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För nionde året i rad genomför vi den 20-23 januari 2015 vår populära Vingevecka. 
Vingeveckan ger dig som student möjlighet att redan under din studietid bilda dig en 
uppfattning om vad yrket som affärsjurist innebär. Under Vingeveckan får du under 
fyra intensiva, lärorika och roliga dagar en inblick i affärsjuristens vardag och i närings-
livets juridik. Dagarna varvas med caselösningar, diskussioner, workshops, paneldebatter 
och sociala aktiviteter tillsammans med Vinges medarbetare. Sista ansökningsdag är  
30 november 2014. Läs mer om vad som gäller för att ansöka under karriär på vinge.se

 vinge.se/karriar

VingeVeckan
aFFÄRSJuRidik i pRaktiken, 20-23 JanuaRi 2015, StOckHOLM

”Det var trevligt att se en så ung personalstyrka på en byrå med högt i tak – en nytänkande byrå! 
Jag har träffat fler verksamma jurister denna vecka än på mina fyra år på juristprogrammet.” 
Kine Karlstedt, termin 8 på Stockholms Universitet, deltog 2014

VÅR ViktigaSte Vecka - 
FÖR dig

FÖLJ OSS!
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 ■ Chefredaktören har ordet ■ Medarbetare

Ärligheten 
som kommer 
med framgång

Jag älskar att prata med 
människor som har upp-
nått vad som i samhällets 

mått är en riktigt lyckad karriär. 
Dessa människor har i och 

med vad de uppnått fått ett 
sådant erkännande att 
de ofta vågar visa sina 
mindre smickrande 
sidor. Jag tänker på 
den lyckade pro-
gramledaren som 
vågar berätta om 
hur hen tvivlar 
på sig själv eller 
världsar t isten 
som berättar om 
alkoholism. Det 
finns massor 
med exempel. 

Framförallt 
är det van-
ligt att dessa 
f ramgångssagor 
till människor vågar 
berätta om sina till-
kortakommanden. Miss-
lyckanden har vi alla varit 
med om men de flesta kän-
ner sig nog mer bekväma 
med att berätta om dem när 
vi först tycker att vi också 
har lyckats med något. 

Jag är som mest ärlig 

när det går riktigt bra. Därför 
tycker jag det ofta kan vara mer 
lärorikt att prata med någon som 
har fått ta del av det självförtro-
ende som en framgång innebär. 

Då får jag nämligen en mer är-
lig historia, späckad med de 

jobbigheter och pinsamhe-
ter vi alla går igenom.

Ett bra exempel på detta 
är vår artikel med Björn 
Hurtig som berättar om 
de svårigheter han mött 
under sin resa till att bli 
en framgångsrik advo-
kat. En riktigt intres-
sant artikel, läs den!

Psst. Vill du vara 
med oss och skriva 
eller fota för iusbära-
ren? Mejla mig så så 

skickar jag mer infor-
mation.

JAqUEliNE  
BAlCER BEDNARSKA
Chefredaktör

DAViD MUNCK
Skribent

MiKAElA  
THURESSON
Vice chefred.

SOFiA BERG
Fotograf

Jill WAllENTiN 
WOllBERG
Formgivare

CHRiSTiAN 
FREDRiKSON
Skribent

HARRi  
KORHONEN
Skribent

ADAM BORG
Annonsansvarig

EDiTH GRUNDiN
Skribent

FREDRiK  
NORBERG
Skribent

KRiSTOFFER 
ANDERSSON
Skribent

CRiSTiNA  
KESKiTAlO 
Skribent

ERiK FRiTz
Skribent

NiKlAS BOliN 
DJANAiEFF
Fotograf

MAliNE HOlM-
BERG
Skribent

PETTER DANCK-
WARDT
Skribent

Annonsera i  
iusbäraren? 
Kontakta då Adam Biorg på annonsansvarig.
iusbararen@jurstud.com eller ring 0737-53 57 51

4 Stockholm +46 8 50 72 00 00 • Göteborg +46 31 771 21 00 • Malmö +46 40 669 71 00 • www.wistrand.se

HAR DU EN STARK VILJA att lösa affärsjuridiska utmaningar? 
Är du ambitiös, nyfiken och prestigelös? Då kommer du att växa
hos Wistrand. Som jurist hos oss får du tidigt ansvarsfulla uppgifter
och handledning av erfarna kollegor. Wistrand grundades 1915.
I dag är vi en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik.                                         

VÄX MED WISTRAND
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 ■ reportage ■ reportage

Jag tycker det är ledsamt att 
Sverigedemokraterna fick vara på 
Universitet. Vi har lyckats hålla 

dem borta ganska länge. 
Det säger Micaela Kedhammar som 

var en av de demonstranter som sam-
lats utanför Juristernas Hus när Sveri-
gedemokraternas ordförande Jimmie 
Åkesson och Folkpartiets integrations-
minister Erik Ullenhag var på besök. 
Som representant för Vänsterstudenters 
kårförening var Kedhammar förra året 
ordförande för Universitetets kårstyrel-
se. De tog under hennes tid ett enhälligt 
beslut om att Sverigedemokraterna inte 
är välkomna.

– Det handlar om att vi inte vill nor-
malisera en debatt som är mycket pro-
blematisk. Det känns som Liberalernas 
studentförbund har raserat kårens be-
slut, säger Kedhammar.

Liberalernas studentförbunds syfte 
med debatten var enligt deras ordföran-

de, Johanna Sazon att bemöta främlings-
fientligheten.

– Vi tror på öppenhet och en öppen 
debatt. Vi vill beväpna studenterna med 
argumentation.

Men studentföreningen fick nej till 
debatten hos både Kåren och Univer-
sitetet. Större framgång nådde de hos 
Stiftelsen Juristernas Hus, som äger hu-
set och hyr ut lokalerna till bland annat 
Juridiska föreningen. Said Mahmoudi är 
ordförande i stiftelsens styrelse.

– Alla i styrelsen blev tillfrågade och 
godkände ansökan enhälligt. Vi resone-
rade att det handlade om en valdebatt 
mellan representanter för två riksdags-
partier och en utövning av yttrandefri-
heten.  

 Mahmoudi säger att stiftelsen gör en 
ny bedömning från fall till fall och att 
just det här godkännandet inte har nå-
gon prejudicerande verkan.  

– Men vi kan inte lära ut om yttran-
defrihet och sedan i verkligenheten göra 
något helt annat. 

Mahmoudi är professor i internatio-
nell rätt och har verkat på Juridiska insti-
tutionen så pass länge att han minns lik-
nande diskussioner om andra politikers 
besök på universitetet.  

Sverige-
demokraterna 
tågar in på Juristernas Hus
Många reagerade starkt på nyheten att Sverigedemokraterna 
bjudits in till Juristernas Hus för att debattera integration med 
liberalernas studentförbund. En rättighet i yttrandefrihetens tecken 
eller något som normaliserar främlingsfientlighet? iusbäraren har 
pratat med berörda parter. 

Micaela Kedhammar, en av demon-
stranterna på plats utanför Juristernas 
Hus när Sverigedemokraterna debat-
terade i lokalerna. 
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– Det är alltid någon som kom-
mer vara missnöjd. Men det här är 
ett universitet, vi förväntar oss att 

människorna här ska vara så mog-
na att de kan lyssna på även de mest 

obehagliga åsikter och sedan själva be-
stämma vad de ska tycka.

LiberaLernas Johanna Sazon säger 
att hon har full förståelse för att elever 
tycker illa om att Sverigedemokraterna 
bjuds in till skolan men att beslutet är 
lika rätt för det. 

– De är ju redan normaliserade, de 
har fått legitimitet via folket eftersom 
de sitter i riksdagen. Genom att inte ta 
debatten och trycka ner dem får de en 
martyrroll.

Enligt Micaela Kedhammar blev det 
en märklig debatt där åskådarna bestod 
av nästan lika mycket poliser och säpo-
vakter som publik.

– Sverigedemokraterna är fascister i 
slips som någon skrev på ett plakat. De 
är rasister och homofober. Jag tycker att 
studenter och lärare borde ha företräde 
till vilka som får vara på universitetet.

TExT Jaqueline Balcer Bednarska

FOTO Niklas Bolin Djanaieff
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 ■ reportage ■ reportage

 “ De är ju redan normaliserade, 
de har fått legitimitet via folket 
eftersom de sitter i riksdagen.

Jimme Åkesson, SDs partiledare
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 ■ förenIngar  ■ förenIngar

du har funderat på det men inte tagit steget än.  
Men nu är det dags. Det finns flera studentföreningar 
med juristanknytning för dig vill engagera dig. 

Hej Haris Catovic! Du är 
aktiv i ELSA, vilka är ni?

ELSA är ett inter-
nationellt nät-
verk bestående 
av europeiska 
juriststuden-
ter och unga 
jurister och 
finns represen-
terat vid nästan 
300 juridiska fakulteter 
runt om i Europa. Vår vision är: ”A just 
world, in which there is respect for hu-
man dignity and cultural diversity”. 

vad gör ni?
Vi vill utveckla medlemmarnas akade-
miska och professionella kompetens. 
Vi organiserar rättegångstävlingar och 
Summer Law Schools, anordnar stu-
diebesök till advokatbyråer, åker på 
internationella studieresor och genom 
praktikprogrammet STEP får våra med-

lemmar en unik möjlighet att göra prak-
tik i ett annat europeiskt land. 

varför ska man engagera  
sig hos er?
Du får ett värdefullt kontaktnät inför 
framtiden, blir bättre förberedd inför ar-
betslivet, får erfarenhet i styrelsearbete 
och av teamwork. 

Hej Hannah Tennenbaum!  
Du är aktiv Vänsterjurister-
nas, vilka är ni?

Vi är en nystartad 
förening som vilar 
på en socialis-
tisk, feministisk 
och antirasistisk 
värdegrund. Vi 
som startar upp 
Vänsterjuristerna 
Stockholm är jurist-
studenter och vi riktar oss 
främst till andra juriststudenter, men 

alla som är intresserade och som de-
lar våra värderingar är självklart också 
hjärtligt välkomna.

vad gör ni?
Vi erbjuder en alternativ mötesplats och 
planerar att genomföra olika evenemang 
och aktiviteter inom den närmaste tiden. 

