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whitecase.se

Vi vill inte 
ha dina 
bästa idéer  

Vi vill att du ska leverera dem till våra klienter istället. 

White & Case erbjudande grundar sig i en djup förståelse för våra 
klienters affärer. Vår framgång bygger på att vi kan kombinera 
expertis och erfarenhet med ett personligt engagemang.

White & Case är en internationell advokatbyrå med välrenommerade 
advokater på den svenska marknaden. Med 39 kontor i 26 länder 
och ett kontor i Stockholm sedan 30 år tillbaka kan vi leverera 
högkvalitativa tjänster till våra klienter oavsett var i världen vår 
expertis är efterfrågad. Det ger oss en unik position på den 
svenska marknaden.

In this advertisement, White & Case means the international legal practice comprising White & Case LLP, a New York State registered limited liability partnership,
White & Case LLP, a limited liability partnership incorporated under English law and all other affiliated partnerships, companies and entities.  LON1014007
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Årstiderna går otroligt snabbt och tentaperioden ligger äntligen bakom oss. 
Nyårslöften har avlagts och de flesta av oss jobbar mot en fastare, smartare och mer 
ambitiös bild av oss själva. Kanske handlar mycket om betygshetsen och dröm-
men om det bästa framtidsjobbet. I det här numret vill vi visa på en annan sida än 
den typiska som omger oss i Uppsala, något utöver jobbet på affärsjuridisk byrå. 

Vi har bl.a. intervjuat Aftonbladets egna Oisin Cantwell som jobbar som 
journalist med inriktning på juridiska nyheter och även den forna 

Uppsalastudenten Nils Henckel som nu jobbar som start-up ju-
rist. 

För mig är detta det sista numret av PJ som chefredak-
tör och även för layoutansvariga Clara Boivie som gjort 
ett fantastiskt jobb. Vill även passa på att ge ett varmt 
välkomnande till våra efterträdare Arash Moosavian och 
Alexandra Aguilar Klarqvist som utan tvekan kommer 
fortsätta PJ’s utveckling till den bästa studenttidningen i 

Uppsala.

Happy reading

från chefredaktören

Rosanna Eddin
Chefredaktör

Arash Moosavian
Bitr. Chefredaktör

Clara Boivie
Layoutansvarig

Alexandra Aguilar Klarqvist
Bitr. Layoutansvarig

Tryck
Exaktaprinting AB, Malmö

PJ, Press Judicata, är ett 
medlemsorgan för Juridiska 
Föreningen i Uppsala. De 
åsikter som förs fram åter-
speglar inte nödvändigtvis 

föreningens
Besöksadress

Övre Slottsgatan 3
75311 Uppsala

Ansvarig utgivare
Rosanna Edin

Redaktion@jf-uppsala.se
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Look no further.
You have a goal: a career step that takes you further. 

We have a promise: to reward your commitment by 

investing in your skills and development. Here at 

Roschier we are advisors with a strong purpose. 

Determined and ambitious people who rise to the 

challenge and never stop learning. Who get deeply 

involved, dig in, and don’t give up until we succeed. 

Who ensure advice that reaches beyond the obvious 

by working closely with our clients, making their 

reality our own. Does that sound like you?

Take a look at www.roschier.com
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Insändare

Har du något du 
vill säga?

Maila
redaktion@jf-uppsala.se

x

Jag vill bara passa på att 

önska alla andra juriststu-

denter ett gott nytt år! Ta 

vara på det nya året och 

glöm det gamla. Nu kör vi 

ända till 2016!

- Anna

w
Eftersom  min förra insändare uppmärk-

sammades på fb-sidan Juristprogram-
met Uppsala och eftersom jag trots detta 
inte fick tag på tjejen i mina drömmar, så 

gör jag ett nytt försök!
Tjejen jag efterlyste har jag endast sett 

två gånger på jb sen jag skrev insän-
daren. Då vågade jag inte gå fram och 

prata med dig, men nu är jag redo!
Som sagt, du med långt blont hår, snyg-
ga svarta glasögon, ta kontakt med mig 
eller åtminstonde visa dig på jb! Sist jag 
såg dig hade du även en knälång svart 
kappa och bruna kängor. Jag sitter i 

princip varje dag på jb, kolla efter han 
med brunt lockigt hår och mörkblåa 

ögon!
- Hoppfull romantiker
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Så var ytterligare ett år och en termin till ända.  Vi i Juridiska Studierådet har haft 
en hektisk termin med en mängd möten, föreläsningar och events. Både tentastu-

gan och föreläsningen i advokatyrket och advokatetik med Claes Langenius från 
Hammarskiöld & Co var mycket uppskattade. 

