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Ledare.

Detta blir det sista numret av Press Judicata. Eller, åtminstone i fysisk form! Tidningen kommer nämligen att övergå till
ett digitalt, mer “nymedia”-format. Så helt försvinner vi inte.
Men trots det känns det melankoliskt att tidningen inte längre
kommer att hamna i otaliga juriststudenters brevlåda 5 gånger
om året.
Tidningen har, under namnet Press Judicata, varit i tryck
sedan 1992. Innan dess har den haft flera andra namn. Det började med Iustus 1962, därefter Jur.går’n till 1988, Nya Iustus
fram till 1991, och så till sist Press Judicata till och med nu.
Före detta existerade 1926-1927 Den nya Justitia, men det är
svårt att se att denna var föregångaren till det som idag är Press
Judicata. Därmed kan vi konstatera att tidningen är åtminstone
58 år gammal.
Stefan Gustafsson, chefredaktör år 1992, skrev i sin ledare
att “Press Judicata bör kunna hålla ett par decennium minst”.
Nästan tre decennier till höll åtminstone den fysiska varianten.
Nu, när vi rör oss till cyberrymden istället, tror jag att det är
lämpligt att återigen säga samma sak. Press Judicata bör nog
kunna hålla ett par decennium till - denna gång i digitalt format.

Besöksadress:
Övre Slottsgatan 3
753 11 Uppsala

Tryck & bokbinderi: Cicero Tryck & Media AB
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samfund. Biträdande chefredaktör Erik Thor har intervjuat prefekt Bengt Domeij avseende pandemin och Juridiska institutionen. Från föregående numret dyker även Ingrid Helmius upp
igen, denna gång med studietips!
Det råkar även vara mitt sista nummer som chefredaktör.
Efter att ha arbetat med tidningen i två år lämnar jag nu över
arbetet, både med digitaliseringen och tidningen i sin helhet,
till Erik Thor. Vidare är detta även Daniela Anderssons sista
nummer, som ersätts av Simone Andersen. Daniela ska ha ett
stort tack för allt sitt arbete med tidningen.
Jag har fullt förtroende för att den nya redaktionen kommer att
ta hand om tidningen
exemplariskt.
Tack till alla er som
läser Press Judicata.
Det har varit ett nöje.

I detta nummer har jag fått möjligheten att intervju Anne
Ramberg, före detta generalsekreterare för Sveriges advokat-

Kontor:
Övre Slottsgatan 6
753 11 Uppsala

Siomone Andersen

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

Erik Berglund

chefredaktör

Ansvarig utgivare:
Edward Olsson
kommunikation@jf-uppsala.se
Fotograf omslag: Micke Lundström
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Huvudsamarbetspartner

Presidiet.

Ingen är intresserad av mina vice ordförande-memoarer, inte ens om de var filmatiserade med Brad Pitt i
huvudrollen - ett år på kontor är inte riktigt samma sak
som Ocean’s Eleven. Vad fyller man då presidietexten
med för innehåll? Svaret är uppenbart: mina traumatiska
barndomsminnen.
Eriks minne #1 – Beck-boxen: Året är kanske 2007, och
jag är 9 år. Med min veckopeng på 35 kr har jag köpt
en Beck-box till min kära farsgubbe, och jag känner på
mig att jag kommer göra succé vid julklappsutdelningen.
Viktigt att veta är att det bara fanns en önskning från farsgubben: Beck-boxen. Så sakta börjar julklappen öppnas,
och pappa sträcker in handen och känner att det finns dvd:er i paketet. Lite på skoj säger han att det känns som en
box med filmer. Och hur reagerar 10-åriga Erik? På det
enda rimliga sättet: genom att börja storgråta och springa
till sitt rum, för nu är ju överraskningen avslöjad, och
julen förstörd! Hur mycket mina föräldrar än försökte var
10-åriga Erik ledsen resten av kvällen, och mitt liv var
såklart förstört.
Eriks minne #2 – bio-dejten: Året är 2008, och som en
present från min ”vi-kommer-självklart-gifta-oss” ska
vi se filmen Australia på bio. Unga jag är en romantiker
av rang, och ser framför mig hur vi efter filmen kanske
går så långt som en hejdåpuss. Ni hör – det är höga insatser! För att komma så långt måste jag såklart ha den
perfekta utstyrseln, och det finns bara ett enda alternativ
som passar min gräsliga hockey-frilla: mitt lika gräsliga
mjukisset från ishockeylaget. Mjukissetet är svart, och
består av ett par byxor och en tröja. Som den modemedvetna 10-åringen jag är inser jag att det behövs en prick
över i:et, och uppenbarligen är det den alldeles för stora
röda t-shirten som nu kan sticka ut under tröjan. Trots
att Vogues fotografer står utanför vårt hus för att se denna magi förbjuder min mamma mig från att gå på dejt i
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Samarbetspartners

