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Frida Falck
c h e F r e d a k t ö r

Ledare.
Tidningen är här med ett helt nytt om-
slag!

Det här är första numret med mig som 
chefredaktör och första gången jag skriver 
en sån här ledare. Vet inte om jag ska börja 
med ett formellt välkommen eller informellt 
tjena, men det glädjer mig att denna tidning 
inte åkte rakt ner i soptunnan. 

Hösten är kommen och studierna är i full 
fart igen. Passa på att njuta av de sista ljus-
glimtarna och läs något annat än kurslitte-
ratur. Jag lovar att dessa artiklar är lite mera 
lättsmälta än sakrätt. Så slå dig ner och njut, 
minns tiden då du var helt ledig och börja 
räkna ner till julledigheten!

I detta nummer får ni lära känna vår ord-
förande Frida Gommel som Erik har träffat. 
Min vice, Edward, har intervjuat vår klubb-
mästare Ludvig Höök och jag har skrivit ett 
reportage om personerna bakom poddarna  
Coola jurister  och  Inte bara jurist .

Tidningen gästas med glädje av Linnéa 
Regnell, VP for Academic Activities, som 
skriver om brysselresan med ELSA och Ar-
vid Bertilsson, ordförande för studieutskot-
tet, berättar om den fortsatta kampen mot 
skärmförbud.

Hoppas ni får en trivsam läsning!
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Hur vill du  
göra skillnad?
Tycker du om variation, utmanande regelverk och vill jobba  
sida vid sida med Sveriges skarpaste konsulter inom skatt?  
Välkommen till KPMG och bli en del av ett team med engagerade  
kollegor världen över. Hos oss får du möjlighet att utveckla 
morgondagens näringsliv.  

Läs mer på kpmg.se/karriar



Hej kära medlem tillika PJ-lä-
sare!

Vi hoppas att sommaren gjort 
er gott och att ni fått lite tid till 
vila mellan plugg, jobb och sociala 
förväntningar. För JF:s räkning är 
vi så utvilade vi kan bli och tagga-
de till tusen. Vi i presidiet - ord-
förande Frida och vice ordförande 
Magnus - är sedan mitten av au-
gusti på plats som arvoderade på 
heltid med uppehåll från studier-
na. Vi har hunnit jobba en del med 
att förbereda den oerhört spän-
nande termin som ligger framför 
oss. Framför allt har vi haft gläd-
jen att övervaka renoveringen av 
Jontes stuga som lett till ett nytt 
förrådsrum, en bärande väg som 
räddar innertaket, och framför allt 
ett riktigt fräscht badrum! Du är 
självklart alltid välkommen dit för 
en kaffe eller fem och för att soci-
alisera med andra jurist- och lant-
mätarstudenter.

Just lantmätarna vill vi välkom-
na alldeles särskilt! Från att näs-

tan uteslutande vara en kår för ju-
ridikstuderanden har vi den stora 
äran att välkomna studenterna vid 
det nya Lantmäteriprogrammet 
med juridisk inriktning till JF. 
Trots vårt namn finns det ingen 
tvekan om att JF är precis lika 
mycket lantmätarnas kår som ju-
risternas, och vi hoppas att du som 
lantmätare som läser detta känner 
dig lite extra välkommen till Jon-
tes stuga och JF:s gemenskap. Och 
känn dig verkligen välkommen att 
engagera dig i JF när möjligheten 
att söka ämbeten öppnar i mitten 
av oktober!

För vilken JF-termin det kom-
mer bli. Bakom oss har vi lämnat 
en fantastisk och genuint lyckad 
reccevecka med över 400 reccar 
och funktionärer inblandade på ett 
eller annat sätt. Det är ett sådant 
privilegium att få vara med på 
ett hörn i den glädjerika, presti-
gelösa och söndertaggade miljön 
som recceveckan har utvecklats 
till att bli och vi håller tummar-
na för en minst lika lyckad vecka 

nu i vår. Om du blivit inspire-
rad av Instagram-bilderna eller 
alla ÄR VI TAGGADE IDAG?-
rop som ekat över staden, tveka 
inte att dra ihop ett gäng och 
sök till funktionär på vårveckan. 
Magnus som faddrat på vårveck-
an två gånger kan intyga att det 
är minst lika roligt och om nå-
got ännu mer gemytligt även om 
temperaturerna är något lägre!

Och som ni inte kunnat missa 
- JF har firat 175 år som jurist-
förening, Nordens äldsta sådana. 
Det har varit beer garden, jubi-

leumsrace, valskurs och en mycket 
uppskattad föreläsning med Sveri-
ges kanske just nu coolaste jurist, 
riksåklagare Petra Lundh - krönt 
den ståtligaste juristbalen i man-
naminne på ett fullsatt Uppsala 
slott. Vi kan bara tacka er med-
lemmar för att ni velat fira med 
oss, och vi hoppas på 175 fantas-
tiska år till som ER studentkår.

Men hösten och JF:s verksamhet 
har bara börjat! Allhelgonagasque, 
civilrättsgasque, spökbollsturne-
ring, otaliga samarbetsevenemang 
med arbetsmarknaden - och själv-
klart vårt arbete dygnet runt alla 
dagar i veckan för dina rättigheter 
som student! Oavsett vad du vill ta 
del av, känn dig varmt varmt väl-
kommen! 

Presidiet.