De mest aktuella frågorna på vårt bord för tillfället är projektet Munken och infö-
randet av digitala tentor.  Juridiska institutionen påbörjar sin flytt till Munken under 
januari månad och förhoppningsvis får även vi studenter njuta av de nya lokalerna 
redan till våren. Under senhösten har vi även drivit frågan om införande av en digita-
liserad examinationsform och på sätt ge programmet en skjuts in i 2000-talet. 

Vad händer nu?

I vanlig ordning anordnas bokbytardagarna i början av januari där du och dina med-
studenter erbjuds en möjlighet att ”byta” gamla böcker mot nya och kanske till och 
med tjäna ett par kronor på köpet. Vidare påbörjas en ny omgång av Uppstartspro-
grammet under februari månad. Denna gång sker projektet i samarbete med Advo-
katfirman Lindahl KB vilket bl a medför att det för dig som mentor finns en möjlighet 
att gå en ledarskapsutbildning. Lite senare under våren kommer den terminsenliga 
PM stugan för terminskurs 1 att anordnas och lagom till Valborg kommer även ut-
märkelsen Årets lärare att delas ut. 

Det är med varm hand som jag överlämnar huvudansvaret för för-
eningens studiebevakande arbete till Juridiska Studierådets nya 
ordförande Anni-Maria Taka.

Sophia Astberg
Ordförande för Juridiska Studierådet
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En hälsning från ordföranden

Foto: Marcus Olsson, www.marcusolsson.se
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Och så var det dags. Det har alltså gått ett år sedan jag 
på stämman fick medlemmarnas förtroende att leda 
vårt kära JF och vilket år det blev! Vissa i min närhet 

har anmärkt på att det blivit en hel del fest och visst, det stämmer defini-
tivt. Det som kanske sticker ut mest har varit balen, det är ju trots allt inte var-

je dag man festar på slottet, men också gasquer, recceveckor, vänföreningars års-
baler och kontaktdagsbanketten. Ja, det har då inte rått någon brist på sång och dans.

Men för mig kanske det varit än viktigare med det lite mer lågmälda. Studierådet har 
lyckats driva igenom en minskning av arbetsbördan på det ökända T3, JF har fått en ny 
hemsida och näringslivskontakten har samlats i en enda grupp. Ja, man får nog ändå 
säga att verksamheten flyter på lite smidigare än den gjorde tidigare och intresset för 
föreningens evenemang ökar. Det är då svårt att som ordförande inte känna sig lite stolt!

Men det har inte bara varit fest och glada miner. Bakom allt det vi åstadkommit under året 
har varit timmar och åter timmar av hårt arbete. Sena nätter med planering och budgetarbete 
följt av oändliga möten kanske inte låter så glamoröst, men det är vad som ligger till grund 
för allt det JF kan erbjuda och alla ämbetsmäns insats har varit helt ovärderlig. Och det finns 
ingen finare känsla än att ha jobbat hårt för något för att sedan få se resultatet av allt arbete!

Det känns då också naturligt att ta tillfället i akt att tacka dem som jag kommit att arbeta 
närmast, mina kära styrelsekollegor. Tack Mary Ohrling, Anton Sahlén, Christina Oden-
gran, Sophia Astberg och Josefin Skyttedal för ett fantastiskt jobb. Ni vet själva JF inte hade 
varit där det är idag utan var och en av er. Vidare så önskar jag all lycka till vår nyvalda 
ordförande Christina Odengran som jag vet kommer leda JF till en än bättre framtid!

Men kanske framförallt, tack till dig som läser detta. Allt stöd jag fått från 
alla medlemmar har verkligen gjort det här till ett av de mest hän-
delserika och minnesvärda åren i mitt liv. Det har varit mycket 
hårt jobb, men alla vänliga ord har gjort det mer än värt det. 

Så tack till dig, lycka till på tentan och ha ett fantastiskt 2015!

