprogrammet ska ha en god 
insyn i era rättigheter om ni blir sju-
ka i arbetslivet.   

Den arbetslivsinriktade rehabili-
teringen som arbetsgivaren är ansva-
rig för består av socialförsäkrings-
balkens rehabiliteringsåtgärder och 
arbetsmiljölagens anpassningsåtgär-
der. Hur mycket anpassnings- och 
rehabiliteringsverksamhet som finns 
inom organisationen beror  på  före-
tags storlek, ekonomiska förutsätt-
ningar med  mera.  Arbetsgivarens 
rehabiliteringsansvar omfattar åtgär-
der som syftar till att arbetstagaren 
ska kunna återgå i arbete hos arbets-
givaren.  

Arbetsgivaren ska utreda och 

klarlägga behoven av den anställdes 
rehabilitering och möjligheter till 
återgång i arbete hos arbetsgivaren. 
Det kan innebära att arbetsgivaren 
måste prova olika  anpassningsåt-
gärder som  tekniska förändringar 
(arbetshjälpmedel),  anpassning 
av arbetsplats,  ändrad arbetsorga-
nisation,  omplacering,  arbetsträ-
ning,  omskolning och utbild-
ning. Vad som är möjligt att erbjuda 
beror på arbetsgivarens storlek, eko-
nomi etcetera. Åtgärderna ska vara 
meningsfulla och relevanta. Notera 
att det inte finns någon skyldighet 
för arbetsgivaren att skapa nytt ar-
bete, inom eller utanför sin verk-
samhet.  

Arbetsgivaren ansvarar  inte för 
åtgärder som innebär medicinsk 
eller social rehabilitering. Ansva-
ret för det ligger hos kommun och 
landsting. Exempel på medicinska 
och sociala rehabiliteringsåtgärder 
är operationer, inköp av medicin, 
sjukgymnastik, samtalsterapi, alko-
holavvänjning med mera.  
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Med juristprogrammet som 
verktyg för att förändra
iusbäraren har träffat Vera 
Carlbaum Wrennmark, 
juriststudent och styrelsele
damot i Röda Korsets Ung
domsförbund. 

REDAN som femtonåring be-
stämde sig Vera Carlbaum 
Wrennmark för att hon ville job-

ba med ensamkommande flyktingbarn. 
Hon gick med i Röda Korset och började 
arbeta som volontär. Därefter har enga-
gemanget för flyktingfrågor och mänsk-
liga rättigheter fortsatt växa och idag, tio 
år senare, sitter Vera i styrelsen för Röda 
Korsets Ungdomsförbund. I höst läser 
hon sin fjärde termin på juristprogram-
met.

För Vera har valet av utbildning inte 
varit självklart. År 2013 påbörjade hon 
juristprogrammet, men avbröt studierna 
efter den första terminen då hon tyckte 
att det kändes helt fel. 

– Jag förstod inte vad jag gjorde där. 
Jag ville ju arbeta med mänskliga rättig-
heter och mitt intryck var att juristpro-
grammet inte kunde ta mig dit.

Efter att ha avbrutit studierna åkte 
Vera ner till Grekland för att jobba un-
der flyktingkrisen och när hon kom 
tillbaka till Stockholm fortsatte hon att 

arbeta ideellt för Röda Korset. Det gick 
ett par år innan hon bestämde sig för att 
hoppa på juristprogrammet igen. Anled-
ningen till att börja igen var enkel; kun-
skap ger makt. 

– Någon gång på vägen insåg jag att 
för att kunna förändra system krävs kun-
skap och makt. Det gäller ju inte minst 
unga kvinnor, som redan från början har 
ett rejält underläge. Då är det väldigt bra 
att ha en juristutbildning i ryggen.

Trots att Vera är nöjd med sitt val av 
utbildning finns det saker hon skulle 
vilja förändra på 
juristprogram-
met. Hon anser 
att det är allt för 
stort fokus på 
affärsjuridik och 
ställer sig kritisk 
till att mänskliga 
rättigheter, och 
humanjuridik över lag, inte ges mer ut-
rymme. Hon lyfter ett exempel från kur-
sen i europarätt, under vilken juristen 
Clarence Crafoord har en föreläsning 
om Europakonventionen. 