Frida gOmmel
OrdFörande

magnus JanssOn
vice OrdFörande



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

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

Besök oss på Facebook och LinkedIn.

mannheimerswartling.se
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Jag är en sån person som ser fram emot varje dag av sommaren, 
inte enbart, men till viss del på grund av sommarpratarna. Nu är 

tyvärr sommaren över men det är inte poddlyssnandet - för nu har 
det kommit två nya poddar skapade av våra egna juriststudenter 
här i Uppsala! Grundkonceptet är detsamma, intervjuer med verk-
samma jurister, men poddarna skiljer sig åt.  Inte bara jurist  fokuse-
rar på personerna bakom yrkena och  Coola jurister  fokuserar mer 
på yrkesrollerna. Två väldigt intressanta poddar som kommer att 
förgylla våra mornar när vi cyklar till föreläsningen på Eko. Jag har 
träffat personerna bakom poddarna för att höra hur arbetet med att 
starta en podd gick till, lära oss mer om ljudteknik och lära känna 
människorna vars röster vi komma höra hela hösten!

Frida Falck
cheFredaktör

Möt höstens nya poddar



Gizem Tütüncü 
går T2,
är 23 år

och kommer från
Tumba

Anna Valera
går T3,
är 20 år

och kommer från 
Bagarmossen

Saif Ur-rehman
går T2,
är 23 år 

och kommer från 
Nacka

Mose Mohamud
går T2, 
är 24 år

och kommer från 
Jönköping

Inte bara jurist



Inte bara jurist är podden som startades av 
fyra kompisar som alla lärde känna varan-
dra på juristprogrammet. Det var Saif  som 

för några år sen kom på idén att han ville starta 
en podd men han visste ännu inte vad den skul-
le handla om. Han var intresserad av juridik men 
hade inte börjat plugga det ännu. Det var många 
år senare på en spelkväll hemma hos Gizem som 
det visades sig att Mose bedrev en podd. Anna var 
även där när Saif  tog upp idén. De såg då hur de 
skulle kunna göra en podd tillsammans och kände 
att det var en rolig ide. Anna förklarar att det var 
både deras likheter, eftersom de funkar väldigt bra 
tillsammans, men också deras olikheter, de har lite 
olika intressen och bakgrunder - som ledde till att 
det blev en väldigt spännande kombination. 

Saif  förklarar att han alltid hört att juristpro-
grammet är brett men ville ta reda på vad det fak-
tiskt innebar. Startandet av podden har lett till att 
deras intressen har ändrats, utvecklats och bytt 
inriktning. Saifs intresse för legal tech har blivit 
större och Anna har bland annat fått upp ögonen 
för legal tech som hon överhuvudtaget inte kände 
till innan och insett att hon har ett starkt intresse 
för miljörätt samt att det finns mycket som lockar 
henne med att arbeta statlig eller inom polisväsen-
det. Gizem vill försöka kombinera sitt intresse för 
mänskliga rättigheter och barn med funktionsned-
sättningar. Mose gav sig in i juridiken med målet 
att arbeta på svenska fotbollsförbundet som jurist, 
men efter podden har han helt ändrat bana och kan 
tänka sig att bli försvarsadvokat. 

Lära sig ljudteknik var första steget till att star-
ta podden. Det var en utmaning att hitta en form 
av portabel studio för att kunna nå ut till gäster 
som är ganska upptagna och samtidigt upprätthål-
la någon slags kvalite på en studentvänlig budget. 
De berättar att det var mycket arbete bakom ku-
lisserna inför varje avsnitt som de behövde hitta 
tid för. Om det var gemensamma saker måste alla 
fyra kunna och om det är var för sig måste man har 
förståelse för den andra. I början diskuterade de 
även vad de ville få ut av podden och vad lyssnarna 
skulle få ut av varje avsnitt. De kom fram till att de 
ville besvara två frågor. Hur brett är programmet 
egentligen och vilka är personerna bakom yrkes-
titlarna? Vilka jobbar med vad, vilka är de perso-

nerna och vad har de för värderingar? Det finns 
många poddar som handlar om juridik, denna podd 
handlar om jurister. 

Största motgångarna har varit just kring ljudet 
berättar de. Mycket ska funka för att det ska vara 
så bra kvalité som möjligt. Det var en utmaning 
att möta en helt främmande person och ha en sorts 
struktur, i vad man får göra och inte göra. Att gäs-
terna inte få ta på borden under inspelning var nå-
got de hela tiden behövde påminna om. Saif  berät-
tar också att han var nervös inför att sitta framför 
personer som han respekterar väldigt mycket och 
som varit med i branschen länge. 

De spelade in alla avsnitt under sista veckan i 
somras. De åkte då ut till gästerna, oftast på deras 
kontor. Innan varje avsnitt gjorde de ganska myck-
et research. De ville nå personens kärna, förstå 
varför de har gjort vissa val i livet, speciellt när det 
gäller deras yrkesval och varför de valt juristpro-
grammet. Gizem berättar att det innebar att läsa 
artiklar om gästen, gå in på personens blogg om 
det fanns en sådan och kika på personens facebook. 
Saif  förklarar att det gäller att ställa öppna ledan-
de frågor och på så sätt leda samtalet dit man vill, 
men samtidigt inte vara för pushig och ge plats åt 
gästen. 

Podden riktar sig primärt till juriststudenter 
i hela sverige men även till personer som funde-
rar på att plugga juridik. De valde en gäst var 
som de ville bjuda in och så hade de en co-host, 
någon av de andra tre, så att de var två personer 
och gästen per avsnitt. Konstellationerna skiftade 
och co-hosten fungerade som extra stöd och kom 
med följdfrågor. Podden är helt färdiginspelat och 
tre avsnitt är redan släppta. I första avsnittet får 
ni lära känna människorna bakom podden, andra 
avsnittet är med Johan Eriksson, försvarsadvokat 
i Akilovmålet och tredje avsnittet är med Milad 
Mohammadi, jurist och statsvetare, som driver 
Järvaskolan i förorten. Det kommer totalt bli 13 
avsnitt att se fram emot. 