Med mycket kärlek,
Markus Marttila
Ordförande Juridiska Föreningen i Uppsala
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Claes Langenius 
Managing Partner 

Patricia Helanow 
Senior Associate  

Din karriär, 
vem bryr sig?
Vi bryr oss.  
Väldigt mycket.

www.hammarskiold.se

HCo_210x297_PJ_2013.indd   1 13-03-26   12.15.56
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I en stad som domineras av matlådor tänkte jag 
med denna text slå ett slag för Uppsalas lunch-
restauranger. Jag ska recensera Zócalo, som är 

en mexikansk snabbmatsrestaurang som ligger i 
Svavagallerian. Det kan vara värt att nämna att två 
av Frankrikes tidiga gastronomer (typ krogrecen-
senter) var jurister – Alexandre Balthazar Laurent 
Grimod de La Reynière och Jean Anthelme Bril-
lat-Savarin. Förutsättningarna för att det här pro-
jektet ska bli framgångsrikt är alltså stora (dock är 
jag inte fransk).

Kassabiträdet var mycket trevlig, och hon brydde 
sig inte om att kolla mitt kårleg utan litade på mitt 
ord. Studentrabatten var på 10 procent och gällde 
allt på menyn. Jag beställde en Spicy cajun carnival 
chicken burrito, och deras egengjorda mangodricka 
(totalt 93 kr efter studentrabatt). Det märks att före-
taget haft som mål att ha snygga ”levande” lokaler, 
men dessa är i ärlighetens namn ganska tråkiga. På 
väggarna hänger tavlor med orden ”love”, ”lime”, 
och liknande. De känns lite larviga. Längst in i 
restaurangerna finns dock en lite trevlig väggmål-
ning föreställande en utomhusfest i Mexiko, där ett 

Mariachi-band spelar och alla äter mat från Zócalo. 
Det är dock oklart om hunden på bilden är en ga-
tuhund (inget halsband) samt om den är död eller 
bara sover.

Burriton är mycket god. Brödet är krispigt och även 
majsen, troligen rostad eller något liknande. Riset 
är vällagat och kycklingen och övriga ingredienser 
är bra kryddade. Det som gör burriton bra är inte 
bara smaken utan även konsistensen. Det går att 
skilja på de olika beståndsdelarna när man äter den. 
Det rör sig alltså inte om någon sörja vilket är lätt 
hänt när det rör sig om burritos. Mangodrickan är 
inte särskilt god. Den smakar inte så mycket och 
borde ha serverats kallare. Men den är ändå upp-
friskande.

Trots att miljön var lite tråkig och drickan inte 
särskilt god får detta ändå ses som ett gott betyg. 
Burriton vägde upp och mat trumfar ändå miljö.

Betyg: BA

Zócalo
Lunchjuristen recenserar: 

Claes Langenius 
Managing Partner 

Patricia Helanow 
Senior Associate  

Din karriär, 
vem bryr sig?
Vi bryr oss.  
Väldigt mycket.

www.hammarskiold.se

HCo_210x297_PJ_2013.indd   1 13-03-26   12.15.56

Foto: Pixabay
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Entreprenörskap
- En intervju med 
Nils Henckel

av: Rosanna Eddin



PRESS JUDICATA / NUMMER 5 / 2014 13

När Nils Henckel, 26, tog 
sin juristexamenexamen 
sommaren 2014 bestäm-

de han sig för att istället kickstarta 
sin karriär som konsult på start up 
bolaget Qasa , ett nätbaserat företag 
som hjälper studenter hyra ut sina 
lägenheter i andrahand. 

- Jag såg det som ett roligt alternativ 
till byrå. Det var inte traditionell 
juridik hela tiden utan man får se 
juridiken som ett hantverk man 
använder för att lösa uppgifter inom 
företaget.

På ett start up bolag får man jobba 
med många olika delar av affärsut-
veckling vilket Nils tyckte var väldigt 
värdefullt 

- Man kan så mycket mer än man 
tror och jag tror att de flesta jurist-
studenter är kapabla till väldigt flex-
ibla arbetsroller direkt efter examen, 
tyvärr verkar självförtroendet svikta 
för många. 

En sak som Nils fann särskilt vär-
defullt var kontakten med de äldre 

entreprenörer som han kommit i 
kontakt med via Qasa

- Istället för att hyra ett helt kontor 
så hyr vi platser i ett entreprenör-
skluster, en slags blandkontor för 
olika start ups. Det ger inspiration 
och bra erfarenheter från andra en-
treprenörer inom olika områden.

Nils tyckte juristutbildningen i Upp-
sala i sin helhet var bra. Framförallt 
har basgruppsarbetet varit särskilt 
värdefullt eftersom det utvecklar 
en god samarbets- och problemlös-
ningsförmåga.

- Dessa förmågor är väldigt värde-
fulla när man startar företag.

Ibland kan det verka som om det bara finns ett accepterat alternativ ef-
ter examen; att sitta ting eller göra spikrak karriär på en affärsjuridisk 
byrå. Det behöver dock inte betyda att det är rätt väg för alla.