dessa kläder, och jag tvingas ta på mig ett par Jeans. Ett par
Jeans!? Jeans!? Nej nu hade det gått för långt, och jag gör
det enda lämpliga: jag börjar gråta för nu är min kväll och
mitt liv förstört. Det blev aldrig någon hejdåpuss…
Eriks minne #3 – Elin G-incidenten: På varje grundskola
finns det en klick som är lite coolare än övriga. På min
skola leddes den gruppen av Elin G, och både hon och jag
skulle på seglarskola sommaren 2010. Jag seglade i den
bättre gruppen sedan tidigare, men det här var första året
hon var med. Under början av veckan skulle vi segla tvåoch-två, och jag fick ansvar för en av båtarna. Vem väljer
Elin om inte pinsamma lilla Erik som nu tror att han inom
någon vecka kommer vara ledare för de coola kidsen och
vara kung på skolgården. Hur tar jag mig dit? Uppenbarligen genom så farlig segling som möjligt. Och det gick som
alla självklart hade kunnat förstå: båten välter, Elin blir
dyngsur, och detta var första och sista gången Elin seglade
med mig. Någon ”cool kid” blev jag inte den sommaren.
Julhälsningar från Övre slottsgatan,

Erik Schwartz

av g å e n d e v i c e o r d f ö r a n d e
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Be the best you.
We are looking for people with the distinct Roschier mindset. People with
talent. People with dedication. People with a continuous drive to learn more
and develop.
We take pride in recognizing talent and giving them a platform for reaching
their full potential. At Roschier, you will have opportunities to work to the
best of your ability and develop your talents to the full.
Apply today – and become the best version of yourself!

roschier.com
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PJ pratar

HEMUNDERVISNING

med prefekten

Coronapandemin har haft världen i ett fast grepp
i nästan ett år nu. För oss studenter har ”dessa tider” bjudit på osäkerhet. När pandemin på allvar
började visa sig i Sverige i mars, drog universitetet
och institutionen i nödbromsen. All fysisk undervisning ställdes in till förmån för ett numera välbekant men då främmande koncept – distansundervisning. Det kan konstateras att det inte skedde
smärtfritt. Seminarieuppgifter blev inmailade till
lärarna för gruppvis kommentar. Zoom kom inte
igång på några veckor. Det fanns problem som
Juridiska institutionen har arbetat hårt på för att
överbrygga. Vi är nog i oss själva ganska medvetna om hur vi tycker att undervisningen hanterats
och kontinuerligt hanteras från institutionens
sida. Vissa tycker att det är skönt att kunna gå på
föreläsning i sängen, medan andra är mer kritiska. Men hur låter det från institutionens håll? Vi
kontaktade prefekt Bengt Domeij för att få svar
på några frågor om hur denna extraordinära situation har upplevts och hanterats från lärarhåll.

tycker att det har varit bra, eftersom verksamheten ser så olika
ut på universitetets olika delar.