Ni kan lyssna på de senaste avsnitten på alla ställ-
en poddar finns! 

Instagram och Facebook: @intebarajurist



Vill du jobba på en av världens ledande 
advokatbyråer? 
Sök nu till vårt Junior Associate Programme 
med start i februari 2020!

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



Kajsa Danielsbacka driver JF:s officiella 
podd Coola Jurister där hon i varje av-
snitt intervjuar jurister med ett coolt och 

spännande jobb. Kajsa, som aldrig drivit en podd 
tidigare eller tänkt på att starta en podd, fick idén 
när hon inte kunde sova en kväll i somras. Det var 
själva idén till podden som lockade: att intervjua 
häftiga jurister som har lite annorlunda jobb. Som 
juriststudent upplevde hon att det nästan bara var 
affärsbyråer hon kom i kontakt med trots att det 
finns så mycket annat man kan göra. Hon bestäm-
de sig då för att hon ville lyfta dessa andra jobb för 
att ge en bredare bild av vad man kan göra efter en 
juristexamen. 

Det första hon gjorde för att starta en podd var 
att skissa upp vilka hon skulle vilja intervjua. I 
början siktade hon mot stjärnorna och skrev ner 
personer som Anne Ramberg och Annie Lööf. De 
är fortfarande Kajsas drömgäster men personer 
som hon inte vågat skicka intervjuförfrågan till än. 

Hon skrev ned justitieråd, coola advokater, coo-
la människor av alla slag, lite högt och lågt. Hon 
började skissa på var podden skulle finnas och hur 
man skulle kunna marknadsföra den. Hon börja-
de skicka ut intervjuförfrågningar innan hon ens 
hade en mikrofon. Det var senare hon kom på att 
en mikrofon är essentiellt för poddandet och tog 
kontakt med JF:s förra poddmästare, Milton Rehn-
lund - som för övrig gjort all musik till podden. 
Hon fick således låna JF:s mikrofon. 

Hon fick väldigt bra respons och många tyckte 
det lät kul och ville vara med. Torbjörn Ingvars-
son, professor i civilrätt och känd bland eleverna, 
var en av gästerna som svarade först. Alla gäster 
är nu planerade inför hösten och alla lyssnare kan 
förvänta sig totalt 6 avsnitt med en stor blandning 
av gäster. Kajsa avslöjade även att en stjärna bland 
juriststudenter i Uppsala kommer gästa podden i 
framtiden!

Coola jurister
Vill du jobba på en av världens ledande 
advokatbyråer? 
Sök nu till vårt Junior Associate Programme 
med start i februari 2020!

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



Hitta bra lokaler för inspelning var en utmaning. 
När hon skulle intervjua Fredrik Fors, medgrund-
are av försäkringsbolaget Hedvig, hade hon bokat 
ett grupprum på ett bibliotek men när hon kom 
dit en halvtimme innan märkte hon att det var en 
fläkt som stod och lät. När hon äntligen lyckades 
dra ut kontakten på fläkten märkte hon att ena väg-
gen hade en skjutdörr som inte gick att stänga igen. 
Hon tänkte att det är tyst på bibliotek, så att det 
ändå skulle fungera men då satte sig några precis 
utanför och pratade. Hon hade en kvart på sig att 
hitta en ny lokal och vände sig till Google. Som en 
skänk från ovan hittade hon en poddstudio som låg 
i närheten och ringde och förklarade att hon var en 
student med en nystartat podd i nöd, som behövde 
inspelningslokal desperat. Det var så hon spelade in 
första avsnittet i en riktig poddstudio helt gratis. 

Innan inspelningen har hon förberett vad hon vill 
diskutera och mejlat över det till gästen så att de är 
med på det. Podden har även några stående inslag 
som inte förändras: tips till juriststudenter, redogö-
relse på ett så enkelt sätt som möjligt hur man får 
deras jobb och fem snabba. Det varierar hur mycket 
hon planerar innehållet innan. Hon förklarar att det 
är en balansgång mellan att planera för mycket och 
för lite. Hon vill inte ha för mycket planerat inn-
an för då blir risken att det blir för långt inspelat. 
Hon vill också ha en viss mån av spontanitet och 
ta några frågor på volley, annars blir det lätt så att 
man fastnar i något manus. Samtidigt vill hon vara 
påläst och föra en relevant diskussion om personen 
och vad den är 
intresserad av. 

Kajsa Danielsbacka
går T3, är 22 år 

och kommer från 
Karlsborg 

Instagram och Facebook: 
@coolajurister

Kajsa vill själv jobba som försvarsadvokat i brott-
mål i dagsläget. Hon blir dock väldigt inspirerad av 
att lyssna på personerna hon intervjuat så detta kan-
ske ändras under poddens gång. Det är inte planerat 
att hon ska intervjua någon försvarsadvokat nu till 
hösten men det är en yrkesgrupp hon definitivt vill 
intervjua i framtiden. Hon vill bara ha tid att bestäm-
ma sig för vem eftersom det finns så många coola 
försvarsadvokater där ute. 

Ännu vet hon inte hur framtiden för podden ser ut. 
Hon kommer hålla på så länge det är kul, garanterad 
nästa termin och förmodligen terminen därpå. Hon 
berättar med ett stort leende att hon blir så inspire-
rad och taggad av att kolla på listan med personer 
hon vill intervju och det finns så många personer 
hon vill träffa. 