.
Nils bästa tips till studenter 

• Skrota timplanen, jobba resultatinriktat
• Våga göra andra saker och plugga inte på sön-

dagar
• Skriv ner alla roliga idéer innan du går och 

lägger dig
• Du kan mer än du tror, våga bredda dig inom ditt område
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Civilrättsgasquen
  Foto: Andreas Carlsson

I november var det dag för ännu en episk gasque. Denna gång anordnades en gasque tillsammans med 
civilingenjörerna som läser STS-programmet. Vi var på plats och hann även fråga några jurister om hur de 

trodde det skulle bli att festa tillsammans med teknologer. Här bevid ser ni svaren!
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Anosheh Jabalameli”Mask, gasque och personer som vanligtvis festar i overaller - det här kan inte bli annat än episkt.”

Alexander Berlin-Jarhamn

”De är redan så jävla fulla.”

Nils Ivars

”Jag gick natur på 

gymnasiet, har 

saknat att ägna mig 

åt naturlagar på 

heltid.”
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Denna text skrevs i slutet på förra året. Även om tenta plugg är över och ny ter-
min har börjat kan dessa tips vara till hjälp under terminen och till nästa tenta.

Nu börjar det dra ihop sig för tenta. Inget mer schemalagt, bara en massa 
tokplugg. Vi har ju fått höra otaliga gånger hur viktigt det är att ta kor-

tare pauser i pluggandet för att få in så mycket som möjligt. Men jag tror att 
vi även behöver både kortare och längre pauser där vi får lite andra intryck 
än lagboken och högen av litteratur. Om inte bara för att vi ska kunna kon-
centrera oss till max när det väl gäller, utan också för att må bra.

Men hur ska man kunna hitta på saker att göra förutom plugg, när fantasin 
ligger på noll, vinterångesten pyr och energin inte är vad den brukade vara? 
Lugn, bara lugn! Ni har tur denna gång. Jag råkar nämligen vara något av en 
expert på att pausa från plugg och allt viktigt här i livet. Så ta den här chansen 
och lyssna på mig nu, för här kommer flera tips för dig som inte riktigt vet 
vad du ska göra förutom att plugga över jul.

Pausa från plugg och hets
av: Clara Boivie
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BAKA. Bästa sättet att rensa huvudet enligt mig är att 
baka och laga mat. Vad passar inte bättre än lite julbak såhär 
års. Bjud in dina vänner till bull- och pepparkaksbak eller 
bjud in till fika när baket är klart. Här kommer ett egenkom-
ponerat recept på en saffranskaka jag gjorde häromdagen:

INGREDIENSER:
200 g smällt smör
0.5 g (1 frp) saffran
2 st ägg
3 dl strösocker
2 tsk bakpulver
1.5 dl mjölk
4 dl vetemjöl

Citonfrosting:
75 g rumsvarmt smör
150 g philadelphiaost
1 tsk vaniljsocker
4 dl florsocker
saften av en halv citron

LYSSNA PÅ PODCASTS. Det kan vara skönt 
att få vila ögonen och bara sitta och lyssna ett 
tag. Ta in annat än juridik i dit huvud. Pausa 
därför plugget och lyssna på podcasts. Det finns 
ju så många bra podcasts som handlar om allt 
möjligt. Det är bara att leta sig fram efter något 
som intresserar dig. Här kommer några tips på 
podcasts som jag tycker alla borde lyssna på: 

Genier – Moa Gammel intervjuar olika gäster 
där ämnet kretsar kring kreativa processer, 
arbetsmetoder och de stora frågorna. 

P1 & P3 dokumentär – En samling av många 
bra dokumentärer. Mina favoriter är Alexandra-
mannen och Nätpiraterna och The Pirate Bay, 
P3 samt Patienten och tystnaden, Den fastspän-
da flickan och Rädda Sverige, P1.  Dessa måste 
ni lyssna på.

JF-podden – Såklart! In och lyssna på JF:s egna 
podd.

GÅ UT OCH DRICK ÖL! Bästa pausen från 
stress och tentahets måste ju ändå vara att gå ut 
och umgås med vänner på någon mysig pub och 
dricka öl. För er som stannar kvar i Uppsala har 
de flesta nationerna sina pubar öppna under jul. 
Yey! In på Nationsguiden för mer info. Ut och 
pubba med er!