När pandemin kom till Sverige i våras blev det genast oklart
för många studenter hur institutionen skulle hantera denna
nya situation. Hur såg det ut från ert håll? Fanns det någon
plan sedan innan?
Det var osäkert för alla i våras. Avgörande för institutionen var
regeringsbeslutet den 17 mars om att alla svenska universitet
skulle övergå till digital undervisning. Vi försökte då så fort som
möjligt få igång seminarier på Zoom, eftersom det var tydligt
att den pedagogiken var bättre än bara skriftliga uppgifter. Det
fanns ingen direkt plan för övergången utan alla lärare fick börja
lära sig och prova Zoom. Vi inrättade en ”Corona-grupp” på institutionen för att sprida information till lärare och hantera uppkomna frågor.

Vilka lärdomar kan dras av det här året?
Möjligen lite tidigt att svara på detta. Men vi vet att det är att
det med kort varsel går att övergå till digital undervisning och
examination, om man måste. Det är emellertid inget man gör
om det inte är nödvändigt.

Hur har det gått till att finna och utvärdera nya vägar?
Jag tycker att det har gått bra överlag. Vi har löpande anpassat
oss utifrån smittläget på juristprogrammet, allmänna råd från
Folkhälsomyndigheten och rektorns beslut för universitetet. Det
finns naturligtvis alltid en önskan att återgå till fysisk undervisning, men vi har hela tiden försökt balansera den mot nämnda
omständigheter. Det har inte varit lätt.
Hur har det känts att det varit upp till varje institution att
bestämma hur pandemin ska hanteras? Har det känts som
en lämplig åtgärd?
Man kan väl säga att rektorn har lämnat ganska stort utrymme
för institutionerna att bestämma hur pandemin ska hanteras. Jag

Är ni på institutionen, och du som prefekt i synnerhet, nöjda med stödet som ni fått från universitetet?
Ja, jag är nöjd. Det kommer löpande information från universitetet centralt och det finns en coronasamordnare som man kan
fråga om råd.
Hur har ni resonerat kring de olika terminskursernas autonomi? Termin 3 har ju till exempel fortfarande tenta på plats
till skillnad från resten av programmet (detta har ändrats efter
intervjun, redaktionens anmärkning).
Alla terminskurser planerar nu för digital tentamen i januari.
Jag tycker att kursföreståndarna bör ha stor autonomi, eftersom
de vet bäst vilka kursmoment och vilken pedagogik som fungerar på deras kurser.
Hur ser vägen framåt ut? Är det något ni vill förändra till
nästa termin?
Vi har beslutat att fortsätta med digital undervisning till och
med den 22 mars 2021. Förhoppningen är att vi därefter ska
kunna återgå till en blandad undervisning, en del i våra egna
lokaler, en del kanske på nationerna och en del digitalt. Men
ingen vet, naturligtvis.

Kommer några av lärdomarna att påverka hur undervisningen sköts även efter att pandemin blåst över? Kommer
vi till exempel att se fler föreläsningar på distans?
Ja, jag tror att efter pandemin kommer vissa moment på kurserna att fortsätta vara på distans. Särskilt inspelade föreläsningar
är ett intressant alternativ. De blir naturligtvis inte samma sak
som fysiska föreläsningar, men kan vara ett komplement och en
resurs att använda för kurserna.
Är det något du vill hälsa eleverna eller lägga till för egen
del?
Jag vill tacka alla studenter för den uthållighet, engagemang
och goda vilja som visats under detta svåra år. Det kommer att
bli bättre och roligare framöver. Önskar er alla en god jul och
gott nytt år!