Hur ska man göra om  
man vill bli medlem?
Kontakta oss via vår facebook-grupp 
Vänsterjuristerna Stockholm eller mejla 
vansterjuristerna@gmail.com Där kan 
du också ställa eventuella frågor. 

Hej Sara Lilltheir  
Jarnestrand! Du är aktiv i 
Linjerådet, vilka är ni?

Man skulle kunna säga att vi till viss del 
är som facket för juridikstudenter - det 
vill säga, vi för studenternas talan gente-
mot universitetet. Det är till oss man ska 
höra av sig om man har synpunkter eller 
klagomål på sin utbildning.

vad gör ni?
Vi bevakar juridikstudenternas rättighe-
ter vid Juridiska fakulteten och institu-
tionen, jobbar för deras likabehandling 

och jämställdhet och 
representerar dem i 
nationella forum. 
Kort sammanfat-
tat försöker vi ha 
ett finger med i allt 

som rör juridikut-
bildningarna på SU.

varför engagera sig hos er?
För att påverka och säkra utbildning-
ens kvalitet, för att få en unik erfarenhet 
som ger kontakter med jurister över hela 
Sverige och för att garantera aktivt och 
betydande studentinflytande vid univer-
sitetet.

Hej Hugo Selling!  
Du är aktiv i Högerjurister-
na, vilka är ni?

Vi är en partipolitiskt fristående fören-
ing som samlar Liberala och Konserva-
tiva studenter. 

vad gör ni?
Vi arrangerar 
talar-, diskus-
sions- och pub-
kvällar inom 
bland annat 

området rättspolitik. Utöver den opini-
onsbildande verksamheten arrangeras 
sociala och studentikosa evenemang. 
«§illi§» är en traditionsenlig sillsittning 
som föreningen arrangerar för medlem-
marna. Under sommaren arrangeras 
picknickar och Nationaldagsbrännboll.

varför ska man engagera  
sig hos er?
För att du är intresserad av frihetens 
idéer och vill utveckla din kunskap om 
politik och ideologi. Vi anser att det är 
viktigt att studenter kan engagera sig 
politisk utan för den sakens skull vara 
partipolitiska. Vi har alltid högt i tak och 
uppmuntrar diskurs.

Hej! Pontus Mattsson!  
Du är aktiv i JF Bandy,  
vilka är ni?
Vi är ett gäng killar och tjejer från diver-
se olika terminer på juristprogrammet 
som spelar innebandy tillsammans för 
att hålla flåset uppe samtidigt som vi har 
roligt.

Hur gör man för att vara med?
Vi spelar en gång i veckan i Frescatihal-
lens E-hall (en trappa upp till höger) på 

tisdagar mellan klockan 18.30–20.00 
För att vara med kommer man helt en-
kelt bort till Frescatihallen strax innan 

18.30 en tisdag med 
ett gott humör och 

en innebandy-
klubba i handen. 
(Klubba går att 
hyra i Fresca-
tihallen för en 

billig peng reds. 
Anm.)

TExT Jaqueline Balcer Bednarska

Välkommen in i gemenskapen 
– Vilken förening passar dig?

Har du en studentförening med 
juristanknytning som inte var 
med här? kontakta iusbäraren 
på chefred@jurstud.com.



1312

 ■ Intervju  ■ Intervju

det sista av augustis klibbiga 
hetta ligger fortfarande över 
Kungsgatan när Björn Hurtig 

träffar iusbäraren på sin advokatbyrå 
Hurtig and Partners. Händerna flyger 
snabbt mellan den ena tanken till den 
andra, ritar en teckning av en viktig de-
talj i ett rättsfall, eller dunkar pennan i 
blocket för att understryka något. Han 
beskriver rättegångar som ”matcher” el-
ler ”game” och ögonen glittrar när han 
säger att han gillar tävlingen som det 
innebär att vara försvarsadvokat.

– Min mor påstår att 
jag ska ha sagt när jag 
var liten att jag skulle 
bli fotbollsproffs eller 
advokat.

Och han provade 
på att satsa helhjärtat 
på fotbollen som ung, 
vilket ledde till att han 
saknade fullständiga betyg från gym-
nasiet. De fick läsas upp och han hann 
jobba på såväl lager och som lärarvikarie 
innan han som tjugofemåring började 

läsa juridik. Där kom han fram till att 
råplugg och betygshets inte var något 
för honom. Han minns hur kurskamra-
ter tog sömntabletter för att kunna sova, 
medan han själv bestämde sig för att hit-
ta ett eget sätt.

gick bra utan att stressa
– Alla snackade om ting och ting och 
ting. När jag pluggade så hade man an-
dra betygskriterier än vi har nu. Om 
man inte fick AB så lämnade man inte 
in tentan. Men jag köpte inte det. Jag 

gjorde mina tentor och 
de jag fick AB på de 
fick jag AB på, de jag 
fick B på de fick jag B 

” Du saknar ju 
ryggrad din idiot!”

interVJu: försvarsadvokat Björn Hurtig

 “ Jag fick faktiskt stipen-
dium som bästa student. Och 
det tror jag beror på att jag 
inte var så stressad.

 “ Jag frågade honom hur han 
kunde sitta upprätt på stolen. 
När han frågade vad jag menade 
sa jag: ”Du saknar ju ryggrad din 
idiot” och gick ut genom dörren. 

bJörn hurtig är försvarsadvokaten som företrätt Julian Assange 
och fått en barnläkare friad från misstanke om barnmord. Han tror 
på att lära sig ”spotta i motvind för att lära sig ducka” och säger 
att det misstag som kostade honom fallet Assange har gjort 
att han idag känner att han klarar av det mesta.

på. Och så tänkte jag att ”Då skiter jag i 
det där tinget då!” Om alla ska gå ting så 
ska jag inte göra det. Då ska jag processa 
istället. Och det gick ganska bra för mig. 
Jag fick faktiskt stipendium som bästa 
student. Och det tror jag beror på att jag 
inte var så stressad.

Han lutar sig tillbaka och skjuter fram 
sin vita kaffekopp, för att sedan genast 
luta sig fram igen och förklara att han 
tycker att det är konstigt att läkare får 
göra AT-tjänst medan jurister får tävla 
om att vara tingsnotarie.
– Jag skulle vilja att det ingick en slags 
praktik där man fick pröva på att vara hos 
åklagare eller domare och kanske också 
på advokatbyråer. Så att man fick chan-
sen att prova på. Mycket i det 
här jobbet är ”learning by 
doing.” Man behöver spot-
ta i motvind för att lära sig 
ducka. Samtidigt är det bra 
om man under en prövotid 
kan få lära sig att undvika de 
grövsta fällorna. Då kan man 
också se vad man är lämpad 
för, alla är inte lämpade att 
bli domare exempelvis. Även 
om man vill vara domare.

Han skrattar till och säger att han 
själv ville bli affärsjurist när han gick på 
juristlinjen. Man skulle till Vinge och 
Mannheimer Swartling, det var ju det 
som alla ville.

– Jag såg mig själv som värsta affärs-
mannen. Ville svida runt i snygga kosty-
mer och köra schyssta bilar. 

förolämpade sin chef
Men när han sedan blev headhuntad till 
en affärsjuridisk byrå så passade det ho-
nom inte alls.

– Det tog två timmar innan jag kräk-
tes på det. Det funkade ju inte. Mattorna 
var ju mer värda än mina klienter kän-
des det som. Den slutade i katastrof den 
där anställningen.

Han skrattar igen och säger att han 
varken gillade arbetsuppgifterna eller 
människorna på byrån. Det slutade med 
att han förolämpade sin chef att han och 
gick ut genom dörren. Han skrattar och 
minns.

– Jag frågade honom hur han kunde 
sitta upprätt på stolen. När han frågade 
vad jag menade sa jag: ”Du saknar ju 
ryggrad din idiot” och gick ut genom 
dörren. Men vi är vänner idag. Han 
skrev intyg till mig när jag sökte in till 
advokatsamfundet.

Efter detta förstod han att det var för 
humanjuridiken som hans hjärta klapp-
ade och han startade sin första advokat-
byrå med en vän. De hade inga klienter 

alls, säger han, men det var början till en 
framtida karriär för dem båda.

– Man får inte vara rädd för att prova. 
Vad är det värsta som kan hända?

oräddhet och lyhördhet
Viljan att försvara andra tror Björn Hur-
tig kommer från hans bakgrund. Han 
växte upp som skilsmässobarn. Hans 
farfar var dräng och blev utarrenderad 
som barn och själv växte han upp i skug-
gan av historierna om detta. Tävlingslus-
ten tror han kommer från närmare håll, 
hans far var stridspilot.

Oräddhet - att inte ge sig, är den abso-
lut viktigaste egenskapen som försvarsad-
vokat säger Björn Hurtig. Det glimtar till 
av stål i blicken när han förklarar hur han 
tänker kring att försvara sina klienter:

– Jag har en byrå där jag har valt att lägga 
en del av våra vinster på utredare. Det 
gör vi för att vi ska kunna ge åklagaren 
en bättre match och få till stånd en bättre 
balans i systemet. Ofta har den åtalade 
bara sin advokat. På andra sidan finns 
det en åklagare som har tillgång till en, 
två eller tre utredare och till en rättsläka-
re. Och vi måste bocka och buga och be 
om att få prata med dem. 

vinner genom att lyssna
Allra bäst blir det när man verkligen 
lyssnar på sina klienter, säger Björn 
Hurtig. Som i det uppmärksammade 
fallet han hade 2010, där en barnläka-
re stod åtalad för mord på ett spädbarn 

genom överdosering av lä-
kemedel. Tack vare hennes 
medicinska kunskap kunde 
en ny utredning göras. Den 
ifrågasatte hur den tidigare 
blodanalysen genomförts 
och kunde visa att den sak-
nade trovärdighet. Barnets 
blod hade blandats ut med 
djurblod som innehöll stora 
doser av läkemedlet. Hurtig 

illustrerar på sitt block med blodanalys-
apparater och insidan av en bebishjärna 
med hjärnskador – den dödsorsak som 
till slut blev fastställd för den lilla flickan.