– Jag minns att han efter föreläsning-
en sa att detta var den enda föreläsning-
en under hela programmet som handlar 
om Europakonventionen, bortsett från 
specialkurserna. Jag blev så förvånad. Vi 
lever i en global värld och EU har stor 

inverkan på vårt samhälle. Och så har vi 
en enda föreläsning om Europakonven-
tionen. Det tycker jag är märkligt.  

I Sverige finns en generell brist på 
humanjurister och den svaga återväxten 
inom humanjuridiken har länge varit 
uppe för diskussion i juristbranschen. 
Färre humanjurister innebär utmaning-
ar för rättsväsendet och bland annat 
Advokatsamfundet har tidigare startat 
igång projekt för att öka motivationen 
hos unga advokater och jurister att dri-
va humanjuridisk advokatverksamhet. 

Vera tror att bristen på humanjurister 
till viss del är hänförlig till juristutbild-
ningen. 

– Det vi matas med under utbildning-
en blir ju i slutändan den grund vi står 
på. Och när juristprogrammet är så af-
färsjuridiskt inriktad tror jag att många 
glömmer bort humanjuridiken. 

I föreläsningssalen vill hon se fler 
framgångsrika jurister som arbetar med 
andra yrken än de traditionella. Hon 
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tror att juriststudenter behöver en större 
variation av förebilder. Själv inspireras 
hon av jurister som Anna Serner, VD för 
Svenska Filminstitutet, och Tove Lind-
gren, adjunkt vid Stockholm Universitet.

– Jag inspireras av personer som 
sticker ut hakan, säger hon. 

Vera tror att de flesta som söker sig till 
just juristprogrammet inte ser sin utbild-
ning som ett verktyg för att skipa rättvisa 
i världen. Men oavsett framtida karriär-
val anser hon att det är juriststudenters 
skyldighet att lära sig hur individer och 
samhällsgrupper påverkas av juridiken. 
En jurist måste ta ansvar och använda 
sin kunskap där den behövs, menar hon. 

– Juriststudenter utbildas i ett av de 
system samhället bygger på. Det är ju 

den som kan systemet som också kan 
förändra det. 

När Vera får frågan om hur hon ser 
på sin framtid som jurist svarar hon att 
målet är att jobba med mänskliga rättig-
heter och helst internationellt.

– När jag var tolv år sa jag att jag skul-
le bli FN:s första kvinnliga generalsekre-
terare. Jag vet inte riktigt varför jag sa det 
då, men oavsett vad som händer så kan 
jag inte se en framtid där jag inte jobbar 
för att minska orättvisor och mänskligt 
lidande. Målsättningen är ha ett jobb 
som jag brinner för så mycket att jag 
knappt vill vara ledig.

En första utmaning blir att välja en 
ände att börja i. Och att behöva inse att 
förändring tar tid. 

– Det finns så mycket orättvisor. Nå-
gonstans måste man acceptera att man 
inte kommer förändra allt. Det är för 
stort att säga att jag vill förändra världen, 
trots att det är precis vad jag vill. 

TEXT &FOTO Ingrid Öhrn

 “ När jag var tolv år sa jag 
att jag skulle bli FN:s första 
kvinnliga generalsekreterare.
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FRÅN NYKLÄCKT 
TILL FULLFJÄDRAD

På Vinge hittar du många av Sveriges ledande experter inom affärsjuridik. 
Finns det då svängrum för en nykläckt jurist att göra karriär här, kanske  
du undrar.
 Självklart! Vi har högt i tak. Här finns möjligheterna för dig att växa  
och utvecklas. Både som människa och i din yrkesroll. Hela vägen – som 
kan bli just så lång och givande som du drömmer om. Du får arbeta i team 
med verkliga proffs. Som ger dig uppbackning och är generösa. Såväl med 
kunskaper och goda råd som med kamratskap och värme. 
 Vårt mål är att ge våra klienters affärer ett lyft. Vi är i vårt esse när vi  
får kavla upp ärmarna och jobba handgripligt. Vår drivkraft är att lösa upp 
affärsmässiga knutar, inte att producera tjocka pm. 
 För oss handlar det om att hitta rakaste vägen. Fågelvägen.

Stockholm  Göteborg  Malmö  Helsingborg  Brysselwww.vinge.se/karriar
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