UPPTÄCK DIN STAD. Ta en promenad 
runt stan. Frisk luft och nya intryck behövs. 
Passa på att besök museer och sevärdheter du 
tidigare inte sett. Blir du kvar i Uppsala passa på 
att gå på Upplandsmuseet, Biothopia, sätt dig i 
domkyrkan, kolla in Gamla Uppsala högar och 
besök Bror Hjorts hus.

GÅ PÅ BIO. Fyrisbiografen är en liten mysig 
biograf som drivs av en ideel förening. Det 
visas filmer från hela världen och för alla 
åldrar. Det visas oftast lite mer konstnärligare 
filmer som inte visas på vanliga biografer. 
Just nu visas bland annat Pride, Girlhood, 
och Bird people. Den 21 december är det 
kortfilmsmaraton. Biografen ligger på st 
Olofsgatan precis bredvid universitetshuset 
och även om biljetterna redan är billigare 
än vanligt får du som student studentrabatt. 
Superbra!

ANNARS. Ät bara massa mat och kom ihåg att 
njuta lite av jul och nyår. Plugga lugnt och lycka 
till!

GÖR SÅHÄR: Vispa socker och ägg 
fluffigt. Tillsätt sedan resten av ingreden-
serna. Häll i en bröad form och grädda 
i nedre delen av ugnen på 175°C i ca 45 
minuter. Låt kakan sedan stå och svalna. 
Vispa smör, florsocker, vaniljpulver och 
citronsaften krämig. Tillsätt philadelphia-
osten. Bre över kakan: Du kan även garne-
ra kakan ytterligare med valfri frukt. Kom 
ihåg, det är okej att frossa i tentatider.
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Prova livet som jurist på en ledande advokatbyrå där varje  
enskild medarbetares passion, vilja och kunskap är hela skillnaden. 
Under fyra dagar varvar vi allvar med skratt i caselösningar, 
workshops, paneldebatter och sociala aktiviteter där du får lära 
känna både oss och vår vardag. Välkommen.

VINGEVECKAN 20–23 JANUARI 2015, STOCKHOLM. 

Sista datum för ansökan är 30 november 2014. 

LÄS MER PÅ VINGE.SE/VINGEVECKAN

VINGEVECKAN – ALLT UTOM 
EN VANLIG VECKA.

YOHANNA ÖHRNEGÅRD 

ADVOKAT, ANSTÄLLD PÅ 

VINGE SEDAN 2006
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Juristjouren

Om man besöker Clasonska gården på måndagar 
eller onsdagar 17:30-20:00 möts man av doften 
av pepparkakor och nykokt snabbkaffe. Väl inne 

ljuder högljudda diskussioner huruvida principen om 
negotiorum gestio kommer hjälpa eller stjälpa Agda, 82 
år. Telefonen ringer. Pelle har fått lämna urinprov till 
polisen, kommer han bli återbetalningsskyldig? Det 
knackar på dörren, in stormar Eva-Britt som nyligen 
har blivit lämnad. Hon vill behålla huset och få ensam vårdnad 
om de gemensamma barnen...
 Batman, Stålmannen och Wonder Woman räddar världen genom att besegra superskurkar 
med häftiga bilar, superkrafter och osynliga plan. Juristjouren Uppsala räddar Agda, Pelle och Eva-Britt 
genom att hjälpa dem med något som juriststudenter i Uppsala kan: Juridik.

Prova livet som jurist på en ledande advokatbyrå där varje  
enskild medarbetares passion, vilja och kunskap är hela skillnaden. 
Under fyra dagar varvar vi allvar med skratt i caselösningar, 
workshops, paneldebatter och sociala aktiviteter där du får lära 
känna både oss och vår vardag. Välkommen.

VINGEVECKAN 20–23 JANUARI 2015, STOCKHOLM. 

Sista datum för ansökan är 30 november 2014. 

LÄS MER PÅ VINGE.SE/VINGEVECKAN

VINGEVECKAN – ALLT UTOM 
EN VANLIG VECKA.

YOHANNA ÖHRNEGÅRD 

ADVOKAT, ANSTÄLLD PÅ 

VINGE SEDAN 2006

foto: Ellinor Gunn
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 I vår inkorg ramlar det in nya frågor varje dag 
från människor runt om i Sverige som hamnat i 
alla möjliga (och omöjliga) juridiska knipor. Var-
je måndag- och onsdagskväll arbetar rådgivarna 
från öppning till stängning med att besvara frå-
gorna. Hur var det nu med arvsskifte igen? Vilka 
förutsättningar gäller för skadestånd? De som 
bemannar Juristjouren är studenter från termin 4 
och uppåt. Även när man sitter med uppsats eller 
är klar är det kul att få gnugga geniknölarna och 
ge råd till personer som Agda, Pelle och Eva-
Britt.