Bekräftelsen är viktig
Fall som barnläkarens triggar Björn 
Hurtig, sådana som gäller mord, rån och 
spionage.  Mord, då jobbar man med 
lagens strängande straff, förklarar han. 
Då kommer åklagaren göra allt de kan 
för att täppa till alla luckor, men han får 
också själv använda de medel som står 
till buds. Det blir ”upp i ringen” som 
han uttrycker det. Sedan gillar han upp-
märksamheten och bekräftelsen.

– Jag tror väldigt få vill erkänna det, 
men jag tror att nästan alla stjärnadvoka-
ter har det där i sig, ett bekräftelsebehov. 
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Jag skulle ljuga om jag sa att det 
inte var så att bekräftelsen inte var 
viktig. Det är roligt när det står 

”stjärnadvokaten” framför mitt 
namn. Det blir också som reklam 

för byrån och då får vi ju fler klienter.

tilldelades en varning
Men prestige kan vinnas och förloras 
lika lätt i medialjuset. I februari 2011 
blev Hurtig känd över världen, anklagad 
för att medvetet försökt vilseleda engel-
ska High Court. Det kostade honom en 
varning hos Advokatsamfundet – och 
fallet Julian Assange.

När detta kommer på tal så vrider ad-
vokaten på sig, hoppar upp ur stolen och 
säger att det nog är dags för lite kaffe-
paus först. Det donas i den lilla kokvrån 
bredvid konferensrummet, skämtas lite 
om mjölk eller inte mjölk och att bli 
”grillad om Assange”. Han sträcker fram 
en kopp för att sedan smutta på sin egen 
innan han börjar berätta:

– Jag blev kallad att vittna i England 
om mina kontakter med åklagare Ny. I 
England har de skriftliga vittnesmål, som 
man får signera. Under den här perioden 
har jag inte varit i kontakt med åklagare 
Ny, hade jag sagt. Så tittade jag igenom 
det en sista gång och skrev under.

Han säger att han inte förstod vilken 
vikt man i England lade vid skriftliga 
vittnesmål, till skillnad från i Sverige där 
dessa kan ändras i efterhand. En tid se-
nare satt han på sitt kontor och gick ige-
nom sina mail.

– Jag har en massa olika fack för mina 
mail. Så tänkte jag, jag måste kolla mina 
sms också. Mitt bland sms:en ser jag ett 

som jag lagt i fel korg. Smack! (dunkar 
handen i bordet) Hon har messat mig 
under den där perioden! 

kallades till High Court
Sms:et från Marianne Ny, åklagare i As-
sangefallet, var ett av tre, och innehöll en 
fråga om Assange skulle kunna förhöras 
då han befann sig i Sverige. Hurtig själv 
hade en tid innan sagt i engelsk rätt att 
han själv försökt få tag på Marian-
ne Ny men att hon inte hört av sig.  
Nu blev han kallad till High Court i 
London, där han blev ställd inför en 
engelsk åklagare.

– När hon var klar med mig fram-
stod jag som en lögnare. Så bra var 
hon. När jag har förlåtit henne ska 
jag leta upp henne och fråga hur hon 
gjorde. 

Förhöret ledde till att Björn Hur-
tig hamnade inför advokatsam-
fundets disciplinnämnd. Han hade 
försökt få reda på vad han skulle bli 
anklagad för, utan resultat, men var 
ändå vid gan-
ska gott mod 
när ha kom in 
i rättssalen.

– Så kom-
mer jag in 
och det sit-
ter en massa 
människor vid 
ett långt bord.  Då började jag känna mig 
lite nervös, det blir jag inte så ofta. Re-
geringsrepresentanter sitter därinne och 
ingen ler. Alla bara sitter där och tittar på 
mig. Det kändes inte så roligt. 

En stämningsansökan om uteslutning 

för att medvetet ha vilselett domstol la-
des framför honom. Då plötsligt gick 
han in i sin advokatroll.

– Både Johan (Eriksson, hans för-
svarsadvokat) och jag sa direkt: Får vi 
den nu?! Och så började vi gå igenom 
det som om det var en process med en 
för sent inkommen handling.

Händerna flyger över blocket för att 
visa hur de två advokaterna prickade 
av på papperet som de plötsligt fått. De 
lyckades tillsammans få yrkan om ute-
slutning ändrad till en varning för för-
sumlighet snarare än medvetet vilsele-
dande.

skulle råda assange till sverige
Han lutar sig fram säger att det var ”hans 
smala lycka” att han ändå talade sanning, 

trots att en person från det engelska för-
svarsteamet ville att han skulle hålla fast 
vid att ingen kontakt hade skett. I efter-
hand tycker han att han lärt sig väldigt 
mycket av motgångarna med Assange, 
och att han känner att han vet vad han 
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går för bättre nu. Han beklagar också att 
Assanges nuvarande advokater inte ut-
nyttjat hans misstag mer för att få med 
sig åklagaren till London för att förhöra 
Assange.

– De skulle ju kunna skylla på mig. 
De hade kunnat säga att den dåliga stäm-
ningen berodde på mig. Då hade de kun-
nat få med Marianne Ny på att åka dit.

Hade han själv fortfarande varit As-
sanges advokat så säger han att han 

hade rått honom att komma till Sverige 
och låta sig förhöras. Han tror att det är 
osannolikt att Assange skulle utlämnas 
till USA.

– Det går inte att utesluta, men jag 
tror att Sverige skulle ha svårt att bibe-
hålla sin prestige utomlands och samti-
digt skicka iväg honom. Så jag tror inte 
att de gör så.

Hurtig funderar vidare över om miss-
tankarna mot Assange kan förstärkas av 
att han inte kommer till Sverige och låter 
sig förhöras. På frågan hur Assange var 
att arbeta med så tystnar han och ögo-
nen glittrar till. 

– Det uttalar jag mig inte om i media. 
Du får dra dina egna slutsatser av det.

Mobilen som ligger bredvid honom 
på bordet börjar ringa och plinga allt 
mer. Hurtig skrattar och säger att det är 
så den brukar hålla på; att han är förvå-
nad över att den varit så tyst hittills. Han 
ska snart iväg och träffa sin familj. Men 
först ger han ett råd till alla som funde-
rar på att bli försvarsadvokater.

– Ta inte allt på för stort allvar. Våga 
tänka – sluta läs. Ta inte dig själv på för 

allt för stort allvar. Jag tror att man mås-
te våga bjuda på sig själv som människa 
för att bli en bra jurist eller advokat. Det 
är hela tiden ett samspel människa till 
människa i det här jobbet. Och jobba 
inte ihjäl dig. Själv jobbar jag för att det 
är kul!

TExT  
Maline Holmlund

FOTO på Hurtig,  
hurtigandpartners.
se. FOTO på  
Assange, Cropbot

 “ Jag har en byrå där jag har valt att 
lägga en del av våra vinster på utredare. 
Det gör vi för att vi ska kunna ge åklagaren 
en bättre match och få till stånd en bättre 

balans i systemet. 

 “ När hon var klar med mig fram-
stod jag som en lögnare. Så bra var hon. 
När jag har förlåtit henne ska jag leta 
upp henne och fråga hur hon gjorde. 

 “ Hade han själv fortfarande varit 
Assanges advokat så säger han att 
han hade rått honom att komma till 
Sverige och låta sig förhöras. 
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du känner säkert till 
Grey's anatomy. En ame-
rikansk TV-serie där hand-
lingen kretsar kring läkare 
som i pilotavsnittet precis 
tagit examen och ska börja 
praktisera medicin. 2011 
kom juristernas motsvarig-
het – Suits. 

Jag fastnade vid serien från 
första scenen. En ung kille vars 
huvud rymmer allt som finns att 

lära på Harvard law school men som is-
tället för att läsa där promenerar på helt 
fel sida av livets väg, blir upptäckt av en 
stjärnadvokat på en av New Yorks för-
nämsta firmor. Den lilla detaljen att han 
inte har en advokatexamen sopar de un-
der mattan och från dag ett på firman får 
han visa framfötterna.

Dock är det lätt att lägga märke till en 
markant skillnad mellan de två serierna. 
I Grey's anatomy lämnar läkarna sjuk-
huset då och då och vi får ta del av deras 
privatliv. Juristerna i Suits lämnar i stort 
sätt aldrig kontoret och när de gör det är 
det för att möta en klient.

Jag minns min allra första dag som ju-
riststudent. Under en föreläsning i Aula 
Magna fick vi studenter ställa frågor till 
en panel med praktiserande jurister. En 
student räckte upp handen frågade vad 
som var panelens främsta råd till jurist-
studenter. Svaret blev ungefär, "Hitta 
någon att skaffa barn med nu, under ut-

bildningen. Ni kommer aldrig att ha så 
mycket fritid som ni har nu". Vi tittade 
ner på våra blytunga högar med kurslit-
teratur och skrattade nervöst. 

oaVsett oM du precis har haft din första 
introduktionsföreläsning eller har på-
börjat din sista termin är jag övertygad 
om att du någon gång känt dig stressad. 
Orosfrågorna avlöser varandra: Har jag 
letat efter stavfel tillräckligt många gång-
er i min PM? Kommer jag att få ett jobb 
trots att jag fick BA på den här tentan? 
Har jag haft tillräckligt bra sommarjobb? 
Borde jag ansöka om medlemskap i fler 
studentföreningar? Kommer jag att få 
sitta ting? Kommer jag ens att få ett jobb?

För många andra studenter kan jag 
tänka mig att orosmolnen skingrar sig 
den stund de får veta att de blivit antag-
na till universitetet. De ser framför sig 
några år med studier som endast krä-
ver ett godkänt och sedan väntar jobbet 
på dem. Vi jurister ser det inte så. Trots 
att vi kommit in på en av Sveriges mest 
populära utbildningar fortsätter vi att 
oroa oss, att stressa och att hetsa. Den 
lilla lunchrast vi unnar oss ägnas inte åt 
småprat, utan om att försöka lasta över 
lite av vår egen ångest på någon av våra 
kurskamrater. 

