PRESS

JUDICATA
§ Elisabeth
Massi Fritz
Intervju med brottsoffrens
försvarare

för reccar
§ Tips
Hur man tar vara på
studietiden

§ Terminshoroskop
Få reda på hur din höst blir
reformerad
§ En
notarieantagning
En titt på det förändrade
systemet

NR.

2020/3

Ledare

JURIDISK
A

s. 2

Samarbetspartners

I
N
N
E
G
R
E
Ö
F

I detta nummer

Huvudsamarbetspartner

s. 3

Presidiet

s. 4

Terminshoroskop

s. 6

Kylskåpspoesi

s. 8

Intervju med
Elisabeth Massi Fritz

s. 13

En reformerad
notarieantagning

s. 16

Funderingar från en
notarieaspirant

s. 17

Tips för reccar

Redaktionen

Erik

G

Berglund

Kontor:
Övre Slottsgatan 6
753 11 Uppsala

Besöksadress:
Övre Slottsgatan 3
753 11 Uppsala

Tryck & bokbinderi: Cicero Tryck & Media AB

Kontakt:
redaktion@jf-uppsala.se
www.jf-uppsala.se

Ansvarig utgivare:
Edward Olsson
kommunikation@jf-uppsala.se

bitr.
chefredaktör

RU
Frida
Falck

chefredaktör

Henrietta
Åkerskog

Daniela
Andersson

bitr.
layoutansvarig

NDAD 1
layoutansvarig

Fotograf omslagsbild: Elisabeth Ohlson Wallin

Presidiet.

Ledare.

Välkommen till terminens första nummer av PJ!
Numret som du nu håller i är fullspäckat med bra artiklar.
Vi på redaktionen vill ge ett särskilt varmt välkomnade
till alla nya studenter. Recceveckan är oh ah över säg oh
ah över och plugget är i full gång.

En märklig sommar har nu kommit och gått.
Den första märkliga delen känner nog de flesta igen:
någon semester blev inte av. När vintern var som mörkast
och jag satt med T6 drömde jag mig bort till Rivieran
och min motorcykel. Om ni sett serien Störst av allt kanske ni minns hur karaktärerna Sebastian och Maja åkte
längs kusten på en vespa, iklädda sommarkläder och njöt
av livet? Det var den bilden jag hade i huvudet. Och gud
vad jag längtade bort från mina skolböcker och folkrätten.
Men så blev inte sommaren. Så blev nog sommaren för
få.

Våren har för mig, som för många andra, inneburit mycket tid för reflektion. Jag funderade på att ta studieuppehåll
och sökte till och med programmet freds- och utvecklingsstudier. Inte för att jag var trött på att plugga utan för
att jag var trött på att plugga juridik. Sommarens utlandsresor ställdes in, världsekonomin höll andan och alla åkte
helt plötsligt på äventyr i hela Sverige. Jag tackade nej till
programmet och fyllde istället mitt behov av att plugga
något icke paragrafbundet med tre intressanta, roliga och
flummiga sommarkurser (som alla var CSN-berättigande,
jag tackar). Läste bland annat den ökända kursen Harry
Potter och hans världar utan att egentligen vara ett så stort
fan av Harry Potter, men viljan var där att bli det.

Men en märklig sommar innebar även något för mig
väldigt bra. För första gången sedan sommaren 2015
pluggade eller jobbade jag inte. Min från JF betalda semester gav mig ett barns sommarlov igen! Vad gjorde då
barnet Erik med sin semester? När jag skriver detta hoppas jag att jag kommer tillbaka vis som få, att jag fick min
Riviera-semester och är brun som de svenska kanarieholmar-pensionärerna. Verkligheten brukar tyvärr sätta stopp
för mitt drömmande, och rimligen kommer jag tillbaka
lika ointelligent som jag lämnade Uppsala, om än lite blekare än när sommaren började.

Juristprogrammet är otroligt brett så det är inte konstigt att ens intresse skiftar från termin till termin, rättsområde till rättsområde, vecka till vecka. Det är helt okej
att inte vara säker på om juridik är helt rätt för dig. Det är
okej att vilja testa på något helt nytt.
Det här är sista numret med Henrietta som layoutansvarig och med mig som chefredaktör! Vårt tvååriga engagemang i tidningen avslutas med klackarna i taket och en
flagga som fortsätter till toppen eftersom Erik Berglund
kommer ta över som chefredaktör och Daniela Andersson
tar över som layoutansvarig. Erik ger sex ovärderliga tips
till alla reccar som ni inte får missa. Han och vår gästskribent Magnus Jansson ger även intressanta och insiktsfulla
reflektioner till alla notarieaspiranter där ute! För de som
hellre blickar mot himlen förutspår jag hur hela din termin kommer bli enligt ditt stjärntecken utan några kunskaper om horoskop. Vår andra gästskribent Armin Khajehdehi skriver kylskåpspoesi. Slutligen har jag intervjuat
den omtalade brottmålsadvokaten Elisabeth Massi Fritz!
Lär känna henne i vår personliga intervju där hon bland
annat berättar om sin studietid och vad hon gillar att göra
på fritiden. Hon ville tyvärr inte svara på några djupgående frågor om advokatsamfundets varningar men berättar
desto mer om sitt viktiga arbete som målsägandebiträde.

Tidigare nummer går att finna digitalt på google drive genom jf-uppsala.se. Föregående nummer handlade
om psykisk ohälsa och bland annat skrev gästskribenter
om social ångest och suicidtankar. Vi tar gärna emot synpunkter och mer än gärna om du vill skriva en artikel till
tidningen, mejla redaktion@jf-uppsala.se.
På återseende? Jag gör en comeback i ett kommande
nummer som gästskribent och intervjuar den kända advokaten och författaren till bland annat den hyllade boken
Störst av allt. Det vill ni inte missa. Vi på redaktionen
hoppas ni får en underbar termin och att ni tar hand om
varandra!
Frida Falck
chefredaktör

När jag nu reflekterar tillbaka på mitt första halvår
framstår det som lika märkligt det. JF står ju på tre ben
– det sociala, det arbetsmarknadsanknytna och det studiebevakande. Under mitt första halvår har två tredjedelar i
det närmsta avstannat helt. Jag är inte det minsta upprörd
över folkhälsomyndighetens beslut, men det är onekligen
svårt att bedriva studiesocial verksamhet när den förbjuds.
Lika svårt är det att anordna case-dagar, föreläsningar och
liknande när byråer har riktlinjer för att begränsa kontakt
med andra.
Nu hoppas jag bara att höstterminen slutar på ett annat
sätt än vårterminen. Jag, likt många andra, kom till Uppsala för just Uppsala. Juristprogrammet är såklart anrikt
och bra, men att vara i Uppsala utan nations- och kårlivet
är underligt. Omvärldsläget kan såklart inte ändras, men
jag hoppas att vi snart har normalitet igen. Tar vi ansvar
lite till är det förhoppningsvis snart ett student-Uppsala
vi bor i igen.