Ni kan lyssna på de tidigare avsnitten och det kom-
mande, med riksdagsledamoten Louise Meijer som 
släpps 18 oktober, på alla ställen poddar finns! 



Är du  
vår nästa 
kollega?

DEN MODERNA BYRÅN
CEDERQUIST.SE

CQ RECRUITMENT DAYS  /  15-16 OKTOBER

Under två dagar välkomnar vi dig in bakom kulisserna för att själv prova på om 
Cederquist är rätt arbetsplats för dig. Om det känns rätt för båda ser vi fram emot 
att utvecklas tillsammans med dig som biträdande jurist, sommarnotarie eller som 
en del av vår talangpool.

Bor du på annan ort men vill gärna få möjlighet att delta? Cederquist bekostar 
givetvis din resa t/r samt hotellövernattning i Stockholm den 15 oktober.

Ansök redan idag via vår karriärsida karriar.cederquist.se och glöm inte att följa 
oss på sociala medier. Hoppas vi ses den 15 oktober!



Elsa i Bryssel
I Bryssel, en av EU:s huvudorter, bor cir-

ka 176 000 människor. Onsdagen den 
10 april i år anlände 20 personer från 

ELSA Uppsala till den stora staden, redo 
att ta in allt Bryssel har att erbjuda. Den 
dagen hade de spenderat timmar på buss, 
flyg, och tåg men när de till slut lämnade 
tågstationen var de äntligen framme. De 
skulle under tiden i huvudstaden besöka 
Europaparlamentet, Europakommissionen 
och utforska staden. Jag var en av dessa 20.

Blandade känslor av nervositet, spän-
ning och tacksamhet fyllde mig snart efter 
vi börjat gå mot vårt hostel. Första dagen 
innefattade ett besök hos Mannheimer 
Swartling och ett senare på en uteservering 
för att njuta av solen med ett glas vin, en öl 
eller en och en annan Cava Aperol. Resan 
hade bara börjat och alla var på bra humör. 

Studiebesöket på Europaparlamentet 
var vi nog alla exalterade inför. Att efter 
en genomgång av EU och dess historia få 
sitta i Plenisalen och ta in hur långt vi 
har kommit i våra internationella 
samarbeten var mäktigt. Med 28 
medlemsländer och miljoner invå-
nare kände jag ändå, på mitt lilla 
sätt, att jag var en del av det hela. 
EU-valet skulle ske månaden efter 
vilket gjorde att vi nog alla kände 
att vi hade en skyldighet att rösta 
för att göra vår del, speciellt efter att 
ha sett ”first-hand” vad det är våra 
röster kan påverka. 

Efter att ha spenderat dagarna med att 
springa runt i Bryssel och nätterna ute på 
Bryssels gator så kände vi nog oss alla gan-
ska trötta den fredagen på Europakommis-
sionen. Trots tunga ögonlock som var svåra 
att hålla öppna lyssnade vi uppmärksamt på 
presentationen vi fick och är så tacksamma 
för att vi fick komma. Någon kan ha slum-
rat till men det kan inte tas som betygsätt-
ning av besöket i sig, det var på grund av 
sömnbrist och inte bristande intresse. 

Efter dagar med studiebesök kom vi varje 
eftermiddag att bege oss till våra rum för att 
vila oss en minut och sedan samlas igen för 
en kväll ute på stan. Förfester i källaren där 
vi lekte dryckeslekar jag aldrig hört talas 
om och drack billigt vin från närmsta mat-
affären medan vi förberedde oss för utgång. 
Kvällar på Delirium med 2000 olika ölsma-
ker och där vi ville prova alla (det gjorde 
vi tyvärr inte). Bryssel är en stad fylld 
av liv, gator fyllda 



med barer och restauranger med folk som 
spiller ut på trottoarerna. Den veckan var 
vi en del av den kulturen och hade så roligt.
 
Lördagen, dagen innan vi skulle åka hem 
började jag förstå att resan inte skulle vara 
för evigt. Jag såg verkligen till att njuta av 
varje minut vi spenderade i Brügge den 
dagen, våffla i hand och solen högt i skyn. 
Med ett så stort gäng borde grupperingar 
varit oundvikligt, det finns nästan alltid 
någon eller några som man inte kommer 
överens med när man umgås så tätt inpå 
varandra under en längre tid. Men inte i 
denna grupp. Jag kan genuint säga att vi 
alla tyckte om varandras sällskap och alltid 
ville umgås tillsammans, alla samlade. Vi 
kände nog oss alla ledsna över att det snart 
var över men tacksamma för att vi fått delat 
resan med varandra. När vi satt i källaren 
sista kvällen skålade vi för oss. 

Då ELSA är en internationell förening 
med fokus på bland annat mänskliga rät-
tigheter var syftet med resan främst besök 
på Europeiska Unionens institutioner där 
vi skulle lära oss mer om EU:s samarbeten. 
Besöken var intressanta och har gett mig 
en bättre insikt i unionens arbete och fått 
allt att kännas mer ”verkligt” i och med att 
jag har sett det med mina egna ögon och 
inte bara på bild. Trots detta måste jag ändå 
säga att det bästa med hela resan var säll-
skapet och tiden vi spenderade mellan stu-
diebesöken. Jag har inte bara lärt mig mer 
om EU, jag har också lärt mig att jag gillar 
kaktusöl och inte är ett stort fan av muss-
lor. Mitt nyårslöfte att ”våga mer” är hela 
anledningen till att jag sökte till resan och 
fick följa med. Ibland är nyårslöften inte så 
dumma ändå. 