Att kurserna är oerhört roliga, att vi 
lär oss förstå så intressanta saker och att 
vi kommer att få möjlighet att ägna oss åt 
det här spännande yrket för resten av våra 
liv, drunknar lätt i korvstoppningen. 

sLå igen lagboken, minimera Karnov, 
ta ett djupt andetag och säg efter mig: Vi 
klarar det här. Vi kom in, vi läser, vi skri-

ver och vi tentar. Vi sportar 
och jobbar och läser lite till. Stryker un-
der i förarbeten och söker bland rätts-
fall. Ändå är det allt för få som känner 
sig duktiga. Som känner att framtiden 
känns trygg, att livet är här och nu. Allt 
för många har en klump i magen, mår 
dåligt och känner sig otillräckliga. Bara 
för att någon, någonstans, någon gång 
fick oss att tvivla på att vi duger. Fick oss 
att tro att vi måste vara bäst för att klara 
oss. Bäst för att ha en framtid. Bäst på 
vad? Någon kommer alltid att vara bätt-
re än du på något, men du kommer ock-
så alltid att vara bättre på något annat. 
Det enda som i slutändan betyder något 
är att vi försöker att vara den allra bästa 
versionen av oss själva, idag. 

En helt ny termin ligger framför oss 
och jag tror att det kommer att bli den 
bästa hittills. Skulle ni mot förmodan 
sitta där på tentan om några veckor och 
inte ha någon aning om vad ni ska svara 
på frågan framför er, kan jag som avslut-
ning tipsa om en mycket välanvänd fras: 
"Det beror på".

TExT Edith Grundin 
FOTO Privat

En stressig 
hösttermin?
– Det beror på...
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”det är bara i poLis
stater soM poLisen 
aLdrig gör feL.” Uttryck-
et hörs ibland i samband 
med händelser där polisen 
kritiseras. innebörden är att 
det i Sverige finns möjlighet 
att granska polisens verk-
samhet och att missförhål-
landen uppmärksammas. 
Men det är inte alltid verk-
ligheten ser ut så här.

soM medborgare är detta tveklöst 
något att vara glad över. Den som 
äger våldsmonopolet i en demo-

krati ska tåla granskning. Således är det 
en uppgift för media och särskilt SVT 
som har regeringens uppdrag att granska 
makten (9 §sändningstillståndet).

Sedan den 30 januari står dock jour-
nalister som granskar polisen inför bety-
dande problem. Detta datum beslutade 
nämligen Högsta förvaltningsdomstolen 

att inte ge prövningstillstånd för en dom 
från kammarrätten i Stockholm (mål nr 
6934-13).  Kammarrättens avgörande 
innebär att personal som arbetar i läns-
kommunikationscentraler vid landets 
polismyndigheter inte längre behöver 
uppge sitt namn på fråga från allmän-
heten. Myndighetens tjänstgöringslista, 
där namnet finns, omfattas nämligen av 
sekretess.

ett utLäMnande ”kan 
skada den framtida poli-
sverksamheten” som det 
står i domskälen. För att 
förtydliga: Den reporter 
som ringer vakthavande 
befäl för att skriva om 
nattens brott kan inte 
längre räkna med att 
kunna skriva vakthavandes namn i arti-
keln. Kammarrättens dom gäller SVT:s 
upprepade förfrågningar om att få ta del 
av namnet på vakthavande befäl under ett 
antal datum i samband med dödsolyckan 
vid Hjulstabron förra året. Uppsalapoli-
sen har lämnat ut uppgifterna till Upsala 
nya tidning men säger nej till SVT.

arguMenten har varierat. Likaså 
kammarrättens domslut, som i ett fall 
är på kolliderande kurs med senare av-
göranden från samma domstol (jfr mål 
nr 3190-13 med 4208-13). Till stöd för 
sitt beslut att inte lämna ut uppgifterna 
till SVT anför kammarrätten ett rättsfall 
från tiden efter mordet på Olof Palme 
(RÅ 1991 not.92). Då begärde en pri-
vatspanare att få veta vilka som arbetade 
i Stockholmspolisens länskommunika-

tionscentral under mordnatten. Reger-
ingsrätten sa inte helt oväntat nej till ett 
utlämnande. Det lagrum som kammar-
rätten hänvisar till (18 kap, § 1 st. 2 Of-
fentlighets- och sekretesslagen) omfattas 
av rakt skaderekvisit. Det innebär sekre-
tess av den svagare graden. Men det spe-
lar alltså ingen roll.

konsekVensen är att kriminalreport-
rar i framtiden kan hindras från att följa 
upp nyheter i fall där polisen lämnat fel 
information eller där polis misstänks för 
brott. Vad som är verkligt svindlande i 
sammanhanget är att vakthavande be-
fäl i praktiken är myndighetschef efter 
kontorstid. Men vem han eller hon är 
behöver alltså inte myndigheten berätta. 
Svensk polis har högt förtroende hos all-
mänheten och sägs ibland vara en av de 
bästa poliskårerna i världen. Som med-
borgare är detta tveklöst något att vara 
glad över. Den som äger våldsmonopolet 
i en demokrati ska tåla granskning. Det 
är bara i polisstater som polisen aldrig 
gör fel.

1 Artikeln har tidigare publicerats i Tidningen Jour-
nalisten. SVT:s granskning av myndigheternas age-
rande i samband med dödsolyckan vid Hjulstabron i 
mars 2013 är nominerad till guldspade 2014. 

2. Min blogg, där domarna som nämns i artikeln 
finns samlade: handlingsoffentlighet.com.

3. SVT:s temasajt för rapporteringen: Sök på SVT 
och Dödskraschen vid hjulstabron

TExT Carl larsson, 
journalist på SVT 
samt juriststudent 
på SU:s andra 
termin

 “ Vad som är verkligt svindlande 
i sammanhanget är att vakthavande 
befäl i praktiken är myndighetschef 
efter kontorstid.

Hemliga chefer vid  
landets länspolismyndigheter
– dom i kammarrätten innebär att namn 
inte längre behöver lämnas ut 1
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att Jobba i det offentliga, på en kommun, var det  
värsta Charlotte Nilsson kunde tänka sig när hon plug-
gade juridik och retorik i Uppsala. Nu är hon kommun-
sekreterare på Strängnäs kommun och stormtrivs.  

Hur hamnade du här?
Jag hade arbetat på bank och på Vinge 
och kände efter det att jag ville ha ett mer 
operativt arbete. Så jag sökte på en an-
nons där de letade efter en ny nämnds-
ekreterare. Så småningom ändrades min 
tjänst till kommunsekreterare.

Hur ser ditt arbete ut?
Min arbetsroll har växt från administra-
tör till kommunsekreterare. Arbetsupp-
gifterna handlar mycket om processen 
kring kommunstyrelsen. Det rör sig om 
nämnder, beslut i kommunstyrelsen eller 
i fullmäktige. Jag ska förbereda ärenden, 
praktiskt planera sammanträden och 
göra efterarbetet efter sammanträdena. 
En kommunsekreterare är ett bollplank 
till handläggarna i enskilda ärenden och 
mycket tid går till att prata om besluts-
gång. Du är bryggan mellan politik och 
förvaltning.

vilka fördomar har du själv haft 
och mött om att jobba «på kom
munen»?
Som student sa jag någon gång: «Det vär-
sta som kan hända, det är att jag blir 
kommunjurist.» Jag trodde att det skulle 

vara tråkigt - men blev överraskad! Den 
här kommunen har ju cirka 3000 an-
ställda, vi hanterar en budget på många 
miljoner och samtidigt kan man komma 
ner på en lokal, liten nivå i vissa ärenden. 
Att arbeta i kommunstyrelsen är extremt 
varierande. Fördomar märks genom att vi 
attraherar för lite kvalificerad personal.

vilka arbetsuppgifter är roligast?
Jag gillar kriser. Jag gillar adrenalinet när 
det händer saker. Det har varit positivt 
att få ha en så central position. Det är 
också kul att få delta i diskussionerna om 
stora affärer.

vilka är svårast?
Att arbeta under kommunchefen ger 
makt, inflytande och respekt, samtidigt är 
ledarrollen just informell, vilket kan vara 
svårt. En annan svårighet är juridiken. 
Det är många olika lagar att arbeta med 
och dessa ska kombineras. Problemen ska 
lösas med alla olika perspektiven.

vilka kunskaper har du utvecklat 
särskilt mycket i den här tjänsten? 
Juridisk fingerfärdighet, flöden, proces-
ser och processledning.

vilka egenskaper är bra att ha 
som kommunsekreterare?
Att vara strukturerad är nödvändigt och 
man ska vara tålig - «ha skinn på näsan». 
Dessutom måste man gilla utmaningar 
och politik. Om man inte är politiskt in-
tresserad kan det bli outhärdligt.

Hur har du utvecklats som person?
Jag har växt i bemötandet av människor. 
Förut var jag väldigt «rak» men nu är 
jag mer smidig och kan navigera och 
balansera olika intressen och viljor. Jag 
har blivit bra på att bygga långsiktiga 
relationer. Eftersom jag har fått mycket 
positiv feedback har jag blivit lugnare 
och tryggare.

vilket är ditt drömjobb?
Det här har nog varit som ett drömjobb. 
I framtiden vill jag fortsätta bygga lång-
siktiga relationer. Jag vill strukturera väl-
färdssamhället på ett annat sätt för att vi 
ska kunna möta framtidens utmaningar. 
Och jag tycker att det är fint att arbeta 
för det offentliga.

TExT  & FOTO Cristina Keskitalo

Charlotte har sitt  
drömjobb 
på kommunen

 “ Fördomar märks 
genom att vi attraherar 
för lite kvalificerad 
personal.
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 ■ fråga arbetsrättaren  ■ fråga arbetsrättaren

arbetsgivare 
som frågar om 
graviditet
fråga: Jag har en kompis som fått 
frågan på en jobbintervju om hon 
planerar bli gravid. Har du något 
bra svar på vad man kan säga 
under en intervju om man får den 
frågan? Vad gäller rent juridiskt, får 
intervjuaren fråga om sådant?

svar: Det är tillåtet för arbetsgivare att 
vid anställningsintervjuer ställa frågor 
till de sökande om familjeförhållanden, 
barn och planerade graviditeter. Dock 
gör arbetsgivaren sig själv en stor otjänst 
om man frågor kvinnor om de planerar 
att skaffa barn och sedan gallrar bort 
dem, eftersom det finns en stor risk att 
de kvinnor som svarat att de planerar 
att skaffa barn kan uppleva att de blivit 
könsdiskriminerade.