Men här sitter jag nu med vår nya ordförande Arvid
Bertilsson. Arvid har, förutom sina många brister som
blivit alltför påtagliga under vår långa (åh så långa) tid
tillsammans, åtminstone gjort mina arbetsdagar roliga.
Tillsammans ser vi nu hoppfullt på det kommande halvåret, och hoppas att vi i december av slumpen springer
in i någon av er läsare på Snerkans klassiska golv och
glömmer bort det gångna året.
Med kärlek från Övre slottsgatan,

Erik Schwartz

vice ordförande

Terminshoroskop

– Få reda på hur din höst blir!

VÄDUREN 21/3–19/4

Du kommer få en trevlig och ganska lugn termin. Du
hamnade i en bra seminariegrupp (fast din lärare verkar
inte gilla dig särskilt) och du trivs i din lägga. Tyvärr
kommer du inte få ett så roligt PM-ämne men du kommer prata med en ny person tack vare det. Vid slutet av
terminen kommer du bli inbjuden till en middag som du
våndas över om du ska gå på. I slutändan bestämmer du
dig för att stanna hemma och ligga i sängen som en burrito. Det kommer visa sig vara ett bra val för middagen
var inte alls trevlig.
Turdag: 18 oktober
Otursdag: 25 november
Råd: För att undvika att din cykel blir stulen i november, köp ett rejält lås!

TVILLINGARNA 21/5–20/6

Våga ta en paus och ta det lugnt istället för att hela tiden springa i livets hamsterhjul. Terminen känns i början
hektisk och förvirrande men du kommer finna ett lugn
perfekt inför tentaperioden. Du behöver inte köpa den
senaste upplagan av den där boken. Din kompis kommer
dricka för mycket en kväll i mitten av terminen, lycka till
med det! Glöm inte att boka tvättid i slutet av september.
Dina kläder börjar lukta.
Turdag: 6 januari
Otursdag: 30 oktober
Råd: Ta med dig ett paraply, det kommer regna!

LEJONET 23/7–22/8

Du kommer umgås mycket med kompisar och familj
den här terminen. Förbered dig på en stressig tentaperiod men misströsta ej! Det kommer gå bra om du inte
pluggar med dina kompisar varenda dag… eller ändlöst
stalkar människor på facebook. Några gamla vänner
kommer du återuppta kontakten med men försök begränsa din umgängeskrets så du inte sliter ut dig själv.
Kanske går du längs fyrisån och inser att du vill hitta en
ny bostad.
Turdag: 2 november
Otursdag: 28 december
Råd: Räck upp handen, du vet svaret!
Foto: Jeremy Thomas, Unsplash.com

OXEN 20/4–20/5

Terminen börjar segt och du längtar redan efter jul. Jokes
on you, för julafton innebär även att tentan nalkas. Du
kommer gå till en ny nation och ha en minnesvärd kväll.
Skriv till den där kompisen som du har tänkt på att du
ska skriva till ett par gånger, du kommer inte ångra det.
Det blir många pastapestomatlådor och voi-åkturer denna termin. Du har ett äventyr att se fram emot i mitten av
terminen!
Turdag: 2 december
Otursdag: 19 september
Råd: Föreläsningarna är inte obligatoriska!

VÅGEN 23/9–22/10

En ganska tråkig termin med några ljusglimtar men på
det stora hela en ohändelserik höst. Du trivs med det och
plugget flyter på. I mitten av terminen borde du höra av
dig mer till din familj. Sommaren innebar en inställd
resa som blir av i slutet av terminen istället. Gå in på
spotify och lyssna på en helt ny spellista, din favoritartist
kommer även släppa ett nytt album. Sista veckan i oktober kommer bli lite kaotisk, se till så att du har en städad
lägga och gjort seminarierna i tid då.
Turdag: 12 december
Otursdag: 26 oktober
Råd: Klipp dina tånaglar!

SKORPIONEN 23/10–21/11

En romantisk termin väntar dig. Spännande samtal och
långa promenader. I oktober får du en perfekt möjlighet
att förverkliga ett mål som du haft, våga ta den. Dina
kompisar kommer överraska dig på din födelsedag. Köp
dina julklappar i tid för presenten till ditt syskon kommer
vara slut i butik.
Turdag: 4 oktober
Otursdag: 5 oktober
Råd: Läs nyheterna i december!

STENBOCKEN 22/12–19/1
KRÄFTAN 21/6–22/7

Terminen kommer bli väldigt rolig och tillräckligt utmanande för att du ska fortsätta hålla motivationen uppe.
Kärlek finns överallt, men inte på instagram. Under mitten av terminen kommer du få en viktig insikt om dig
själv, försök att skriva ner den. November kommer bli
lite utmanade ekonomiskt så försök spara lite pengar
fram tills dess.
Turdag: 10 oktober
Otursdag: 29 september
Råd: Du behöver inte köpa en ny tröja!

JUNGFRUN 23/8–22/9

Den här terminen blir en svacka som du måste göra ditt
bästa för att ta dig ur. Har du sett filmen Yes Man? Försök
att säga ja mera och ta initiativ. Möjligheterna finns där
ute om du bara tar dig ur din lägga. Ät lunch på en nation,
du kan frysa in din matlåda! I mitten av terminen kommer en stor förändring ske som du i slutändan kommer
inse var för det bättre. Du är orolig men den här terminen
definierar inte hela ditt liv.
Turdag: 1 november
Otursdag: 15 december
Råd: Skänk pengar till en välgörenhetsorganisation!

SKYTTEN 22/11–21/12

Din seminarielärare kommer tycka om dig och stjärnorna har välsignat dig med en odramatisk termin i kompisgänget. När du går inne i stan i slutet av september kommer du se ett bekant ansikte, våga säg hej! Du kommer
fundera mycket på din barndom och det förflutna denna
termin. Annars kommer plugget faktiskt vara ganska roligt och du får ett enkelt PM-ämne.
Turdag: 21 december
Otursdag: 1 november
Råd: Du behöver inte lägga ut det där på din story!

VATTUMANNEN 20/1–18/2

Terminens mitt kommer bli tuff men den börjar i alla fall
bra. Du kommer åka på en liten semester och vila upp
dig i slutet av terminen. Läs lite skönlitterära böcker för
att koppla av i början av november för då kommer skolan vara förvirrande och kompisarna lite distanstagande.
Din kompis kommer dricka för mycket en kväll i mitten
av terminen, lycka till med det!
Otursdag: 26 oktober
Turdag: 9 december
Råd: Testa ett nytt pluggställe!