Under veckan spenderade jag all min vakna 
tid med personer som innan resan var totala 
främlingar för mig. När vi till slut lämnade 
Bryssel visste jag så mycket om dem, det är 
inte många dryckeslekar där man kan hålla 
många hemligheter hemliga längre.

Jag har under den här resan skrattat myck-
et och fått vänner och minnen för livet. Man 
skulle kunna tro att jag skulle tröttna på att ha 
människor omkring mig under dygnets alla 
timmar, men sanningen var att jag kände mig 
väldigt ensam när jag på söndagen klev in i 
mitt korridorsrum på Rackarberget, hem-
kommen från Bryssel och utan mina rums-
kompisar i sikte. 

Sedan resan har vi inte kunnat hålla oss ifrån 
varandra länge. Jag lyser upp när jag ser de på 
munken, JB eller på stan. Vi har haft en kväll 
med middag och bowling och planerar att ses 
igen i höst. Kanske har vi haft en till reunion 
när denna text publicerats, jag hoppas i alla 
fall det. Oavsett vad kommer jag alltid vara 
tacksam för veckan jag fick i Bryssel, för vän-
nerna jag funnit och för ELSA som arrange-
rade resan som förde oss alla samman. 

linnéa regnell
gästskribent



Apply today — and start at the top.
www.roschier.com

The Roschier name stands out.
It’s a quality standard, a seal of approval,
proof of a business operating at the highest level. 

At Roschier, you will get to learn from the best — by working
with the best. You will join a group of talented and inspiring
professionals, dedicated to driving the future of the legal profession.
Every day, we challenge ourselves to improve, to be the best.
It’s what forges us together, it’s what pushes us to stand out
in the legal profession, and it’s what makes us Roschier.

Learn
from the
best. 



 

Här var det tomt!
De här sidorna kan du göra lite vad du vill med. Fylla med anteckningar från de intres-
santa artiklarna, rita något fint eller till och med spela hänga-gubbe på.

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

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

redaktionen@jf-uppsala.se



 



Axel Wernlund och Emma Eklind kom båda i kontakt med Gernandt & Danielsson genom att delta i den Talangdag som byrån varje 
år arrangerar på sitt kontor. Därefter har de arbetat som både Research Trainees och Summer Trainees och är nu anställda som 
Associates på byrån.

Välkommen till en stor byrå i mindre format

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

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

Hamngatan 2, Box 5747  ·  SE-114 87 Stockholm

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



Hej! Namn, ålder, termin?
Ludvig Höök, 22 år, och läser T6.

Vad har du för ämbete?
Jag är klubbmästare i juridiska föreningen!

Vilka tidigare ämbeten har du haft?
Mitt första ämbete var klubbverkare vilket jag tyckte var väldigt 

roligt och gav mig en bra första bild om engagemang i juridiska fören-
ingen. Det ledde till att jag blev taggad att på att söka till reccekommittén 

vt18, där jag var recce-assistent. Efter det fortsatte jag att vara KV i ett år, 
framtill jag på hösten 2018 blev vald till recceförman för vårterminen 2019. 

Men inte ens efter 2 intensiva veckor kände jag att jag fått nog av jf  och blev kort 
därefter vald till klubbmästare, vilket jag fortfarande är!

Vad är det roligaste med ditt nuvarande ämbete?
Mångas första ämbete i JF är klubbverkare och det är väldigt kul att få jobba med de ny-engagerade 

och lära känna dem. Som klubbmästare får man en stor chans att påverka hur den löpande verk-
samheten ska se ut, exempelvis kan jag ta emot önskemål och göra vad jag kan för att genomföra 

dem.

Varför ska man engagera sig JF?
Det är ett fantastiskt sätt att lära känna folk över terminerna och dessutom har, i 

alla fall jag, haft väldigt roligt i alla mina ämbeten. Sen är det såklart alltid skönt 
att få förköp till baler och gasquer!

Varför ska man engagera sig just i klubbverket?
Det är den delen av JF som faktiskt bara fokuserar på att ha kul! Skämt 
åsido, vi har väldigt många olika evenemang för bara klubbverkare och 
dessutom är det kul att komma i kontakt med medlemmarna när man står 
i baren på jontes!

Vad krävs av en klubbverkare?
Följande kumulativa rekvisit kan uppställas: Social, tycker om att hänga 

Klubbmästare Höök



på jontes och tycker att det är viktigt att vi ska kun-
na fortsätta med vår pubverksamhet. 

Många säger att klubbverkare är ett bra första 
ämbete, varför?
Det är ett lätt sätt att ta sig in och få ett smakprov 
på hur det är att vara ämbetsman i JF. Dessutom kan 
man jobba dels med sina gamla kompisar, men även 
lära känna nya när man står i baren. Det krävs inte 
heller något dagligt arbete, vilket innebär att man 
enkelt kan få ihop det med studierna!

Vad har du för råd till de som valt att engagera 
sig i klubbverket som första ämbete?
Kom på alla ämbetsmannafester!

Vad tror du är största skillnaden mellan att en-
gagera sig i nation och JF?
Man slipper ekonomer! Nej, men nation är säkert 
jätteroligt men jag tror att vi har tajtare samman-
hållning inom JF iochmed att vi pluggar samma ut-
bildning och vi stöter även på varandra utanför jon-
tes. Sen så går vi alla också igenom samma lidande!

Vad är det bästa med JF?
Att man antagligen träffar sina bästa vänner för för-
sta gången på JF-event och att det alltid finns någon 
att hänga med på jontes.