För att könsdiskriminering ska anses 
föreligga ställs kravet att din vän blivit 

minde förmånligt behandlad än en jäm-
förelseperson i en likartad situation. Be-
greppet likartad situation tar främst sikte 
på att de arbetssökande ska ha liknande 
meriter såsom utbildning, erfarenhet 
eller personlig lämplighet. Om din vän 
har lika eller i huvudsak lika meriter som 
den som får arbetet så hamnar arbetsgi-
varen i en situation där man måste bevi-
sa att missgynnandet inte har berott på 
att din vän har sagt att hon planerar att 
bli gravid. 

Som arbetsgivare får man kallt räkna 

med att arbetssökande i fertil ålder kan 
få barn. Frågor om graviditet hör inte 
hemma på en intervju eftersom det inte 
avgör huruvida man är kvalificerad för 
tjänsten. 

Skulle intervjuaren ändå ställa frågan 
om planerade barn så har den arbets-
sökande inte någon skyldighet att svara 
på den i och med att frågan i sig är en 
kränkning. EU-domstolen har även fast-
slagit att det inte är tillåtet att säga upp 
en kvinnlig medarbetare som förtigit, 
och indirekt lämnat oriktiga uppgifter, 
om graviditet i mål C-109/00. Dock är 
det inte alltid så enkelt eftersom den 

som är på anställningsintervju vill göra 
ett gott intryck genom att vara tillmö-
tesgående och svara på frågor, även om 
dessa är irrelevanta för tjänsten. Min 
rekommendation är därför att svara att 
man inte planerat så långt fram i tiden 
och sedan ställa en motfråga med fokus 
på något annat.

Enligt föräldraledighetslagen ska ar-
betstagaren anmäla till arbetsgivaren att 
man vill vara föräldraledig två måna-
der före ledighetens början. Detta är en 
måttstock för när lagstiftaren anser att 
arbetsgivaren har rätt att få veta om en 
graviditet och du som arbetssökande be-
höver inte berätta tidigare än så, särskilt 
inte om du upplever att det kan vara till 
din nackdel.

ljuga om kvalifi
kationer på  
intervjun
fråga: Hej! Vad händer om man 
ljuger på en anställningsintervju om 
mina kvalifikationer? Om jag till ex-
empel överdriver mina franskakun-
skaper och det senare visar sig att 
jag gör ett dåligt jobb på grund av 
språkbristen. Kan man stå till svars 

för det senare om jag får jobbet?
svar: Huvudregeln är att en arbetssö-
kande är skyldig att lämna korrekta upp-
gifter under en intervju. Det undantag 
som finns är om uppgifterna i rättslig 
mening är irrelevanta för tjänsten och 
skyddas av exempelvis diskriminerings-
lagen, exempelvis frågan om graviditet 
som togs upp i föregående svar. 

Det här innebär att om man ljuger på 
en intervju och lämnar oriktiga uppgif-
ter som är av väsentlig betydelse för an-
ställningen så kan det utgöra en grund 
för uppsägning eller avskedande. Det 
får också betydelsen att arbetstagaren 
har missbrukat arbetsgivarens förtroen-
de. Så om du medvetet skulle ha lämnat 
oriktiga uppgifter om dina språkkunska-
per och det sedan påverkar din möjlig-
het att fullgöra arbetsuppgifterna på ett 
kvalificerat sätt så kan det leda till att 
arbetsgivaren avslutar din anställning 
genom uppsägning, avsked eller häver 
ditt anställningsavtal enligt avtalslagens 
ogiltighetsregler. 

FOTO Niklas Bolin Djanaieff

 “  Om man ljuger på en intervju och 
lämnar oriktiga uppgifter som är av 
väsentlig betydelse för anställningen så 
kan det utgöra en grund för uppsägning...

FRÅGA  
ARBETS
RÄTTAREN  
REBECCA
rebeCCa henriques arbetar som arbetsrätts-
jurist på bransch- och arbetsgivarorganisationen 
Elektriska installatörsorganisationen EiO. Hon har 
sedan tidigare en fil.kand i personal- och arbets-
livsfrågor och har slutfört juristprogrammet på SU. 
Ställ dina arbetsrättsliga frågor till Rebecca ge-
nom att mejla arbetsratt@iusbararen.se
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3   snabba 
1. vilken paragraf i lag
boken använder du mest?
Någon av de fyra paragraferna 
i 12 kap. Byggningabalken kan-
ske? Annars hänger jag ganska 
mycket i 2 kap. lHF och 17-18 
kap. ABl.

2. om du fick ändra en lag,  
vilken skulle du ändra?
Det vore väl inte allt för kontro-
versiellt att säga att avtalslagen 
kanske skulle må bra av en liten 
uppfräschning...?

3. vem är din största förebild?
Tyrion lannister från Game of 
Thrones. Han har humor och 
självdistans, samtidigt som han 
utnyttjar sina talanger och för-
mågor till 100 
procent. Sen 
har vi unge-
fär samma 
inställning 
till gott vin 
också.

riChard raMberg har gjort en raketkarriär som många 
av landets juriststudenter drömmer om. Richard blev i april 
antagen som ledamot i advokatsamfundet och blev där-
med sannolikt Sveriges yngsta advokat genom tiderna. 

på frågan om hur det känns att ha 
lyckats uppnå den bedriften sva-
rar Richard ”gött” på göteborska 

och med ett brett leende. 
Trots den stora uppmärksamheten 

han fått inom juridikvärlden så har Ric-
hard valt att göra ett avsteg från advokat-
verksamheten. Den 29 augusti utträdde 
han från advokatsamfundet och blev 
därmed den yngsta personen någonsin 
att också bli av med sin advokattitel. 

Det är alltid kul att slå rekord, säger 
Richard och skrattar. Nej men den 1 
september blev jag lånad från G&D av 
private equity-firman Nordic Capital för 
en 12-månadersperiod. Jag är nu tjänst-
ledig från G&D och anställd som Legal 
Counsel på NC Advisory AB, Nordic 
Capitals fonders rådgivningsbolag, och 
som advokat behöver du – grovt förenk-
lat – vara anställd av, eller driva, en ad-
vokatbyrå för att behålla din titel. Därför 
ansökte jag om utträde. 

Fram till augusti i år har Richard 
alltså jobbat som biträdande jurist på 
den välkända advokatbyrån Gernandt 
& Danielsson i ca tre och ett halvt år. 
Trots att arbetsuppgifterna är ganska 
långt från det man lär sig i skolan så an-
ser Richard att man har nytta av myck-
et av det man lär sig under studietiden. 

- Som affärsjurist behöver man inte kun-
na t.ex. ABL ordagrant för att bli fram-
gångsrik men det hjälper att ha goda 
grundkunskaper eftersom man då lätt-
are kan identifiera problemställningar 
och snabbare hitta svar på frågor som 
uppstår. Den juridiska metoden man lär 
sig i skolan använder man sig också all-
tid av i yrkeslivet.

Richard studerade på Uppsala Uni-
versitet och blev klar med studierna i 
december 2010.

Mina tips till studenter är att alltid 
försöka fokusera på målet när det känns 
som tuffast, att belöna sig själv när du 
har nått målet och att inte tappa bort det 
sociala. Många drunknar helt i böckerna 
och tappar då några av de absolut vikti-
gaste egenskaperna en skicklig affärsju-
rist kan ha, nämligen social kompetens 
och social förståelse.

Richards halvsyster är Christina Ram-
berg och hans pappa är Jan Ramberg, 
båda välkända professorer inom juridik, 
men trots det var det inte en självklarhet 
för Richard att bli jurist.

Nej, det är fortfarande inte självklart 
och jag reflekterar regelbundet över min 
arbetssituation och vad som är viktigt 
för mig. Hade det inte blivit juridik så 
hade jag nog läst ekonomi – arbete på 

en investmentbank tror jag till exempel 
hade passat mig bra. Även där har man 
ju en kvalificerad rådgivarroll precis som 
man har som advokat. 

om fyra år är det fotbollsvm, 
vilka vinner och vad gör du då?
Belgien vinner, de hade ett bra lag i år 
som också var det tredje yngsta i hela 
turneringen och om fyra år kan det ha 
blommat ut ordentligt. Jag måste vara på 
plats, annars är jag missnöjd med mitt 
liv som dåvarande 30-åring. 

TExT Adam Borg FOTO Malin Wååk

En av Sveriges  
yngsta affärs
jurister

 ■ Intervju

intervju: richard ramberg 26 år
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Juridiska föreningens internationella kommitté åkte 
under våren på studieresa till New York i åtta dagar med 
fokus på internationell rätt. läs om deras resa och bli 
inspirerad till att anordna fler resor tillsammans med inter-
nationella kommittén.

dagen efter sista tentan är vi 
13 förväntansfulla studenter 
som med nyfikenhet på vad sta-

den har att erbjuda sätter siktet mot New 
York. 

dag 1: 
manhattan supreme Court
Det första besöket för resan går till Man-
hattan Supreme Court med förhopp-
ningen att få en inblick i hur det ameri-
kanska rättssystemet fungerar. Mr Jorge 
A. Rubel, Case Management Coordina-
tor tar oss till en imponerande rättssal 
och väl där sätter han oss direkt i arbete. 
Här ska det inte enbart pratas från hans 
sida utan för att illustrera hur det ameri-
kanska systemet fungerar får han oss att 
anta olika roller och spela upp ett fiktivt 
fall som han allteftersom hittar på och vi 
får bidra till hur fallet skulle lösas utifrån 
amerikansk rätt och vissa svårigheter 
lyfts fram.

Efter ungefär en timma av rättegångs-
spel var det dags för oss att ta den kun-
skap vi fått och närvara på en rättegång. 
För vår del blev det en mordrättegång 

där ett slagsmål mitt på dagen hade ut-
mynnat i ett mord. Känslan av att ha kas-
tats in i en 

amerikansk tv-serie är stark där alla, 
från domaren till advokaterna, spelar sin 
tydliga roll och emellanåt ropar objec-
tion, sustained eller overruled och kon-
trasterna till svensk rätt gör sig tydlig. 

new york state office of the  
attorney general 
Resans andra möte går till Andrew H. 
Meier, Deputy Bureau Chief vid New 
York State Office of the Attorney Gene-
ral. Väl där får vi även träffa hans kolle-
ga, Karla G. Sanchez, Executive Deputy 
Attorney General for Economic Justice.  
Innan mötet börjar kommer en budkille 
in med fem gigantiska familjepizzor och 
Andrew som enligt sin filosofi” äta först, 
tala sen” ber oss hugga in medan han 
pratar om sitt jobb. Vid New York State 
Office of the Attorney General, att jäm-
föra med vårt justitiedepartement, arbe-
tar de med ärenden som rör statsmakten 
mot andra och kan i sin position stämma 
vem som helst. Ärendena är många och 
av skilda slag men charmen med jobbet 

är enligt Andrew att man faktiskt kan 
trycka folk i andra riktningar och få till 
förändring. 