Bjud in din familj eller kompisar hem till dig i Uppsala! Terminen blir så mycket roligare om du tillbringar
den med personer du tycker om. Mycket ändrades under
sommaren som har gjort dig förvirrad. I mitten av terminen kommer du börja reflektera över vad du vill göra i
framtiden men inte riktigt komma fram till något. Det är
ett steg i rätt riktning. Du kommer må dåligt i slutet av
terminen, men allting kommer lösas och bli bättre igen.
Turdag: 2 oktober
Otursdag: 26 november
Råd: Ta en springtur – det är fint i Håga!

FISKARNA 19/2–20/3

Denna termin blir den bästa i ditt liv! Eller i alla fall en
av de bästa. Solen skiner på ditt vackra ansikte varje dag.
Du har löst de flesta av årets problem och har tid över till
att fokusera på det som du tycker är viktigt. Seminariegruppen är dålig men det spelar ingen roll för du pluggar
mycket med dina kompisar ändå.
Turdag: 14 december
Otursdag: 14 november
Råd: Gå på den där tinderdejten!

Frida Falck

chefredaktör

D

Kylskåpspoesi

et var hösten 2015 som allting började. Efter
uppmaning från en vän beslutade jag att söka
mig till juridiskt grundår i Visby. När jag blivit
antagen flyttade jag mitt pick och pack från Stockholm
och styrde mot Visby och närmare bestämt Strandgatan. Där skulle jag tillbringa en termin. Vad jag inte då
visste var att det var där min första rättsliga tvist skulle
inledas.
Valet att läsa juridik var inte enkelt. Efter en yrkesmusikerexamen år 2010 från Södra Latins gymnasium
var ursprungsplanen att bli violinist. Det som begränsade mig var att jag var rädd för att misslyckas vid
provspelningar. Därför fortsatte jag min musikaliska
utbildning vid Birkagårdens folkhögskola under ett års
tid. Parallellt med musiken tjänstgjorde jag som nämndeman i Attunda tingsrätt. Efter att jag blivit hårt drillad av min ukrainska lärarinna gjorde hon klart för mig
under år 2014 att antingen söker jag musikhögskolorna
eller så kan jag inte vara hennes violinstudent. Eftersom
förhandlingsutrymmet var begränsat följde jag hennes
råd och sökte till musikhögskolor i Göteborg, Örebro
och Stockholm. Mina praktiska färdigheter var det inget
fel på men musikteorin var en annan femma. I och med
att jag endast blev godkänd på ena provet kunde jag inte
gå vidare. När jag våren 2015 insåg att jag inte skulle
bli violinist var plan B att bli jurist. En klok violinist
sade en gång: ”Du kan inte vara violinist och jurist, men
du kan vara jurist och spela fiol”.
Den krokiga vägen fortsatte. Efter en salstentamen
kände jag mig nöjd över att ha skrivit T3-tentan. Men
som man säger: ”lyckan varar inte för evigt!” Det dröjde inte lång tid innan beskedet kom att en del av T3-tentan försvunnit. Till mitt, och alla andras, förtret var det
den sakrättsliga delen.
När ”väggen” var förbi fortsatte resan vidare till ”semestern” (även kallad T4). Efter
en PM-inlämning blev det
faktisk semester på Puerto Rico med min goda
vän. Från T4-tentan lärde jag mig vad ett så
kallat editionsföreläggande var (dessvärre
var detta kunskap jag
förvärvade efter tentamen).

Foto: Jeremy Perkins,

T5 var inte särskilt upphetsande. Det som
däremot hände under terminen var den kända, eller kanske för vår del den ökända, halvvägsgasquen på Smålands nation. I vanlig
”sittningsanda” var mycket försenat, men för
vår del var det så pass försenat att personalen gick hem och desserten mer eller mindre
uteblev. Efter enskilda personers insatser kom
desserten vid 23-tiden. Det var även under
sittningen jag höll mitt ”berömda” tal. En och
annan brukar upplysa mig om att det var en av
höjdpunkterna under aftonen.
När man passerat ”muren” (eller T6) började man se
ljuset i tunneln. ”Kommer utbildningen någonsin att ta
slut?” var en fråga man ställde sig. Efter fördjupningskurser i straffrätt, skadeståndsrätt, IP-rätt och RoA närmade jag mig slutet på resan.
När jag funderar över åren som passerat och tänker
på om det är något jag skulle gjort annorlunda är svaret:
delvis. För egen del var jag länge beklämd över att jag
inte deltog i någon reccevecka. Därför tog jag tillfället
i akt och blev fejkrecce under hösten 2019. Det ångrar
jag inte.

”Njut av studietiden och
ta tillvara på allt även motgångarna”
Frågan är då: Vad vill jag ha sagt med detta? Svaret är
enkelt. Gör mer av sådant som gör dig glad! Studietiden
kommer vara en stor del av ens liv och det är värt att ta
alla chanser att göra sådant man vill. Låt dig inte påverkas av andra!
Njut av studietiden och ta tillvara på allt – även motgångarna! Allting handlar inte om betyg. Reflektera
över att du faktiskt kom in på utbildningen. Alla förtjänar att få sig en klapp på axeln! Om ingen annan ger den
klappen så ger du den till dig själv!
PS. I slutet av mars lämnade jag in mitt examensarbete
och det var därmed min sista dag som studerade vid juristprogrammet. Den intresserade läsaren kan ta del av
mitt examensarbete på Diva-portal. Sök på mitt namn!

Armin Khajehdehi
gästskribent

Foto: Unsplash.com

Vill du jobba på en av världens ledande
advokatbyråer?
Vi erbjuder:
✓ Summer Associate
✓ Evening Assistant

✓ Legal Researcher
✓ Thesis Internship

Läs mer på careers.linklaters.com
eller kontakta oss på stockholmrecruitment@linklates.com
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lisabeth Massi Fritz är den omtalade brottmålsadvokaten som lämnade affärsjuridiken
för att sedan dess ägna hela sitt yrkesliv åt att
hjälpa utsatta brottsoffer. Hon är samhällsdebattör i
traditionell media och sociala medier, rättsexpert och
arbetar även ideellt för kvinnojourer. Vi har intervjuat Elisabeth i tider av coronaviruset för att prata om
hennes arbete som är en passion, vilka mål hon alltid
tackar nej till och vad hon gör på fritiden.

Syftar du på medias rapportering av advokatsamfundets varningar mot dig?
Nej inte rapporteringarna men drevet mot mig. Drev från
media och varningar från advokatsamfundet är något jag
lovar att återkomma till i den bok jag skriver. Jag har lämnat drev och advokatsamfundets varningar bakom mig och
tagit mig ur det och blivit starkare. Jag har även lärt mig
mycket om människor. Mitt team och jag dag är starkare
än någonsin och jag arbetar med de finaste och snällaste
kollegorna som stöttat mig och varandra. Vi är tighta och
tycker mycket om varandra.