Vilken termin engagerade du och varför valde du 
att engagera dig i JF?
T2, och anledningen till varför jag valde JF framför 
nation för att jag hade redan väldigt många kompi-
sar som var aktiva, och sen hade många faddrar talat 
väldigt väl om. Det känndes också väldigt naturligt 
at ta sitt första steg in i jf.

Sista frågan: har du några bra tips till reccar i 
allmänhet?
Stressa inte! Ingen pluggar 8 timmar om dagen, 
oavsett vad kursföreståndarna säger!

Juste! Om någon vill kontakta dig angående JF 
eller bra tips i allmänhet, var ska man höra av 
sig?
klubbverk@jf-uppsala.se, eller sväng förbi 
Astrid-rummet på JB (första rummet till vänster på 
jb. red. anm.). edward OlssOn

bitr. cheFredaktör

JB eller Munken?
JB.

Matlåda eller nationslunch?
Nationslunch (han kan inte laga mat red. 
anm.).

Stocken eller Snerikes?
Stocken.
Gasque eller slabb?
Gasque, alla är så snygga i sina fina kläder!

Lund eller SU?
Pest eller kolera, men Stockholm har tunnel-
bana!

Vilken jurist, levande eller död skulle du 
ta med dig till en öde ö?
Göran Lambertz, han lär ha många bra krigs-
historier!

EU-Stadgan eller EKMR?
EKMR, förstår inte stadgan.

Favorit-latin uttrycket?
Pacta sund servanda.

Bästa juridik-sången?
I fought the law – The clash.

Bästa juridikfilmen?
The firm!

Vilken är den vanligaste frågan du får om 
klubbverket?
Finns det något ledigt datum till klassfest?

Vilken är den ovanligaste frågan du fått?
Får jag intervjua dig till press judicata?

Några snabba!



Några snabba!

Följ oss gärna på

Vill du bli en del av vårt team? Har du ett genuint intresse för 
affärsjuridik tillsammans med ett naturligt kommersiellt tänkande? 
Vill du arbeta i ett högpresterande team med stark framåtanda 
där ingen dag är den andra lik? Registrera din ansökan på vår 
hemsida www.whitecase.com/careers/locations/sweden 
med CV och personligt brev på engelska, betyg från din juridiska 
utbildning, gymnasiebetyg samt eventuella övriga meriter.

Together w
e 

m
ake a m

ark



Provokativ och vass –
här är vår nya ordförande



Efter en kort promenad en förvånansvärt varm 
septembermorgon kommer jag in till kontoret på 
Ihregården med det skrivbord som numera tillhör 
Frida Gommel, Juridiska föreningens nya ordfö-
rande. För den som varit där innan Frida ”flytta-
de in”  ser det ungefär ut som vanligt, förutom att 
artikeln ”Fakulteten måste ta digitaliseringen på 
allvar”  hänger på väggen. Artikeln publicerades i 
Uppsala Nya Tidning i augusti och skrevs av Fri-
da tillsammans med Arvid Bertilsson, ordförande 
för studieutskottet.

Vem är Frida Gommel, kortfattat?
Oj, ska jag svara på det? Jo, men jag är en 
dalkulla ifrån Falun, som har ett pretentiöst 
litteraturintresse, och… Vad mer… Jag gillar 
färgen vit väldigt starkt. Det gör jag för när 
man delar färgen vit blir det alla färger. Det 
är ett diplomatiskt svar på frågan, vilken färg 
man gillar, om man nu skulle få den. Det är 
väl jag i korthet.

Du nämner Falun, vad är det bästa med 
staden? 
Det finns bra pendlingsmöjligheter därifrån, 
det är det bästa med Falun skulle jag säga.

Varför är du med i JF till att börja med?
Jag har ett starkt studiepolitiskt intresse, det 
var det som triggade mig att börja i studie-
rådet. Egentligen var det datorförbudsfrågan 
som drev mig till att vilja förändra någonting. 
På den banan hamnade jag först i studierådet 
och sedan sökte jag ordförande. 

Vad är ditt mål som ordförande?
Det är en så svår fråga. Jag vill ju fortsätta att 
förvalta och också utveckla vår relation med 
Juridiska fakulteten, såtillvida att jag vill be-
fästa vår kårstatus, att vi är en naturlig aktör 
att vända sig till från Juridiska fakultetens 
sida. Särskilt när det kommer till kvalitets-
förbättring och förbättring av utbildningen. 
Som det ser ut nu så skulle inte jag säga att vi 
är en naturlig kanal. Det är inte naturligt att 

vi är med i alla sammanhang. Det är en sak 
som jag vill jobba på. 
Sen så har vi ju vissa konkreta frågor som vi 
vill driva såklart, vi vill vara med och revide-
ra Juridiska fakultetens arbetsordning, det är 
en fråga vi kommer att driva ganska hårt. 

Att jobba för en ökad internationalisering 
av utbildningen tror jag också är viktigt om 
man ska blicka framåt. Men det här är såklart 
frågor som vi behöver driva gemensamt med 
studierådet så jag vill inte sitta och hitta på 
egna frågor utan att förankra det. 

Men det är ändå ditt personliga driv?
Ja, det är mitt personliga driv, absolut. Fram-
förallt för att jobba för en större enhetlighet 
på juristprogrammet. Som det är nu finns det 
en väldigt stark känsla av att kursförestånda-
re får bestämma väldigt mycket själva över 
sin termin, vilket jag tycker är väldigt posi-
tivt, men det gör också att utbildningen kan 
framstå som ganska oenhetlig för studenter-
na. Det kan till exempel handla om en så en-
kel sak som olika sätt att mäta teckengräns 
för PM på olika terminer. Jag tycker att det 
är obefogat att det ska vara så stora skillnader 
mellan terminskurser. Jag tror att det bidrar 
till en stress hos studenter. 