Med stark passion berättar Andrew 
och Karla om sitt arbete och med stor 
humor delar Andrew med sig av ”the do 
and do not” när man läser juridik – en 
lista som fler än jag antecknar ner flitigt.

Denna myndighet tar emot prakti-
kanter. Oftast är dessa från Amerikan-
ska universitet men möjligheten att som 
svensk göra praktik där finns. Praktik-
perioden varierar från 3 månader och 
uppåt.

fried frank
Dagens sista besök blir den amerikanska 
advokatbyrån Fried Frank vars enorma 
kontorskomplex och utsikt tydligt be-
kräftar deras framgång. I ett stort mö-
tesrum med utsikt som nästan får en 
att tappa andan möter vi den svenska 
delegation som satts ihop åt oss. Denna 
består av advokaten Caroline Sandberg, 
Carl Staben och Hanna-Ruth Gustafs-
son. De två sistnämnda har kopplingar 
till Sverige via studier och släkt medan 
Caroline är uppvuxen och har tillbringat 
större delen av sitt liv i Sverige. Hon har 
dock alltid haft siktet mot en internatio-
nell karriär. Caroline talar varmt om sta-
den och sitt jobb. Transaktionerna hon 
får göra är större, likaså projekten som 
hon deltar i. 

Som hon uttryckte det ”Man är i hjär-
tat av det som händer”. Men visst, stres-

En internationell  
karriär i sikte

4 tips från new yorkBesöken
1. Sidmeriter väger tungt och är något man bör fylla sitt CV 
med under sin studietid.

2. Språkkunskaper är alltid en fördel 

3. Vill du jobba i New York så är en praktik en utmärkt möjlighet

4. Jobba på att utvidga ditt kontaktnät medan du studerar
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sen kan ibland vara stor och likaså 
är det korta deadlines. Trots vissa 
hinder längst med vägen ångrar 
hon inte för en dag att hon åkte 
till New York. Deras tips för den 

som har en ambition att jobba in-
ternationellt och då särskilt i USA. 

För det första, en masterutbildning från 
ett amerikanskt universitet är nästan ett 
krav, likaså bar exam som är tre veckors 
intensivt plugg. Efter mötet blev det af-
ter work med advokaterna vid byrån och 
det blev en trevlig men sen kväll för oss.

dag 2: 
undp
Dag två, eller snarare FN-dagen inled-
des med United Nations Developme-
nt Programme (UNDP) där vi träffar 
Maty Ndiaye och Mr. Alejandro Alvarez. 
UNDP jobbar för att tillsammans med 
länderna själva hitta lokala lösningar för 
att bland annat stärka jämställdhet och 
demokrati, förebygga och lösa konflikter 
och spridning av hiv och aids. Att främja 
kvinnors ställning och stärka respekten 
för mänskliga rättigheter genomsyrar 
hela deras verksamhet. 

UNDP tar löpande emot praktikanter 
från 3 månader och uppåt. För att söka 
dessa praktikplatser ska du ha en kandi-
datexamen i bagaget och de tipsar oss att i 
sin ansökan tydligt motivera vilken avdel-
ning och vilka frågor man vill jobba med. 

fn, rule of law
Efter besöket hos UNDP så beger vi oss 
kvickt vidare till meckat för FN i New 
York, FN:s högkvarter där välrenomme-
rade Giovanni Bassu, Senior Rule of Law 
Officer tar emot oss. 

Innan dess är vi dock tvungna att ta 
oss förbi alla säkerhetskontroller. Sä-
kerhetspådraget är mycket stort och det 
krävs fem ur deras personal för att få in 
oss i byggnaden. Överallt finns vakter 
och vi behöver passera flera säkerhets-
kontroller för att komma till rätt del av 
den gigantiska och onekligen impone-
rande byggnaden.

Giovanni Bassu – en man med en 
mycket gedigen meritlista och en väl-

känd profil inom frågor som rör mänsk-
liga rättigheter berättar hur det var när 
han tog sig fram på då okänd mark och 
hur arbetet vid Rule of law unit bedrivs. 

Det som tydligt framkommer allt-
eftersom han berättar är hur stor bety-
delsen av specialkunskaper, språk och 
erfarenheter är för att jobba vid FN. ”Du 
måste sticka ut bland de tusentals ansök-
ningar som vi får in. ”Vem som helst kan 
studera men det du gjort vid sidan av 
särskiljer dig.”

FN och dess många avdelningar tar 
kontinuerligt emot ansökningar till sina 
praktikplatser; kraven är att man ska ha 
läst några år på universitetet 
och att man har ett utpräglat 
intresse för dessa frågor. Sök-
trycket är hårt och den som 
vill ha chans att praktisera 
vid FN får vara beredd på att 

vänta på svar i upp till sex månader. 

dag 3: 
world faith 
Dagen inleds med ett besök till NGO:n 
World Faith. Dess grundare, Frank Fre-
dericks har en examen från NYU och 
har därefter jobbat inom musikindu-
strin, däribland som manager för bland 
annat Lady Gaga. År 2006 testade han en 
ny bana och startade World Faith. Dess 

fokus är att arbeta för insatser som främ-
jar kampen mot religiöst våld och global 
fattigdom. Det direkta arbetet sker inte 
från något kontor utan World Faith är 
uppbyggt efter lokala insatser på plats 
och av tusentals volontärer som deltar i 
projekten och bygger vidare på dem. Ef-
tersom varje enhet leds av en eller flera 
lokala ledare, kan de identifiera behoven 
i samhället och ta itu med de lokala ut-
vecklingsfrågor som finns. 

Med stor passion berättar han om 
arbetet vid World Faith och vi sitter alla 
som tagna av allt han berättar för oss. 
Som en levande inspirationsbok och i 

viss mån provokatör som mer än gärna 
tar ställning i högst aktuella politiska 
frågor kring mänskliga rättigheter, lag 
och politik blir det bra diskussioner. Vi 
går därifrån inte enbart fulla av inspira-
tion men även med en känsla av att det 
här kommer jag kunna nyttja.

world Childhood foundation
Därefter går vi mot Fifth Avenue och ett 
besök hos World Childhood Foundation 

där Charlotte Brandin, Executive Di-
rector tar emot oss och ger oss en inblick 
i deras arbete runt om i världen. World 
Childhood arbetar för att förhindra att 
barn utsätts för övergrepp eller explo-
atering. Arbetet sker genom att verk-
samheten stödjer ett hundratal projekt 
världen över som arbetar med barn som 
blivit utsatta eller riskerar att utsättas för 
övergrepp, barn i samhällets vård, gatu-
barn och familjer i riskzonen. De stödjer 
inte enbart dessa projekt finansiellt men 
också genom strategiskt stöd, kapacitets-
utveckling och nätverksmöjligheter. 

Under mötet får vi även träffa deras 
nuvarande praktikant som varmt berät-
tar om sin praktik vid Childhood och de 
uppdrag hon får göra. 

World Childhood tar emot prakti-
kanter under sex månader på våren och 
hösten. Tipset de ger oss är att man tyd-
ligt visar vad man kan bidra med och 
hur man kan göra det. Ett brinnande in-
tresse för barns rätt är ett måste.

mannheimer swartling
Dagen avslutas med ett kvällbesök på 
advokatbyrån Mannheimer Swartling, 
MSA. I en imponerande sal och med 
lika imponerande meny bjuder de oss på 
en mycket trevlig kväll samtidigt som vi 
får en inblick i Mannheimer Swartlings 
arbete i New York och framförallt möj-
ligheten för oss som blivande jurister 
att jobba utomlands. För möjligheten 
är stor via de utlandsstationeringar som 
byrån erbjuder sina anställda. 

Maria Tufvesson Shuck, en kvinna 
med en gedigen meritlista och som är 
ansvarig för Mannheimer Swartlings 
kontor i New York berättar varmt om li-
vet i New York och hur det är att jobba 
i staden som aldrig sover. På mötet får 
vi även träffa fem av hennes kollegor; 
Evelina Anttila, Hampus Thofte, Henrik 
Johansson, Jakob Wijkander och Dijana 
Malicbegovic som alla är specialiserade 
på olika områden från företagsöverlåtel-
ser, aktiemarknadsjuridik, Immaterial-
rätt till medierätt. Under kvällen hinner 
vi mingla runt och höra mer om deras 
bakgrund och få tips inför framtiden. 

För juridikstuderande finns möjlig-

heten att göra uppsatspraktik och även 
vara sommarnotarie vid deras kontor i 
Stockholm. För New York-kontoret kan 
man enbart i undantagsfall göra praktik.

dag 4: 
svenska handelskammaren
Dagen inleds med svenska handelskam-
maren där Filip Enocsson tar emot oss. 
Under besöket får vi även träffa den 
amerikanska advokatbyrån Nickson 
Peabody som berättar om sin verksam-
het i New York. Svenska handelskamma-
ren i New York, SACC-New York, arbe-
tar för att främja, befordran, och skydd 
av direkta handelsförbindelser mellan 
USA och Sverige. De erbjuder företags-
tjänster som ger flera mätbara fördelar 
för de svenska företag som vill ta sig in 
på den amerikanska marknaden.

SACC-New York har även en full-

späckad eventkalender som ger betydan-
de nätverk och utbildningsmöjligheter 
för att öka sina medlemmars synlighet, 
bland annat genom seminarier, konfe-
renser, luncher och galor. Filip berättar 
varmt om arbetet de utför och framhä-
ver särskilt möjligheten att som student 
göra praktik vid deras kontor.

SACC-New York tar emot praktikan-
ter i fyra till fem månader såväl under 
vårterminen som under höstterminen. 
Det finns inget krav på att praktiken ska 
vara en del av utbildningen. Däremot ska 
man tala flytande svenska och engelska.

Columbia university
Nästa besök går till det beryktade Co-
lumbia University med dess mäktiga 
byggnader. 