Vad var det som fick dig att ”vända” från affärsjuridiken in i brottmålens värld?
En slump och den slumpen är jag otroligt tacksam för.
Jag lämnade affärsjuridiken efter jag kom i kontakt med
en kvinna som blivit utsatt för brott, i samband med mitt
ideella arbete. Jag har under alla yrkesår arbetat ideellt,
något som jag tycker är viktigt. Jag vill att alla som arbetar med mig är ideellt engagerade och fler advokater
borde göra det.

Vad tycker du om advokatsamfundets agerande?
Det är inte är en slump att just jag utsattes av både drev
och granskning från advokatsamfundet. Drev går alltid ut
på att sänka människor. Beträffande advokatsamfundets
hantering finns en hel del att säga om. Advokatsamfundet
behöver moderniseras och hjälpa oss advokater mer. Nu
har vi en ny generalsekreterare vilket är mycket bra. Jag
tror på henne och tycker alltid hon har varit engagerad och
duktig. Hon kommer modernisera.

Vem var kvinnan du kom i kontakt med i samband
med ditt ideella arbete?
Hon tog kontakt med mig eftersom jag talar arabiska och
har utländsk bakgrund. Hon ville ha ett kvinnligt ombud, någon som förstod hennes kultur och talade hennes
språk. Det jag inte visste vid första mötet var att hennes
mål skulle komma att påverka hela min yrkeskarriär och
inriktning. I samband med detta mål insåg jag hur utsatta kvinnor och barn är,
och hur viktigt det är att
de får en advokat med
spetskompetens vid sin
sida.

ELISABETH MASSI FRITZ

”Mitt arbete är inte bara ett vanligt arbete, det är
ett kall och en stor passion, det sitter i hjärtat”

Varför startade du din
advokatbyrå?
Jag startade Advokatbyrån Elisabeth Fritz år 1996 efter att ha varit verksam i fem
år som biträdande jurist. Jag var då gravid och bestämde
mig för att jag själv ville styra vilka uppdrag och mål jag
skulle arbeta med. Jag ville inte ha en chef som bestämde just detta. Jag ville förverkliga mina hjärtefrågor och
driva en advokatbyrå som är specialiserad på att företräda
målsäganden.

Vad innebär ditt arbete som målsägandebiträde?
Mitt arbete som advokat och målsägandebiträde är inte
”bara” ett vanligt arbete, det är ett kall och en stor passion, det sitter i hjärtat. Det är det bästa valet jag har gjort
i hela mitt liv. Tänk er att varje dag är meningsfull. Varje
dag hjälper jag och mina kollegor människor som behöver hjälp. Vi arbetar med brottsoffer som varit utsatta för
de mest fruktansvärda brotten i samhället. Mord, mordförsök, trafficking/människohandel, grova sexualbrott
mot kvinnor och barn, grova kvinnofridskränkningar. Ja,
listan är lång. Vi åtar oss alla uppdrag i brottmål små som
stora mål och uppdrag från hela Sverige.

Vad ville du jobba med?
Mitt mål när jag lämnade affärsjuridiken var att bli Sveriges främsta brottmålsadvokat för utsatta brottsoffer och
samtidigt lyfta brottsofferfrågorna i samhället. Hjälpa
dom som behöver en stark och engagerad advokat vid sin
sida. Det är det bästa av allt i mitt arbete även om det också är tungt då vi alltid företräder människor i kris. Men
det finns också en baksida.
Vad innebär denna baksida?
Man får inte något gratis, att uppnå mål innebär hårt arbete varje dag. När du har en röst i samhället och i media och
därmed kan vara med och påverka samhället är det inte
alltid uppskattat. Ibland är det likadant när jag blir begärd
som advokat i stora mål. Det är inte alltid branschkollegor
som unnar en det tyvärr. Hör många gånger gliringar och
tyvärr finns det mycket avund. Det är så ledsamt. Jag är
alltid rak, tydlig och öppen. Jag pratar inte bakom ryggen
på människor utan jag pratar till dem. Jag har mött orättvisor, ojämställdhet, lögner, elakheter och elakheter.

Vad får dig igenom de svåra tiderna?
Det viktigaste jag har är mitt team Mina fantastiska kollegor som är min jobbfamilj. Sen har jag min riktiga familj,
och hela min släkt.Vid ondskefulla motgångar och hat blir
vi bara starkare. Jag får allt det stöd jag behöver. Och man
lär sig genom åren vilka människor som är ens riktiga vänner. Jag önskar att det fanns mer kärlek och omtanke i samhället. Jag är som människa positivt lagd och ägnar inte
energi och kraft till det som är negativt.
Hur har din bakgrund med erfarenhet av hederskultur
påverkat ditt arbete?
Mitt arbete har förstås präglats mycket av min utländska
bakgrund och uppväxt i en hederskultur och hedersnormer.
Kunskap om hedersnormer finns därmed och förståelsen

när man möter utsatta för hedersbrott finns där automatiskt. Det var därför jag började arbeta med hedersbrott för
29 år sedan. Idag är jag specialiserad på hedersbrott och
det finns inget jag inte behärskar i ämnet. Jag har genom
åren företrätt många anhöriga i hedersmord och klienter i
andra hedersbrott med starka hotbilder.

”Jag har mött orättvisor,
ojämställdhet och drev,
lögner och elakheter”
Finns det några mål du tackar nej till?
Det finns inga för små eller för stora brottmål för mig. Jag
har 29 års erfarenhet i många olika typer av mål. Det finns
dock en viktig fråga för mig och det är att jag inte åtar mig
uppdrag som försvarare. Jag får frågan varje vecka men
säger alltid nej. Jag är och vill vara brottsoffrets advokat.
Hur har lagändringen 1 juli 2018 om att ansöka om
att få fortsatt målsägandebiträde i överrätt påverkat
målsägande i brottmålsprocessen?
Mycket negativt, men det är inte många som lyfter frågan.
Många blir otroligt besvikna över att den tilltalade får behålla sin advokat medan offret förlorat sitt målsägandebiträde i hovrätten. Sedan lagändringen måste du ansöka om
att bli förordnad som målsägandebiträde i hovrätten. Åklagarna hinner inte hjälpa målsäganden och många får ingen
information om vad som händer i processen i hovrätten.
Det skapar otrygghet, oron tilltar och traumat försvåras.
Det här måste ändras.

ha ett stort genuint engagemang, ett driv och vilja arbeta
hårt. Det måste vara äkta. Man får ingenting gratis. Det är
viktigt att komma ihåg. Tycker du om det du gör, går det
alltid bra. Tycker du något är urtrist går det aldrig bra. Du
kan ändra på det som inte är bra. Arbete även ideellt och
visa att du har ett genuint hjärta och omtanke för andra
människor. Det är viktigt för mig när jag anställer jurister.
Det säger mycket om en människa.
Vad gör du på fritiden?
Jag spenderar mycket tid med mina barn, familj och mina
närmaste vänner. Normalt reser jag mycket till Spanien
men just nu är det inga resor alls. Jag tränar 4 av 7 dagar i
veckan och nästan alltid kl 6 på morgonen vardagar. Det
har blivit en viktig del i min vardag och jag känner mig
stark fysiskt och psykiskt. Jag älskar det.