Har du dekorerat ditt skrivbord?
Nej, du ser ju hur katastrofalt det ser ut! Jag 
har bara stökat till det ännu mer! 

Kommer du att dekorera det?
Jag dekorerade i och för sig med vår artikel 
där, de första veckorna som jag började, arti-
keln om datorförbudet. Det är väl den bestå-
ende förändringen jag gjort här. Jag är inte så 
mycket för dekorationer.

”[...] jag vill befästa vår kårstatus, att 
vi är en naturlig aktör att vända sig till 
från Juridiska fakultetens sida.”



Vad är utmaningarna som 
du känt av hittills i rollen? 
Det är nog att Juridiska fa-
kulteten och Uppsala univer-
sitet är väldigt gamla och tra-
ditionsbundna aktörer. Det är 
väldigt svårt att förändra en 
sådan aktör, då vårt påver-
kansarbete i många samman-
hang bromsas. Vi måste alltid 
förhålla oss till en i många 
sammanhang ganska konser-
vativ inställning för att kun-

na bedriva påverkan, och det 
finns en väldigt hårfin gräns 
för när man kliver över vad 
som är accepterat och inte. 
Exempelvis datorförbudsfrå-
gan var en sådan där vi gick 
rakt på en sådan ”gammal 
kultur” av att man inte ska 
lägga sig i vad enskilda kurs-
föreståndare gör, och där såg 
vi direkt att här går gränsen 
för vad vi tillåts påverka. Det 

är svårt att jobba utifrån och 
förhålla sig till den gränsen. 
Vad har varit ”lättare” än 
du trodde i rollen?
Vi har en, som jag ser det, 
välskött organisation just nu. 
Många bra personer på bra 
poster. Jag trodde nog att det 
skulle vara fler utmaning-
ar internt. Jag tycker att det 
finns ett ganska väloljat ma-
skineri på plats. Det var en 
positiv överraskning. 

Juridiska Föreningen har 
en ganska stark koppling 
till näringslivet med ad-
vokatbyråer och liknande. 
Press Judicata har framfö-
rallt annonser från advo-
katbyråerna. Borde andra 
aktörer bjudas in, eller är 
det en bra balans som det 
är nu med till exempel Kon-
taktdagen?
Jag vill börja med att säga att 

Kontaktdagen är vårt dotter-
bolag, som jag inte kan eller 
vill styra över. Men med det 
sagt har jag tidigare suttit 
i ledningsgruppen för Kon-
taktdagen och jag vet att det 
finns en strävan i lednings-
gruppen för att bjuda in fler 
aktörer som inte är affärsjuri-
diska. Det tycker jag är posi-
tivt, för jag tror att det är bra 
för juriststudenter att mötas 
av flera olika typer av aktörer 
och se att arbetsmarknaden 
är inte bara består av de stora 
byråerna. 

Men med det sagt tycker jag 
också att det är positivt och 
kul med det engagemang som 
de stora byråerna visar ge-
nom att sponsra olika event, 
både med JF och kontaktda-
gen. 

Jag tycker att Uppsala univer-
sitet har en ganska konserva-
tiv inställning här. Exempel-
vishar man fortfarande inte 
beviljat att Kontaktdagen ska 
vara undervisningsfri, sam-
tidigt som Anders Wall-fö-
reläsningen är en undervis-
ningsfri dag. Jag tycker att det 
är en konservativ inställning 
till arbetslivets inflytande på 
utbildningen. Jag tror att vi 
behöver fler arbetsgivare i ut-
bildningen, närvarande bland 
juriststudenterna. Jag tror 
också att det är något som ef-
terfrågas av studenterna.

Är det någon del av JF som 
du ser som de dolda räddar-
na i nöden?

Frida på plats vid sin nya arbetsplats.



erik berglund
layOutansvarig

Jag tycker att alla delar av JF är viktiga, och 
alla som är engagerade är så viktiga för verk-
samheten. Jag menar, utan dem hade vi inte 
funnits. Jag tycker att ni på Press Judicata gör 
ett jättefint arbete, verkligen. Sen, rent stra-
tegiskt för JF som varumärke, tycker jag att 
studierådet och studieutskottet bör vara mer 
synligt av det skälet att JF är en kår, och vårt 
huvudsakliga syfte ska vara just studiebevak-
ningen. Men jag vill inte rangordna, jag tyck-
er alla verksamheter är lika viktiga verkligen. 
IT, som gör mycket fotarbete, är verkligen 
värda att lyfta i sammanhanget.

Vad har då varit roligast i JF, i din roll 
framförallt, men sen också genom dina JF-
år?
Jag kan fortfarande tycka att min reccevecka 
var bland det roligaste jag gjort, för det var 
nytt och väldigt kul. Även den här recceveck-
an, som jag varit med på som ordförande, har 
varit jättekul. Sen kan jag också tycka att de 
väldigt nördiga men väldigt bra studieråds-
mötena när man haft riktigt hög nivå på kon-
versationerna, de är också jättekul. 

Vad kan det vara för konversationer där?
Det är när man kommer in på nästan ideo-
logiska argument kring hur vi vill driva vår 
studiepolitik, alltså när det finns bra underlag 
och det lyfts väl motiverade för- och motar-
gument. Där trivs jag och det är där vårt på-
verkansarbete ska vara. 