När Agda skickar in sitt mail hamnar det i Ju-
ristjourens gemensamma inkorg. Två rådgivare 
plockar upp frågan och arbetar tillsammans för 
att utreda Agdas situation. Det påminner om 
seminarium från tidigare terminer; ett rättsligt 
problem behöver lösas och man har en bas-
gruppsmedlem att diskutera med. Skillnaden är 
att Agda finns på riktigt. Hon är inte seminarielä-
rarens påhitt utan sitter hemma och väntar spänt 
på rådgivarnas svar. 

Agdas problem visar sig vara en svår nöt att 
knäcka, varför fler och fler rådgivare dras in i den 
heta diskussionen. Till slut enas rådgivarna om 
vilket tillvägagångssätt som är bäst för Agda och 
ett glatt svar skickas strax därefter. Det är viktigt 
att tänka på att Agda troligtvis inte har en juri-
disk utbildning och att hon inte vet vad negoti-
orum gestio betyder. För att Agda ska kunna ta 
till sig informationen behöver därför de krångli-
ga juridiska begreppen förenklas och förklaras.
 
Det är inte alltid lätta situationer rådgivarna 
möter. De som kontaktar Juristjouren kan be-
finna sig i en arvstvist som uppstått efter att en 
familjemedlem avlidit, riskera utvisning efter att 
deras asylansökan blivit nekad eller hotas med 
vräkning efter en högljudd festkväll. Många som 
hör av sig till Juristjouren är därför både ledsna 
och arga. Att få prata med någon som kan förkla-
ra den rättsliga situationen och klargöra vad den 
leder till är oftast en enorm lättnad. 



PRESS JUDICATA / NUMMER 5 / 2014 21

Skillnaden är 
att Agda finns 
på riktigt. ”

Till inkorgen kommer, förutom frågor, flera tack-mail från de som fått hjälp av Juristjouren. 
Ett av dessa mail är från Agda som nu lugnt kan återgå till sina kafferep med vetskap om att 
hon har rätten på sin sida. Tyvärr är inte alla svar lika positiva som till Agda men rådgivarna 
är sylvassa på att formulera mail på bästa möjliga sätt.

Juristjourens verksamhet är i ständig utveckling. I våras påbörjades ett samarbete med 
Startups; en grupp för nystartade företag inom IT-branschen. Under hösten har vi haft ett 
möte med Juristjouren i Lund, vilket var första steget för att skapa en gemensam kontakt-
punkt för flera Jourer likt vår. Tanken är att rådgivarna genom en gemensam facebookgrupp 
kommer att kunna ta kontakt med rådgivare i andra städer. Även andra nya samarbeten är på 
gång. 

Visst låter det lockande? Såhär i juletider behöver vi alla en julklapp och när nästa termin 
börjar vad är bättre än att få möjligheten att delta i Juristjourens verksamhet? Att få hjälpa 
Agda och andra är både roligt och meriterande. När man deltagit på ett antal rådgivningstill-
fällen under terminen får man ett intyg som visar att man är en rådgivare av högsta klass. 

Många av våra rådgivare söker sig tillbaka till Juristjouren flera terminer, vilket om något 
talar för hur kul det är...eller hur gott fikat är!
Ta chansen!

Juristjouren tackar för er tid, 
nu fortsätter vi vår rättsliga strid.
God Jul och ett gott nytt år. 
Hoppas vi ses i vår!

Viktoria Wååg och Karl Rosén
Projektledare för Juristjouren
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Vinterångest & 
stjärnstoft

Det finns de som tycker att vintern är det bästa som finns, jag är verkligen inte 
en av dessa märkliga människor. För det mesta känns det som en enda lång 
pina. När jag var 13 år insåg jag för första gången att jag förmodligen led av 

vinterångest. Min mamma talade om för mig att min själ, precis som min hy, alltid 
var vackrast som solkysst. En bra förklaring tyckte jag då. Egentligen tycker jag väl än 
idag att det är ett fint koncept men kanske inte lika övertygande. Fördelen med vinter-
mörkret är dock oerhört mycket egentid, därav en väldigt hög tankeaktivitet. Här får ni 
en ärlig sammanfattande syntes av ett fåtal tankar som flödar i en juriststudents huvud. 