”Tycker du om det du gör,
går det alltid bra”
Vem är din förebild?
Mina förebilder är Astrid Lindgren och den amerikanska
advokaten Gloria Allred. Gloria Allred arbetar som jag
gör fast i USA. Fantastiska kvinnor!
Nämn en sak på din att-göra-lista eller bucketlist
Arbete ideellt utomlands för kvinnor och barn.

”Jag är och vill vara
brottsoffrets advokat.”
Varför är statusen att vara målsägandebiträde lägre
än försvarare i brottmålsprocessen?
Det finns ett uttryck om att målsägarbiträden sitter på
”tösabänken”. Fördomar förstås! Vi som är aktiva målsägarbiträden gör otroligt mycket i både i skuld- och
skadeståndsfrågan. Vi kompletterar åklagarna, kan föra
bevisning och justera i skuldfrågan. Det kan göra stor
skillnad. Målet jag har är att ett åtal alltid ska leda till rättvisa och upprättelse. Och då kan du inte ligga på latsidan.
Favoritämne under studietiden?
Favoritämnen under studietiden var familjerätt och straffrätt. Men jag tycker även mycket om avtalsrätt och fastighetsrätt. Min examensuppsats, hör och häpna, handlade
om JB 4:19 .
Vad är ditt bästa tips för juriststudenter?
Det viktigaste som student är att skaffa sig en bred grund.
Specialist blir du först efter många år på din arbetsplats.
Ha inte bråttom, det finns tid. Det som är viktigast är att

Boktips?
Läser det mesta om träning och mindfulness och en massa
faktaböcker om mäns våld mot kvinnor och barn.
Vilken rättslig/latinsk princip/uttryck är din favorit?
Mitt favorituttryck i sexualbrott är: ”It’s a dress not a
yes”. Jag tycker latin känns så gammalt.
En fråga du är trött på att besvara?
Det finns inget jag är trött på att besvara. Jag är positivt
lagd. Vi som arbetar mycket med retorik och media lär
oss att hantera frågor. En fråga kan besvaras med ett budskap som du själv vill framföra. Det är en konst men något man lär sig genom åren.
Finns det någon fråga du hade velat att vi skulle ställa?
”Hur lagändringen 1 juli 2018 om att ansöka om att få
fortsatt målsägandebiträde i överrätt har påverkat målsägande i brottmålsprocessen?” och ”Varför synen/ inställningen till att vara målsägandebiträde har lägre status än
att vara försvarare i brottmålsprocessen?”

Frida Falck

chefredaktör

Evelina Sigetty
fotograf

hovrätten. Åklagarna hinner inte hjälpa målsä
ganden, många får ingen information om vad som händer
i processen i hovrätten. Det skapar otrygghet, oron tilltar
och traumat försvåras . Det här måste ändras.
Varför är statusen att vara målsägandebiträde lägre än
försvarare i brottmålsprocessen?
Det finns ett uttryck om att målsägarbiträden sitter på ”tösabänken”. Fördomar förstås !
Vi som är aktiva målsägarbiträden gör otroligt mycket i
både i skuld- och skadeståndsfrågan. Vi kompletterar åklagarna, kan föra bevisning och justera i skuldfrågan. Det
kan göra stor skillnad. Målet jag har är att ett åtal alltid ska
leda till rättvisa och upprättelse. Och då kan du inte ligga
på latsida.
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Läser det mesta om träning och mindfulness och en massa
faktaböcker om mäns våld mot kvinnor och barn.
Vilken rättslig/latinsk princip/uttryck är din favorit?
Mitt favorituttryck i sexualbrott är: ”It’s a dress not a yes”.
Jag tycker latin känns så gammalt.
En fråga du är trött på att besvara?
Det finns inget jag är trött på att besvara. Jag är postivt
lagd. Vi som arbetar mycket med retorik och media lär oss
att hantera frågor. En fråga kan besvaras med ett budskap
som du själv vill framföra. Det är en konst men något man
lär sig genom åren.
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”It’s a dress
not a yes”
Vad gör du på fritiden?
Jag spenderar mycket tid med mina barn, familj och mina
närmaste vänner. Normalt reser jag mycket till Spanien
men just nu är det inga resor alls. Jag tränar 4 av 7 dagar i
veckan och nästan alltid kl 6 på morgonen vardagar. Det
har blivit en viktig del i min vardag och jag känner mig
stark fysiskt och psykiskt. Jag älskar det.
Vem är din förebild?
Mina förebilder är Astrid Lindgren och den amerikanska
advokaten Gloria Allred. Gloria Allred arbetar som jag gör
fast i USA. Fantastiska kvinnor!
Nämn en sak på din att-göra-lista eller bucketlist
Arbete ideellt utomlands för kvinnor och barn.

Together we
make a mark

En reformerad notarieantagning
OBS: Denna text skrevs först i början på februari 2020
baserat på rapporten som utkom i oktober 2019. Domstolsverket beslutade i april 2020 att inte genomföra beslutet fullt ut, varför texten har uppdaterats.
I oktober 2019 kom en rapport från Domstolsverkets
HR-avdelning som var (och alltjämt är) av intresse för oss
juriststudenter. Rapporten har titeln ”En reformerad notarieantagning”, och uppdraget att ta fram rapporten börjades år 2018. Syftet med den översyn som gjordes var att
”utveckla rekryteringsförfarandet i syfte att anställa rätt
kompetens och modernisera processen”.
Artikeln syftar till att förklara de viktigaste punkterna i
rapporten, förklara Domstolsverkets beslut och den kritik
som riktats mot beslutet. För den intresserade är förstås
rapporten, Domstolsverkets egna uttalande samt JURO:s
uttalande av intresse.
För urvalet innebär förslaget följande:
1. Anställningen ska göras på grundval av tre kriterier:
a. Examensbetyg, utgör cirka 61% (tidigare cirka
81%).
b. Arbetslivserfarenhet, utgör cirka 13% (tidigare
cirka 19% tillsammans med akademiska studier).
c. Rekryteringstester (personlighets- och kapacitetstest), utgör cirka 26%.
2. Dessa tre punkter ska alltjämt leda till en meritvärdering med ett poängsystem baserat på högskolepoäng
(istället för kurspoäng som tidigare).
3. De 30 högskolepoäng med lägst betyg ska dras av
(istället för de tidigare 37,5 högskolepoängen).
Enligt förslaget vore examensbetyg fortfarande det huvudsakliga grundvalet, men vikten skulle minskas. Att
minska vikten av betygen har efterfrågats av många, och
man hoppas kunna minska det problem med betygshets
som finns på landets juristprogram. Examensbetyget ger
mellan 240 och 480 meritpoäng.