Väl på plats möts vi av Ida Agering 
som är svensk men som för närvarande 
läser en masterutbildning vid Colum-

 “ Vem som helst kan 
studera men det du gjort 
vid sidan av särskiljer dig.

 “ SACC-New York tar emot 
praktikanter i mellan fyra till fem 
månader såväl under vårterminen 
som under höstterminen.

Från vänster: Desirée Andersson, Emelie Skoglund, Jennie Ekborg, Shqipe 
Carkani, Klara Andersson, Dmytro Kolomoytsev, Simon Rose, Rebecka 
Ahlgren, ilze lukins, Andrea Hemming, lina Bergman och Johanna 
landström. Bakom kameran: Adam Rogowski

 Från vänster: Desirée Andersson, Shqipe Carkani, Emelie Skoglund, ilze 
lukins, Rebecka Ahlgren, lina Bergman, Andrea Hemming, Jennie Ekborg, 
Klara Andersson, Johanna landström, Dmytro Kolomoytsev, Simon Rose 
och Charlotte Brandin
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bia University. Hon berättar med 
stor passion om universitetet och 

tydliggör skillnaderna från svensk 
utbildning som enligt henne är sto-

ra. Från hur man förväntas bete sig på 
lektionerna till mängden litteratur och 
även den närmare kontakten man har 
med professorerna. 

”Till skillnad från svensk juristutbild-
ning så lär sig professorerna ditt namn 
och du får ett personligt band till dem 
där de kan vara din referens. En kontakt 
som vid Juridicum var och nog fortfa-
rande är i stort sett obefintlig.” 

Något som Ida lyfte fram som nega-

tivt då det ofta krävs två alternativt tre 
referenspersoner ifall man vill studera 
en masterutbildning utomlands. Hennes 
tips är att redan under juristutbildning-
en skapa en bra kontakt med dina pro-
fessorer och inte vara rädd för att be en 
professor du enbart haft en kortare tid 
att skriva ett intyg. 

dag 5:
exportrådet
Därefter beger vi oss till Exportrådet där 
Vivianne Gillman ger oss en inblick i 
deras verksamhet och roll I New York. 
Business Swedens uppdrag är att göra 
det enklare för svenska företag att växa 
internationellt. Med ett betydande nät-
verk samt erfarenhet av svensk indu-
stri och handel arbetar exportrå-
det för att hjälpa till 

vid svenska företags utlandsetableringar. 
Exportrådet assisterar även svenska fö-
retag som planerar att etablera verksam-
het i USA. 

advokatbyrån  
kilpatrick townsend
Resans sista besök går till advokatbyrån 
Kilpatrick Townsend som med ett mäk-
tigt kontorskomplex imponerar innan 
vi ens gått in i byggnaden. På plats bju-
der advokatbyrån oss på lunch och med 
utsikt över central park är det en grupp 
med lyckliga studenter som njuter av 
den sol som strålar utanför. Efter lun-

chen möts 
vi av advo-
katen Guy 
N. Molinari 
och via hög-
talarna får 
vi även tala 
med advo-
katen Fred 

Whitmer som sett fram emot att träffa 
oss men tyvärr fastnat i rätten. 

Med ett brinnande intresse berättar 
de om verksamheten i New York. Fokus 
för Kilpatrick i New York är immateri-
alrätt och Guy berättar passionerat om 
de fall som de nyss avslutat. Däribland 
ett fall som rör Google och deras inkräk-
tande på författares rätt till sina 
verk.  Utifrån besöket 
kan följande sägas, 
för den med ett 
gediget intresse 
för immaterial-
rätt rekommen-
deras det starkt att 
läsa på om Kil-
patrick 

Townsend och dess kontor i New York.
Det bestående intrycket av resan är 

att det finns mycket för den som vill job-
ba internationellt och att det finns lika 
många vägar till målet som möjligheter 
i staden. Likväl, från FN till internatio-
nella organisationer så finns det inga 
fasta mallar för hur du når dit. 

Som juridikstudent är det viktigt att 
skaffa sig erfarenhet och bygga på sitt 
CV redan under studierna. För att jobba 
i FN är två praktikplatser eller liknande 
av stor tyngd att ha i bagaget. Oavsett 
var i New York du vill jobba, väger det 
du gjort vid sidan av dina studier mycket 
tungt. Det var enbart vid FN där språk-
kunskaper nämndes men självfallet är 
språk alltid ett plus. Flera utbildningar i 
bagaget är även bra och det är mer regel 
än undantag att du har en dubbelkan-
didat och en mas-
terutbildning på 
det. Med det sagt, 
ge dig ut och leta 
tills du hittar nå-
got som passar dig 
och som kan vara 
en bra byggsten till 
det mål just du har i 
framtiden!

TExT Andrea Hemming 
European coordinator

 ■ reportage

 “ Till skillnad från svensk jurist-
utbildning så lär sig professorerna ditt 
namn och du får ett personligt band till 
dem där de kan vara din referens...

 ■ reportage

sedan Länge finns ius-
bärarens systertidning-
ar ”Dissidenten” i lund, 
”Press Judicata” i Uppsala, 
”Rättstrycket” i Göteborg 
och ”de facto” i Umeå. 
Men många av våra lä-
sare har kanske ännu inte 
upptäckt ”Prima Facie” i 
Örebro.

hösten 2005 sattes en ny mil-
stolpe i Närkes jord, då den för-
sta kullen studenter började på 

juristprogrammet i Örebro med möjlig-
het att ta en jur kand där. Utbildningen 
profilerar sig med ett särskilt fokus på 
muntlig framställning, där juridiska fa-
kulteten tar hjälp av retoriklärare.

Men borde inte Juridiska Föreningen 
(JF) i Örebro ha en egen tidning? Den 
tanken började under 2010 växa inom 
jur stud Angela Barisic, som i slutet av 
gymnasietiden vacklat mellan att vilja 
satsa på journalistik eller juridik, men 
valde det senare. Hon talade med JF:s 
ordförande, som gillade idén, och de sat-
te upp lappar på campus för att få till en 
redaktion.

En av de skribenter som nappade 
var Vinita Qvist. Två layoutare, en an-
nonsförsäljare och en tecknare anslöt 

sig. Angela Barisic blev chefredak-
tör och tidningen fick namnet Pri-
ma Facie. Första numrets tema blev 
”Vad man kan göra i Örebro”, och 
Vinita Qvist fick den roliga uppgiften 
att inventera fik och pubar, bland an-
nat för att kolla studentpriser. Numret 
kom ut hösten 2011. Vinita berättar:

– I början hade vi ganska enkel da-
torutrustning och bara en eller två an-
nonsörer. Första numret blev nog för 
tjockt. I andra numret skrev jag om JF:s 
bokbytardag på campus. Jag fick  se-
dan skriva om mer avancerade ämnen, 
dels om den Arabiska våren och dels 
om  fängslandet av journalisten Martin 
Schibbye och fotografen Johan Persson 
i Etiopien.

Under hösten 2013 var det ett li-
tet glapp i Prima Facies utgivning, då 
så många hoppat av verksamheten att 
det inte fanns någon redaktion längre. 
Uppgiften att nystarta tidningen föll på 
Marcus Määttä Eklund, som är nuva-
rande chefredaktör. Han rekryterade en 
ny redaktion för att skapa ett nytt kon-
cept, där profilen inte är studentikos 
utan fokuserar på aktuella juridik- och 
debattfrågor. En annan skillnad är att 
man bildat föreningen Prima Facie, som 
formellt är underställd JF Örebro men är 
reellt självständig gentemot JF:s övriga 
verksamhet.

– Vår tanke är att skapa ett forum för 
studenter och anställda på universitetet 
där det kan ske ett intellektuellt utbyte 

som sträcker sig utanför lärosalarna. Vi 
är därför ”game” när det kommer till 
att publicera i princip vad som helst, så 
länge det är kritiskt, annorlunda och ak-
tuellt för universitetet eller juridikstudi-
erna, säger Marcus Määttä Eklund.

Prima Facie kommer ut fyra gånger 
om året och finns både som papperstid-
ning och på JF Örebros hemsida jfore-
bro.se under fliken ”Verksamhet”.

TExT & FOTO David Munck

iusbärarens nyaste  
systertidning  
– Prima Facie

Vinita qvist var med och startade JF 
Örebros tidning Prima Facie år 2011.



3332

 ■ artIkel från jf-sponsor

hänger Juridiken med i den snabba tekniska utveck-
lingen på telekommarknaden? Finns det några nya reg-
ler på gång som påverkar oss som telekomanvändare? 
Dessa frågor fick vi på Hammarskiöld & Co tillfälle att 
diskutera med engagerade studenter under en talarpub 
på Juristernas Hus. 

något förenklat kan sägas att 
telekom handlar om elektronisk 
kommunikation som innebär 

överföring av signaler i elektronisk form. 
Idag flyter telekom många gånger in på 
IT-området och vice versa. Gränserna 
mellan dessa områden har suddats ut 
och det går därför inte att isolerat prata 
om telekom eller IT.

Juridiken på telekomområdet är ganska 
komplex och regelverket är ofta svårbe-
gripligt och oerhört tekniskt - något som 
kan innebära tillämpningssvårigheter. Det 
gäller alltså att hålla tungan rätt i mun när 
man jobbar med dessa frågor och det är 
naturligtvis en fördel om man har ett in-
tresse för teknikens spännande utveckling. 

Vi bevittnar en oerhört snabb teknisk 
utveckling inom telekom och IT och nya 
tjänster och lösningar dyker upp varje 
dag. Tjänster som Skype, WhatsApp och 
Viber har idag till stor del ersatt vanliga 
telefonsamtal och sms. Teleoperatörer 
som t.ex. Telia och Tele2 förlorar sina 
intäkter på grund av dessa tjänster. Sam-
tidigt ökar efterfrågan på datatrafik som 
är nödvändig för att kunna använda just 

Skype, WhatsApp och Viber. 
Hur är det då med lagstiftningen – 

hänger den med i utvecklingen? Tan-
ken bakom vår lagstiftning är att den 
ska vara teknikneutral och tillämplig på 
såväl nuvarande som framtida tekniska 
lösningar, men vi ser idag att så inte är 
fallet. Den tekniska utvecklingen har lett 
till en hel del frågor som kräver svåra ju-

ridiska bedömningar. 

skype är ett utmärkt exempel 
som belyser problematiken som 
uppstår vid tillämpningen av 
reglerna i praktiken. Frågan om 
Skype måste anmäla sin verk-
samhet till Post- och telestyrel-

sen (PTS) har varit uppe för bedömning 
hos PTS två gånger med två helt olika re-
sultat. Om PTS, som är tillsynsmyndighet 
på området, har svårigheter med regel-
tillämpningen, hur ska då operatörer på 

marknaden veta vad som gäller? En 
sådan ineffektiv eller fördröjd reglering 
kan i sin tur leda till problem eftersom 
den direkt kan påverka marknadens ut-
veckling i en negativ riktning.