Mitt bekymrade tonårspsyke har, ett par år senare, till övervägande del förmått finna 
ro. Men när december är här och himlen ändrar färg vet jag att syret känns lite tyngre. 
Dolt mellan mitt leende och mina hörlurar gömmer sig mina hjärnspöken. Under det 
mörkare halvåret har det för mig alltid varit svårare att anta produktiva förpliktelser. 
Att under en helg för femtioelfte gången titta på tre säsonger av friends eller att baka 
kladdkaka klockan 02:38 har aldrig varit svårt. Däremot att plugga eller överhuvudta-
get ta sig ur sängen har alltid varit svårare. Kanske låter det lite melodramatiskt, men 
det stämmer mycket väl. 

av: Sarah Khoshaba
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Denna vinter har jag i mörkret besökts 
av tankar kring varför jag läser juridik? 
Vad är mitt mål med utbildningen och var 
kommer jag vara om fyra år? Men frågan 
är hur ska en säkerligen veta det när en 
är under ständig utveckling? För ungefär 
ett år sedan hade jag utan tvekan sagt att 
mänskliga rättigheter är det enda inom 
juridiken som jag vill arbeta med. Efter ett 
studiebesök på Centrum för rättvisa och 
Gernandt & Danielsson advokatbyrå insåg 
jag att juridiken trots allt inte är helt svart-
vitt och att det är fullständigt acceptabelt 
att ändra riktning efter tio år i branschen. 
Till och med att skifta från humanjuridik 
till, vad som tycks vara motpolen, af-
färsjuridik är möjligt. Därefter har dessa 
tankar bleknat och lämnat mig i sällskap 
med andra funderingar.  

En stor del av min hjärnkapacitet tas upp 
av tankar om mig själv och min person-
lighet.    Oftast tankar kring vem jag tror 
att jag är, vem jag anger att jag är och i 
vilken omfattning det speglar verklighe-
ten. Skrämmande mycket tid läggs alltså 
åt på att fundera kring obetydliga företeel-
ser. Efter många vintrars beräkning verkar 
det som att jag har kommit till insikt. 
Insikten att en inte har ansvar gentemot 

sin omgivning angående vilka krav eller 
förväntningar de vill att en fullgör. Insik-
ten att alla är vandrande, stjärnstoft fyllda 
själar som dunkar och lyser och hoppas 
åstadkomma något värt att minnas innan 
vår tid är över. Själar som delar pinsam-
ma tystnader och mår dåligt över att vi 
inte ringer våra föräldrar tillräckligt ofta. 
Så storartade och mäktiga som vinter-
mörkret. 

Julen nalkas och ett nytt år vilar runt hör-
net. Inför resan hem längtar jag till doften 
av mitt hem, mammas mat och lördags 
morgonkaffe. Förhoppningsvis hinner det 
snöa till dess, för varje gång jag borstar 
bort snön från mina skor, brukar det kän-
nas som att jag lyckas borsta bort ånges-
ten. Dessutom tycks det vara förvånande 
svårt att stressa i virrvarret av julklappar, 
lussebullar och julmusik. I slutändan tror 
jag att vinterångest försvinner när en får 
tid att njuta av livet. I värsta fall får en 
hålla andan i hopp om att den kommande 
tiden bjuder på sol och förhoppningsvis 
klarhet.
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Juridik 
och 

journalistik
- En intervju med Oisin Cantwell

av: Arash Moosavian

foto: Pixabay
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Terrordåd, epidemier, regeringskriser. Listan är lång 
numera. Hur är det egentligen att vara journalist i 
dessa dagar? 
 - Omtumlande, omvälvande, inspirerande. 
Det händer mycket elände i världen, men det är ett 
privilegium att få vara med och skildra utvecklingen 
och kanske, kanske, i någon mån påverka den. 
Du är en av få krönikörer som regelbundet får med ett 
juridiskt perspektiv i de dagliga nyhetsrapportering-
arna. Varför är det perspektivet så ovanligt i tidnings-
branschen? Okunskap?
 - Jag arbetar som nyhetskolumnist, vilket 
innebär att jag ska försöka ge perspektiv 
på aktuella händelser och kanske försöka 
mig på en analys. 
 Det är ett jobb jag måste forma 
själv, och det har i stor utsträckning 
kommit att handla om rättsfrågor. 
 Ja, jag känner mig ganska 
ensam och har undrat lite över vad det 
kan bero på. Möjligen är det okunskap, juridik är inte 
journalistikens starkaste gren. Även om jag inte själv 
är jurist så har jag en hyfsad juridisk allmänbildning 
och ber jurister jag känner om hjälp då då jag inte 
riktigt begriper.  