Med över 2000 jurister på 44 kontor i 30
länder kan vi göra skillnad över hela världen.
Följ oss på sociala medier om du vill veta mer
om livet på White & Case.

Enligt rapporten finns det en korrelation mellan höga
examensbetyg och ett högt notariebetyg, vilket då ska
spegla en god prestation under notarietjänstgöringen.
Därför menas det att det alltjämt är ett bra kriterium att
använda sig av.
JURO menade redan innan Domstolsverkets beslut att
det inte görs tillräckligt. JURO menade att betyget som
mest får utgöra 50% av urvalet, och att större vikt bör läggas på rekryteringstesterna. Det vore det enda alternativet
som ger studenter som inte har högsta betyg i alla ämnen
möjlighet att kompensera för detta.

Möjligheten att dra av poäng har minskats för att det
ska bli enklare att räkna, vilket även det gör det svårare
för de studenter som haft tillfälliga ”svackor”.
Intressant nog nämndes även möjligheten att helt dra
av både examensarbete och fördjupningskurser, den förra
på grund av de stora skillnaderna i bedömning vid olika
lärosäten, den senare då tendensen hos studenter att välja kurs efter betygsfördelning istället för intresse är oönskad. Detta föreslogs dock inte.
Arbetslivserfarenhet är inte heller det något nytt, men
föreslogs att beaktas för sig, istället för tillsammans med
akademiska erfarenheter. Det ska röra sig om upp till två
års kvalificerat, praktiskt arbete med klar juridisk inriktning under eller efter juriststudierna. Arbetslivserfarenheten skulle ge upp till 50 meritpoäng.
En risk med att fortfarande beakta arbetslivserfarenhet
är att tiden mellan en avklarad examen och en notariemeritering ökar. Detta är, på grund av det faktum att notarietjänsten kan ses som en sorts fördjupad vidareutbildning
efter juristprogrammet, inte önskvärt. Till och med i rapporten sägs detta. Trots det anses det vara ett gott urval.
Kriteriet akademiska studier föreslås tas bort, vilket
kanske är en besvikelse för vissa. En möjlig risk är förstås att det leder till en mindre bred yrkeskår, vilket kanske inte är önskvärt. Dock menades det att sidostudier i
viss mån kan leda till mer stress och längre tid mellan
avklarad examen och notarietjänstgöringen. Vidare visar
forskning att antalet studieår är en dålig indikator på hur
väl en sökandes arbetsprestation kommer att vara.
Förslaget innehöll även ett nytt
kriterium, de s.k. personlighetsoch kapacitetstester. Rapporten skriver att dessa tester
ska genomföras ”på en
tingsrätt eller en förvaltningsrätt som åtagit sig
att tillhandahålla denna
möjlighet”, dit de sökande ska resa. Anledningen
till att man ska göra testerna
på plats och inte hemifrån eller
dylikt är en rädsla för att andra
personer skulle kunna svara
åt den sökande. Testerna kan
sammanlagt ge upp till 100
meritpoäng.
Foto: tingeyinjurylawfirm,
Unsplash.com

Detta beslut har starkt kritiserats av JURO, som påpekar att betygens vikt med Domstolsverkets beslut i
praktiken ökar, inte minskar (vilket går tvärtemot det som
uttrycktes i förslaget!). I debattartikeln, författad bl.a. av
vår egen (numera f.d.) ordförande Frida Gommel, skrivs
att ”Domstolsverket har nu med all önskvärd tydlighet visat att man inte bryr sig det minsta om en av branschens
viktigaste framtidsfrågor: studenternas psykiska hälsa.”,
vilket undertecknad inte kan göra annat än att instämma
med.

Det är oklart huruvida JURO:s protester kommer att
påverka Domstolsverket. För tillfället ser det ut som att
detta beslut kommer att träda i kraft den 1 januari 2021.
Om man inte hoppas på Domstolsverket kan man kanske hoppas på de universitet som har juristutbildningar.
De har möjligheten att besanna Domstolsverkets farhågor
och övergå till att enbart använda godkänt respektive icke
godkänt, och därmed tvinga fram en lösning. Huruvida
något så radikalt kommer att göras återstår att se.

Erik Berglund

bitr. chefredaktör

Vikt i urvalet utifrån
maxpoäng enligt nu gällande system
De tester som föreslogs att användas var MAP (”Measuring and Assessing Individual Potential”), ett personlighetstest, och Matrigma, ett begåvningstest. Testerna
föreslogs vara giltiga i två år, med möjlighet att göra om
testerna. Det skulle inte finnas något krav på ett lägsta
testresultat.
Utifrån forskningen som förslaget stödjer sig på verkar
personlighets- och kapacitetstester vara en god indikator
på att arbetet kommer att utföras väl. Testerna är certifierade från en fristående tredje part vilket hade givit dem
validitet.
Möjligheten till en förberedande notariekurs inom ramen för fördjupningskurserna diskuterades även. Det ansågs dock inte vara en tillräckligt bra lösning, då det skulle behövas en förhållandevis liten grupp som läser kursen
för att det skulle fungera vilket inte vore troligt. Det påpekades också att det inte fanns nog med domare som kunde
leda kurserna och att det skulle leda till en nackdel för de
som redan tagit examen och inte läst kursen.

visar snarare hur lite domstolarna faktiskt prövade intervjuförfarandet. Här kan det helt klart finnas utrymme för
att pröva metoden igen på ett sätt som faktiskt ger oss
tillförlitliga resultat.
När det kommer till notariebetyg har som sagt ingen
förändring föreslagits. Det är av intresse att domstolarna tidigare använde sig av ett femsiffrigt betygssystem
kombinerat med skriftligt omdöme, vilket enligt bl.a. betygsutfärdarna ansågs vara mycket bra. Notarierna själva
ansåg dock att systemet skapade otrivsel, stress och konkurrens mellan notarierna. Detta kan kanske kännas igen
bland juriststudenter.
Den nya modellen ansågs i 2014 års utvärdering vara
något bättre, men två tredjedelar av notarier ansåg att betygsordningen överlag inverkade negativt på den psykosociala arbetsmiljön. Utredningen menade att notariernas
synpunkter förstås är viktiga, men att man oundvikligen
kommer att jämföra notarier mot varandra ändå och att
fiskalrekryteringen skulle kunna påverkas negativt.