Vad har varit den roligaste terminen rent 
pluggmässigt, utanför JF?
Det är T3, alltså gud, så mycket T3! Sakrätt, 
det kan ju vara det roligaste som någon nå-
gonsin kommit på sedan… Spelet Othello. 
Nej, Othello är inte så kul, men sakrätt är ro-
ligare än allt annat. Det är askul, jag älskar 
sakrätt.

Vi kommer alltså att få se Gommels ”Sa-
krätt: avseende lös egendom” byta ut 
Håstads?
Absolut! Exakt så! Nej, på den nivån är det 
inte, men jag tyckte att det var väldigt, väl-
digt kul.

Vad var den, om man får uttrycka det så, 
mindre roliga terminen?
Nu ryker mina relationer med kursförestån-
darna! Nej men jag tyckte nog att, och det 
brukar jag inte ljuga om, straffrätt inte var 
min ”cup of  tea” så att säga. Det är inte sär-
skilt kul. Inte särskilt stimulerande eller ut-
manande heller. Verkligen inte min typ av ju-
ridik.

Vart ser du framtidsplansmässigt dig själv 
om 5 år, efter utbildningen?
Ja, då doktorerar jag i sakrätt. Det gör jag de-
finitivt, så vi får hoppas att den här artikeln 
inte läses av de jag ska söka doktorandtjänst 
hos! Det är min plan A, absolut.

Något särskilt ämne inom sakrätt?
Specifikation skulle det vara. Man ska ju ha 
sina planer utstakade tycker jag!

Avslutningsvis, hur känns det? Känner du 
dig taggad?
Ja jag känner mig väldigt taggad. Jag känner 
mig också väldigt nervös faktiskt, men på ett 
bra sätt då. Jag känner mig på rätt sätt lite 
provokativ liksom, jag tror att vi tjänar på att 
ha en lite vass men smart röst. Man ska inte 
klampa in på ett fult sätt, men om man vet att 
man har rätt och har underlag för det man 
tycker, då ska man våga vara vass.

”Jag känner mig på rätt sätt lite provo-
kativ liksom, jag tror vi tjänar på att ha 
en lite vass men smart röst.”



Hamilton är en av Sveriges främsta affärsjuridiska fi rmor. Hos oss får 
du tillgång till ledande, branschkunniga jurister och ett omfattande 
kontaktnät som ger dig goda förutsättningar att lyckas inom affärsjuridik. 
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Skärmförbudet (eller skärmfriheten, som det lite 
orwellskt kallats av vissa förespråkare) är kanske 
den mest uppmärksammade frågan som Juridiska 
föreningen har drivit gentemot fakulteten i mo-
dern tid. I början blev det stor uppståndelse kring 
förbudet, som vissa menade skulle inverka negativt 
på studenternas möjlighet att tillägna sig kunskap. 
Andra menade att det var en omotiverad (och dess-
utom otillräckligt beredd) inskränkning i studen-
ters möjlighet till val av anteckningsstöd, medan 
en del välkomnande förbudet som ett gott inslag i 
seminarieundervisningen. Sedan dess har diskus-
sionen förts ur många perspektiv: digitaliseringen, 
juristutbildningens pedagogiska modell och vikten 
av den livliga diskussionen på seminariet. 

Studierådet motsatte sig införandet av skärm-
förbudet, bland annat för att vi anser att valet av 
anteckningsstöd är något som studenter såsom 
fullt vuxna individer har möjlighet att besluta om 
själva. Men det finns också en annan dimension av 
frågan, vilket är en del av anledningen till att vi har 
drivit den länge. Den belyser en viktig grundförut-
sättning för vår kår: studentinflytandet. 

Som många säkert minns beslutade Juridi-
cums utbildningsutskott att på vårt initiativ häva 
skärmförbudet. Fakultetsnämnden, utbildnings-
utskottets överorgan, förklarade därefter utskottet 
obehörigt att ta sådana beslut. Vår möjlighet att 
påverka förbudet genom att utöva vår rösträtt har 
därigenom i praktiken förminskats kraftigt. Kåren 
är i och för sig representerad i fakultetsnämnden, 
men där utgör vi en mindre del av den röstberätti-
gade kretsen. Kursföreståndare får alltså fortsätt-
ningsvis införa skärmförbud när de anser att det 
gynnar pedagogiken, men måste då skicka försla-
get till oss på remiss innan förändringen genom-
förs. Är frågan om skärmförbudet död då? På sätt 
och vis. Finns det fortfarande saker vi kan göra? 
Absolut.

Juridiska fakultetens arbetsordning behöver en 
revision och ska ses över. Vi kommer i den proces-
sen att verka för ett studentinflytande som är reellt 
och inte bara på pappret. Vi kommer att verka för 
en ordning där alla förslag till förändringar skick-
as till oss i god tid så att studenternas perspektiv 
kan tillföras innan förändringarna genomförs. Vi 
kommer att verka för ett system där det står klart 
vilka beslut som ska tas av kursföreståndare och 
vilka beslut som kan tas av utbildningsutskottet, 
och att inga beslut i framtiden ska präglas av sam-
ma oacceptabla osäkerhet och frånvaro av bered-
ning som har gällt för skärmförbudet. Vi ska kräva 
att frågor som väsentligen berör studenternas si-
tuation tas i rum och kanaler där vi har rösträtt. 
Idag är det “bara” ett skärmförbud på agendan, 
men vem vet när det uppkommer frågor vars vikt 
får ett sådant förbud att blekna i jämförelse? Då 
kommer det vara helt nödvändigt att studenternas 
röst verkligen hörs.

Skärmförbudet och vägen framåt

För Juridiska Föreningen i uppsala 
arvid bertilssOn
OrdF. studieutskOttet
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