Telekommarknaden möter många 
utmaningar både nationellt och interna-
tionellt. Som exempel kan nämnas att ett 
företag som är aktivt inom telekommark-
naden på EU-nivå har svårt att etablera sig 
över gränserna eftersom företaget måste 
anpassa sin verksamhet till 28 olika länder 
som har helt olika regler på telekommark-

naden. Därför har EU-kommissionen 
kommit med förslag till en gemensam inre 
marknad för elektronisk kommunikation, 
en s.k. Telecom Single Market. 

Telecom Single Market kommer att 
medföra flera intressanta förändringar, 
men det som kanske är mest intressant 
för oss användare av telekomtjänster är 
att roamingavgifter kommer att avskaf-
fas. Det innebär att det inte kommer att 
vara några prisskillnader mellan inri-
kes- och utrikessamtal inom EU samt att 
kostnaden för internetanvändning kom-
mer att vara densamma inom hela EU. 
Förslaget har röstats igenom av EU-par-
lamentet och förväntas träda i kraft vid 
utgången av 2015. 

Som vi ser leder den snabba tekniska 
utvecklingen inom området till en hel 
del intressanta nya juridiska frågor. Det 
är vi som har den spännande utmaning-
en att försöka vara uppfinningsrika och 
hitta kreativa lösningar så att aktörerna 
på marknaden – både operatörer och 
konsumenter – i bästa mån kan utnyttja 
den tillgängliga tekniken. 

TExT Bojana Saletic & Zozan Sinjari

Telekom & juridik  
– hur funkar det?

 “ Tanken bakom vår 
lagstiftning är att den 
ska vara teknikneutral

 Zozan Sinjari och Bojana Saletic.

 ■ Intervju

Vi skuLLe både må och 
arbeta bättre om vi kun-
de använda våra hjärnor 
mer optimalt. Det menar 
stresscoachen och ”men-
talergonomen” Anneli 
Godman, som under våren 
föreläste för fackförbun-
det JUSEK om den senaste 
forskningen på temat ”Hjär-
na, stress och prestation”.

ett viktigt begrepp för Anneli 
Godman är fokustid, något som 
inte alltid är lätt att få idag, när 

mobiltelefoner och mailboxar ständigt 
piper och platsannonser betonar vikten 
av att hålla många bollar i luften sam-
tidigt. Men för kognitiva operationer 
fungerar hjärnan bättre om den får fo-
kusera på en sak i taget, menar Anneli. 
På ett intelligenstest kan oförmåga att 
fokusera på en uppgift i taget leda till 
att testpersonens uppmätta IQ minskar 
med 10 enheter, vilket är samma effekt 
som en sömnlös natt kan ha.

Anneli illustrerade med en övning 
där vi fick skriva ner första tecknet i 

meningen «Mental ergonomi är viktigt 
och intressant», första talet i serien 1-36 
och första siffran i mobilnumret, sedan 
andra tecknet, andra talet etc. fram till 
slutet; mobilnumret så långt dess siffror 
räcker. Mitt nummer är på 0739 så för 
mig började sekvensen med M, 1, 0, e, 
2, 7, n, 3, 3, t, 4, 9… Experimentet vi-
sade hur det ständiga fokusskiftet var 
tröttande och tidsödande, ännu mer för 
mig som fastnade på den oviktiga frågan 
om mellanslag i meningen skulle räknas, 
vilket också var en minnesbeta. Därefter 
fick vi som kontrast skriva först hela me-
ningen, sen alla talen 1 – 36 och sist hela 
mobilnumret, vilket var mycket lättare. 
Ofta är ju det vi ska fokusera på mer 
komplext än så. Vi orkar fokusera i upp 
till 40–45 minuter, sen behöver hjärnan 
en vilopaus.

Anneli betonade vikten av en psyko-
socialt god miljö genom tankefiguren 
«Assar», som står för Anknytning, Sta-
tus, Säkerhet, Autonomi och Rättvisa. 
Hjärnan funkar mycket bättre på en som 
upplever sig få tillgodoseende av dessa 
fem behov. De ska inte ses i någon rang-
ordning, och de går ständigt in i varan-
dra. Detta ger en sannare bild än den 
strikta behovshierarkin i psykologen 
Maslows berömda behovstrappa, anser 
Anneli.

Inte heller As-
sar-behovens 
uppfyllelse kan 
man alltid styra 
över själv. 

aLLa har vi 
säkert fått ett 
mejl av någon 
där vi tolkat 
innehållet som 
ett påhopp eller 
kritik. Något av Assar-behoven, i detta 
fall anknytning eller status, blir då inte 
uppfyllda och vi presterar sämre. Men 
det går att öva sig på att motverka detta. 
Istället för att skriva ett surt svar och gå 
in i konflikt så tittar man på problemet 
utifrån och kan erkänna för sig själv att 
man blev sårad eller förvirrad. Utifrån 
det kan man kolla upp ifall avsändaren 
verkligen menade som man trodde. Det 
är bättre än att behöva lägga ner tid och 
kraft på konflikthantering, menar Anne-
li Godman, och hälsar att på agodman.
se kan den nyfikne läsa mer.

TExT & FOTO  David Munck

illUSTRATiON Thinkstock

MaxiMera 
din hjärn
kapacitet
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Iusbäraren gratulerar till

JURISTEXAMEN 
VT 2014
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FJÄSTAD SENISIN 
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HANSPERS JONAS
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HERMANS REBECCA
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HUGO SARA

HULTMAN SIGRID

HÖGSANDER JOSEFIN

JACOBSSON ELIN

JANSSON MALIN

JANSSON SANNA

JOHANSSON VIKTOR

JUHNEVICA LUDMILA

JURESTA MIKAEL

JUSUFRAMIC EDIN

JÖNSSON EMELIE

KAGMARK HEDWIG

KARLKVIST PATRIK

KARLSSON ELISABET

KARLSSON JOHAN

KASTENGREN SOPHIE

KINDGREN MATILDA

KIRYO JOSEF

KJELLSTRÖM SOFIA

KLASSON THERESE

KRZYMOWSKI ALFRED

KUZMINA ALISSA

KYLIN ALESSANDRA
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LANDENBERG HELEN
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LARSSON JENNY
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LIND MARKUS
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LINNANEN HANNA 
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SEDIN EMMY
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STAMBERG HANNA
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SVAHN PHILIP
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TRINH NICOLE

TÖRNER LARSSON LARS

UHLMANN STAFFAN
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VALTER ÅSA
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WALL ANNA
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ÅKERLUND THERESE

ÖKSUZ KEVIN

ÖRNING SOFIA

Renovering, ny  
styrelse och årsbal

hoppas ni har haft en härlig 
sommar och laddat batterierna 
ordentligt inför hösten!

För Juridiska Föreningen väntar en 
spännande och händelserik höst med ett 
stort utbud av evenemang och festlighe-
ter.

Föreningen har dock inte stått stilla 
under sommaren utan en efterlängtad 
renovering av Juristernas Hus har på-
börjats. Renovering av Huset är något 
som efterfrågats i många år av alla oss 
studenter som vistas på Juristernas Hus 
regelbundet. I takt med att lokalerna för-
nyas tar föreningen varje hösttermin ett 
nytt steg framåt i form av årsstämman 
och val av ny styrelse. Är ni intressera-
de av att kandidera eller har något som 
ni känner saknas hör då av er till oss i 
styrelsen.

För er nya medlemmar hoppas vi att 
ni haft roligt under introaktiviteterna. 
Har ni inte haft möjlighet att medverka 
råder vi er starkt att komma förbi Juris-
ternas Hus och se om det finns något 
som ytterligare kan förgylla er studietid.

En stor händelse under hösten är gi-
vetvis Juristdagarna som kommer att äga 
rum 15-16 oktober. Som nordens största 
marknadsmässa för juriststudenter finns 
det under dessa dagar mycket goda möj-
ligheter att få en inblick i vad arbetslivet 
har att erbjuda efter examen. Juristda-
garna utgörs dock av mer än själva mäss-
dagen. Under Da’n före da’n ges möjlig-

het att få lyssna på framstående personer 
inom juridiken och rättsvetenskapen. I 
samband med Juristdagarna anordnas 
även JD Career Week med fiktiva inter-
vjuer, CV-granskning och rekryterings-
tester. 

Slutligen vill vi 
slå ett slag för för-
eningens årsbal som 
äger rum i slutet av 
november. En här-
lig tillställning där 
gamla och nya med-
lemmar tillsammans 
firar föreningens fö-
delsedag på ett stor-
slaget sätt. 

Ses på Huset!

TOMMY HAllSTEN 
Ordförande  
Juridiska  
föreningen

JONATAN KÄll 
Vice ordförande 

FOTO Niklas Bolin 
Djanaieff

 ■ jurIdIska förenIngen har ordet



Juristernas Bokhandel bedriver andrahandsförsäljning av kurs-
litteratur. 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!

JURISTERNAS BOKHANDEL

Samlar du din gamla 
kurslitteratur på hög?

JURISTERNAS HUS, FRESCATIVÄGEN 18 • TELEFON 08-612 47 40

ÖPPETTIDER MÅNDAG–TORSDAG 10.30–17.00, FREDAG 10.30–15.00

Sälj den hos oss istället!

 9 Lagböcker
 9 Kurslitteratur
 9 Ordböcker
 9 Kompendier
 9 Andrahandslitteratur

 9 Tentakompendier
 9 Pocketböcker 
 9 Lagboksflikar
 9 Kontorsmaterial

HOS OSS FINNER 
DU BLAND ANNAT

posttidning b
Juridiska Föreningen vid Stockholms Universitet
Frescativägen 16
114 18 Stockholm