Möjligheterna att använda provanställningar eller två
på varandra följande visstidsanställningar sågs inte heller
som lämplig, då den nuvarande lagstiftningen är utformad
på ett sätt som gör detta mycket opraktiskt.

Det är anmärkningsvärt att man konstaterar att formen
för utvärdering inte är tillräcklig men ändå väljer att inte
förändra formen i någon större utsträckning. Detta verkar
vara ett återkommande mönster.

Något annat som diskuterats var den försöksverksamhet med intervjuer som funnits tidigare. Det hade tyvärr
inte använts i särskilt stor utsträckning av domstolarna
och beräknades kosta mer än de nuvarande processerna.
En farhåga som diskuterades var att det även fanns en allt
för stor risk för godtycke och slumpmässig personkemi.

Förslaget innebar sammanfattningsvis en del goda nyheter, men man kan fråga sig om det verkligen går långt
nog. Åtminstone verkar, som sagt, inte JURO tycka det. I
rapporten nämns den farhågan att universiteten skulle sluta använda betyg och övergå till enbart godkänt eller icke
godkänt, vilket skulle leda till att möjligheten att använda
examensbetyg som urvalskriterium helt skulle försvinna.

Forskningen som rapporten nämner visar dock att
strukturerade intervjuer är en av de bästa metoderna för
rekrytering. Det faktum att det inte har använts ordentligt
bör inte i sig vara något som betyder att det inte är en bra
metod – det betyder snarare att domstolarna tar den vägen
som är enklare. Även det faktum att betyg ändå användes
Foto: Giammarco Boscaro, Unsplash.com

Domstolsverket meddelade dock att förslaget inte kommer att implementeras fullt ut, då rekryteringstester inte
kommer att implementeras. I övrigt verkar Domstolsverket sträva efter att implementera de föreslagna ändringarna.
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Verklig vikt i urvalet enligt nu gällande system
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och andra studier

Arbetslivserfarenhet
19%

19%

26%

Rekryteringstester

13%
81%

61%

81%

Verklig vikt innebär att de första 240 poängen i betyget dras av, då dessa erhålls av alla
som tar en juristexamen och därför i praktiken inte påverkar urvalet.

Efterfrågade kompetenser

Nu gällande

Förslaget

Beslutet

Juridiska kunskaper

Ja, examensbetyg

Ja, examensbetyg

Ja, examensbetyg

Analysförmåga

I någon mån, betyg

Ja, kapacitetstest

I någon mån, betyg

Förmåga att uttrycka sig i tal och
skrift

I någon mån, betyg

I någon mån, betyg

I någon mån, betyg

Omdömde

Nej

Ja, personlighetstest

Nej

Noggrannhet

Nej

Ja, personlighetstest

Nej

Arbets- och stresshanteringsförmåga Nej

Ja, personlighetstest

Nej

Samarbetsförmåga

Ja, personlighetstest

Nej

Nej

Funderingar från en notarieaspirant
Sommarjobbsansökningar. I vart fall de flesta av oss
på högre terminer har upplevt det, det eviga tragglandet
av att försöka göra sina personliga brev lagom personliga och att komma på tjugo minuter innan bussen går att
man glömt att stryka skjortan. Och, inte minst, att fylla i
samma jävla formulär en gång för varje Skatteverkskontor på Varbi. Till och med Östersund fick en ansökan –
så stressad var jag över tanken på en sommar utan jobb,
en bläckplump i mitt redan tveksamma CV. Efter tredje
gången jag bifogade samma pdf en lördag runt skottdagen
började tankarna vandra. Sommarjobb i all ära, tänkte jag.
Snart ska jag ta examen (inshallah). Sen då?

Det första som slår mig är att studentkåren (JF) jag jobbat för och lagt 40+ timmar för i ett helt år, genom en
paraplyorganisation för alla landets JF (”JURO”), skickat
in ett remissvar där man är positiv till förändringen. Det
vet jag ju, såklart, jag hade ju hört att Frida och Studierådet jobbat med det. Och jag får konstatera att förslaget
rimmar väl med JF:s åsiktsprogram, som antogs innan jag
blev vice ordförande. Förändringen föreslås träda i kraft
1 januari 2021. Hade jag inte jobbat för kåren hade jag
hunnit ta examen då; nu ser det ut som att jag blir en av
de första som "drabbas" av förändringen, aktivt påhejat av
den kår jag jobbat för. Ironin är påtaglig.

Det är väl inte samma sak nu som för decennier sedan,
men min plan A har i vart fall alltid varit att sitta ting. Det
är tryggt, meriterande, och jag kan få göra saker jag är
bra på. Ibland när jag har tråkigt funderar jag på hur livet
skulle vara i Karlskrona, Eksjö eller Gällivare. Just det,
tänkte jag, jag ska kanske ta och uppdatera mitt Excel-dokument där jag räknat ut mina tingspoäng (…). Vänta nu,
tänkte jag sedan. Skulle inte Domstolsverket se över poängsystemet?

Remissens resonemang har sina poänger, även om jag
anser att man undervärderar och missar en del faktorer
som talar för att behålla nuvarande system. Men verket
(och JF) argumenterar i hög grad utifrån att målet är att
minska osund stress genom betygshets. I och för sig vällovligt.

Jodå, jag mindes rätt. I ett förslag från Domstolsverket som nu är ute på remiss ska man minska betygens
vikt från 81% till 61%, och dessutom göra icke-juridiska
högskolepoäng helt irrelevanta (att ha jobbat med kvalificerad juridik kommer dock fortfarande ha betydelse). Istället ska man använda sig av "rekryteringstester". (Hjälp,
tänker jag, och ber till högre makter att de kommer vara
mer vetenskapligt grundade än "Omgiven av idioter".)
Motiveringen till varför betygens vikt ska minska verkar, när man läser remissen, framför allt vara att minska
betygshetsen och därmed den psykiska ohälsan bland juriststudenterna. Utöver det lyfter man att betygen inte är
tillräckligt bra på att belysa vissa kompetenser som är rätt
vettiga att ha som notarie, t.ex. samarbetsförmåga.
Jag kollar på mitt CV. Många högskolepoäng. Desto
mindre arbetslivserfarenhet. Oklara utsikter på ett ”personlighetstest”. Helvetes jävla skit.