Du tilldelades Advokatsamfundets journalistpris 2014, 
antagligen mycket på grund av dina juridiska kunska-
per. Varför är det just du som belyser rättsliga frågor? 
Vad tilltalar dig med juridik?
 -Att just jag gör det tror jag i någon mån 

handlar om att jag skrev mycket om brott och straff 
under alla mina år som nyhetsreporter. Men, som 
sagt, jag har ju formmat min nuvarande yrkesroll 
själv. Ingen har sagt åt mig att jag ska skriva om just 
juridik.
 Det som intresserar mig med juridiken är 
flera saker. Bevisvärdering är ingen exakt vetenskap 
och utgången i rättegångar är ofta inte given. Att 
bevaka rättegångar blir därmed intressant. Juridiken 
säger också någonting om vår kollektiva moral och 
dess utveckling som tilltalar mig. 
 Och utöver det så avskyr jag kriminalpoli-

tisk populism och anstränger mig för att 
bekämpa den närhelst den dyker upp. 

Vad är det allra jobbigaste med att vara 
skribent på en stor dagstidning?
 - Att jag hela tiden blir bedömd. Så 
många som har åsikter och synpunkter. 
Jag ska inte gnälla, jag älskar mitt jobb, 

men ibland vill jag bara gömma mig i ett hus på 
landet och bli bortglömd. 

Och det bästa?
 - Friheten. Jag skriver om det jag vill skriva. 
Och har förmånen att få ägna sig åt folkbildning. 
Som juriststudent får man ofta höra att det finns ota-
liga yrkesvägar att välja i framtiden. Mediebranschen 
nämns dock rätt sällan. Vad tror du att en juriststu-
dent med skrivintresse skulle kunna tillföra till din 
bransch?

”Gör något 
vettigt med 
era yrkesliv 

i stället”

foto: Pixabay
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 Jag skulle råda alla unga människor, jurist-
student eller ej, att undvika denna bransch. Den har 
alltid varit hård, men är nu värre än någonsin. Det 
finns nästan inga riktiga, fasta jobb. Allt är pro-
jektanställningar, korta vikariat eller bemanningsbo-
lag. Gör något vettigt med era yrkesliv i stället. 

Du hejar på Liverpool såvitt jag förstått. Samtidigt går 
det att tyda viss irritation i dina tweets på senare tid. 
Finns det ett samband där? Och vad anser du i allmän-
het om sociala mediers inverkan på journalistiken?
 - Sambandet är uppenbart. Liverpool var på 
väg att vinna ligan förra året, men är i år ett bedröv-
ligt mittenlag. Blir sur bara jag tänker på det.
 Sociala medier, framförallt Facebook, har 
berikat journalistiken. Texter sprids på ett nytt sätt 
och når en ny publik. Samtidigt anser jag att journa-
listerna tenderar att ta för stort intryck av vad som 
pågår på twitter. Det är en ankdamm där endast en 
liten del av befolkningen befinner sig. 

Går vi mot en framtid där den traditionella journalisti-
ken får ge vika för den like-baserade sensationsjourna-
listiken? Är det ett problem enligt dig?
 - Framtiden är som alltid oviss. Men jag tror 
att den kvalificerade journalistiken alltid kommer att 
finnas. Utmaningarna är dock stora. 

På en skala ett till tio, hur kvalitativ är egentligen 
en partiledardebatt i tv? Är du möjligen ett fan av 
snyfthistorier om Greta, 84 år?
 - Jag tycker om partiledardebatterna, även 
om de givetvis varierar i kvalité. Det får bli en sjua. 
Och jag skulle behöva veta mer om snyfthistorien om 
Greta, 84, innan jag svarar bu eller bä. 

Till sist: Om du fick sända ut ett valfritt budskap, vad 
som helst, till samtliga människor inom Sveriges grän-
ser – vad hade det varit?
 - Alea iacta est. 

foto: Pixabay
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Tidningsgalan
Den 12 November ställde tidningskonventet till  

med tidningsgala på Värmlands nation. Press 
Judicata var på plats och minglade och åt gott 

tillsammans med andra förenings- och nations-
tidningar. Det blev en mycket lyckad kväll med  

god mat och dryck samt trevligt sällskap. För att 
ni läsare ska förstå just hur bra det var får ni här 

några bilder från kvällen.

Foto: Johanna Sundquist



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 20 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? Hör av 
dig så ser vi om vi kan utvecklas ihop.  

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.