Men så tänker jag på mitt aktiva val att prioritera plugg
framför extrajobb under studierna. Hur jag inte behövt
ångra den tid jag ”slösade” på att plugga ett år på ett annat
program innan jag bytte till juristprogrammet. Sen tänker
jag på hur stressad jag känner mig över att skriva personliga brev, hitta CV-vänliga bilder, köpa kläder, bifoga
samma CV-pdf ännu en jävla gång och rent allmänt "göra
sig anställningsbar". Och så tänker jag på min rädsla inför
arbetslösheten.
Sen tänker jag på hur det måste kännas lättare om man
kommer från en akademisk miljö, har en familj som kan
ge tips inför jobbintervjuer, och kanske till och med har
kontakter.
Och till slut kan jag inte låta bli att tänka:
Om poängen är att MINSKA stress, har man verkligen
tänkt färdigt här?

Magnus Jansson
gästskribent

Tips för RECCAR!
V

älkommen kära recentior (och även ni andra som råkar läsa den här artikeln)! Vi i redaktionen för Press
Judicata vill hälsa er välkomna till 4,5 år av juridik, av
blod, svett, och tårar och av nya spännande upplevelser.

De flesta av er är förmodligen nervösa inför det som väntar er. En av källorna till nervositeten är nog studierna
och hur det fungerar. Här kan vi börja med att lugna er.
Det kommer att lösa sig. Utbildningen, och allt kring den,
kommer att hjälpa er med att hitta er metod för studier.
Det är okej att inte förstå saker i början, det kommer att
komma med tiden. Ni kommer att lära er.
Något som däremot utbildningen inte ger er är hur livet
utanför plugget ska fungera. En del av er kanske kommer
från andra städer än Uppsala, andra kanske flyttar hemifrån för första gången. Den här artikeln kommer att fokusera på allt som hör studentlivet till men inte handlar om
plugg. Förhoppningsvis kommer den till nytta för både
”erfarna” och ”oerfarna” studenter.
Tipsen är utformade utan någon inbördes ordning.

1. Engagera er i något kul!

Vi rekommenderar helhjärtat att hitta saker utanför utbildningen att engagera er i (i mån av tid förstås!). Det
kan vara något inom nationslivet, det kan vara i Juridiska föreningen (Press Judicata har utmärkta ämbeten!)
eller så kan det vara något helt annat som råkar finnas
i Uppsala. Det finns Taekwon-Do, gym, vittnesstöd, naturistförening, Röda Korset, politiska partier, cykelklubb,
klättring, ja, allt möjligt! Det är dels ett sätt att bryta den
vardag som seminarier och föreläsningar snart kommer
att bilda, men även, vilket är nästa tips

2. Skapa bekantskaper utanför din termin
och ditt program!

Ni kommer alla att få goda vänner på terminen och på
programmet, vilket förstås är underbart! Press Judicata
rekommenderar inte att man inte ska skippa seminariefester eller att man ska undvika sina kurskamrater. Det
vi rekommenderar är att man söker bekantskaper utanför
juridiken också. Att ha vänskapskretsar som är olika är
både kul och utvecklande, eftersom det ger möjlighet att
få andra perspektiv på saker och ting.

3. Var turist!

Det finns många skäl att turista i staden, både för den som
har bott här hela livet och den som är helt ny. Att hitta intressanta platser i sin omgivning kan vara en kul aktivitet
att göra med vänner, och ger en uppskattning för sin omFoto: Emil Olsson

givning. Särskilt nu under pandemin är detta tips särskilt
aktuellt. Det går alltid att besöka de traditionella ställena
som Uppsala domkyrka, Uppsala slott, Botaniska trädgården, Linnéträdgården, Gamla Uppsala fornlämningsområde (eller snarare, Gamla Uppsala högar). Uppsala har
även gott om bra restauranger (sök på White Guide Uppsala för några tips!). Eller varför inte promenera i naturen,
såsom någon av Linnéstigarna eller Upplandsleden. Det
finns garanterat något för dig.

4. Cykel, cykel, cykel.

Hur tar man sig då runt till alla dessa underbara turistmål?
Jo, på samma sätt som alltid, nämligen med den tillförlitliga cykeln. Se till att ha en väl fungerande cykel. Den behöver inte nödvändigtvis vara snygg, då vissa till och med
menar att en fulare cykel innebär att stöldrisken minskas.
Oavsett vad bör du också ha ordentliga lås. Gärna två,
varav minst ett låser fast cykeln i cykelstället. Se även till
att vårda cykeln väl. Olja in den oftare än vart tionde år,
och fyll på luften då och då så blir livet lättare.

5. Skaffa medlemskap på nationer!

Okej, det här är lite en upprepning av tips nummer 1, men
det är värt att nämna nationerna separat! Inte nog med att
det finns massor av roliga saker att göra inom en nation
(körsång, filosofi och mycket mer), det kan också vara
billigare för den som vill gå ut och festa. Utöver det äger
även Uppsalas nationer ett stort antal studentbostäder
som kräver att man är medlem och tjänar köpoäng.

6. Skaffa husdjur.

Detta tips passar kanske inte alla, men dök ändå upp när
vi frågade våra kurskamrater om tips. Ett husdjur (undertecknad rekommenderar katt) förgyller vardagen, gör det
trevligare att komma hem och är alltid en bra isbrytare för
konversationer (undertecknad har visat upp bilder på sin
katt alldeles för många gånger).

Honorable mentions.

Några tips passade inte in i listan ovan, men förtjänar
ändå att nämnas: Ha aldrig öl och dator i samma väska
när du cyklar. Köp begagnad kurslitteratur. Våga ta pauser. Använd studentrabatter.
Det finns säkerligen många fler tips som vi borde ha tagit
med, men ack, ingen är ju perfekt. Vi hoppas i alla fall att
de vi har fått med kommer till nytta för såväl ung som
gammal (läs “T1:a som T6:a”) . Kom ihåg, att tänka fritt
är stort, men att tänka på sig själv ibland, det är minsann
större.
Erik Berglund
bitr. chefredaktör

Foto: Unsplash

Ta chansen
att få en
riktigt stel
kollega.
Vill du arbeta på en modern advokatbyrå? På Cederquist
arbetar vi värderingsstyrt för att skapa en jämlik och
inspirerande arbetsplats.
Det senaste steget i vår utveckling är ett antal digitala
verktyg som gör vårt arbete både effektivare och mer
inspirerande. Ett exempel är B.E.N.G.T. – vår AI-satsning
som hjälper till att hantera och analysera de stora datamängder som behöver hanteras vid exempelvis en due
diligence. Det som tidigare var ett långdraget och ett
ganska omständigt arbete blir plötsligt gjort på ett helt
nytt sätt. Så att du kan lägga mer tid på mer utmanande
och intressanta delar av advokatyrket. Är du driven, smart
och nyfiken på Cederquist och våra karriärmöjligheter?
Läs mer på cederquist.com/career
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