Erik Thor

vice chefredaktör

Daniela Andersson
l ay o u ta n s va r i g

Foto: Max Bender
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En årslång

Vintersaga
De förväntningar som många av försök till att vidga våra perspektiv och Inre strider med många civila offer följde
våra blickar följer här en långt ifrån dock tragiskt nog senare under året och
oss hade inför det gångna året lyfta
uttömmande lista på några av de nyckel- avtalet har mött kritik från såväl afghanspåminner om de vi alla brukar händelser som på sina egna vis kommer ka som internationella aktörer. Om avtalet upprätthålls kan det påverka både den
ha inför vintern. Man kan näs- att ta år 2020 till historien.
lokala och globala maktbalansen eftertan känna det, hur luften gesom detta land länge varit stormakternas
nomsyras av en behaglig kyla. Januari
Storbritannien lämnade officiellt EU spelplan och speglat deras internationella
Den är frostig, men ändå mild och Brexit förverkligades den 31 januari åtaganden.
och skonsam. Spröda snöflingor 2020 efter närmare 4 omtumlande år av
täcker himlen och faller lättsamt förhandlingar och flera utbytta ministrar. Mars
Något likande har aldrig tidigare inträfmot marken, där de bildar en fat. Beroende på hur väl Storbritannien Den 4 mars förklarades de australiensiska skogsbränderna officiellt vara under
skimrande vit vinteräng. Under kommer att klara sig kan detta få oanade kontroll och den kris som skulle komma
terminens gång har man legat i konsekvenser för om det samarbete som att kallas för ”den svarta sommaren” var
fas med studierna och – plötsligt består antingen luckras upp eller befästs. över. Bränderna återkommer i vanliga fall
varje säsong som en del av Australiens
Foto: Christian Lue
– har man hur mycket tid som
naturliga ekosystem, men den här gånghelst att spendera på glada julen löpte de amok under flera månader och
ödelade områden på en oförutsedd skala.
bord och glittriga fester, ändlösa
Med nära tre miljarder döda eller omplakvällar med familj och vänner,
cerade djur orsakade bränderna sådan förstärkande skidåkning eller en
ödelse att de utgjorde ett stort uppvaknade
flykt till varmare breddgrader.
och förhoppningsvis även en vändpunkt
2020 – det hör man ju. Det kan inte bli
annat än episkt: ro och harmoni i förgrunden till en bergochdalbana av dramatik
och spänning.
Så blev det väl inte riktigt. Med tanke på
detta ökända lilla virus som redan för ett
år sedan lömskt hoppade mellan främmande makter och människor kan man
i efterhand nästan tycka att vi redan då
borde haft 2020:s annorlunda utgång på
känn.
Istället för en perfekt tempererad decembermånad, med tid för både lek och vila,
har det gångna året snarare varit som en
lång, utdragen vargavinter. Det är som att
små regndroppar har haglat ned som iskuber och piskat varenda en av oss i ansiktet. 2020 har visserligen bestått både av
lugn och dramatik, men på ett helt annat
sätt än vad vi förväntat oss.
Året har dock präglats av mycket annat
än den omtalade viruspandemi som aldrig är mer än ett samtalsämne bort. I ett
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på den globala klimatagendan.
Foto: Manny Becerra

Februari

Som ett steg i en lång process för att avsluta de strider som härjat i Afghanistan
sedan 9/11-attackerna 2001 slöts ett fredsavtal mellan amerikanska och talibanska
representanter i slutet av februari. Avtalet
undertecknades i Doha, Qatar, med stöd
av bland annat Ryssland och Kina och
baserades på villkoret att de amerikanska trupperna ska ha lämnat Afghanistan
inom 14 månader efter signeringen.
Foto: Priscilla Du Preez

April

Två högt uppsatta syriska militärer åtalades i Koblenz, Tyskland, för krigsbrott i
det inbördeskrig som härjat i Syrien sedan
2011. Åtalen, som väntas ta upp till två år,
kommer att följa universell jurisdiktion
och kommer alltså att prövas i och av ett
annat land än där brotten begicks. Rättegångarna utgör sannolikt startskottet för
den serie åtal för krigsbrott och brott mot
mänskligheten som kommer att väckas
under de följande åren.

2021-01-09 23:01:53

Maj

George Floyd mördades genom polisvåld
i Minneapolis, USA, och inleder en våg
av protester som sveper över världen.
Protesterna fortsatte under årets gång när
fler och fler hänsynslösa dödsfall uppmärksammades och har placerat övervåld
och ojämlikhet på agendan tydligare än
tidigare. Fastän debatten har varit centrerad på USA har också inhemska problem
uppmärksammats på flera platser och sannolikt inspirerat politiska aktörer till att
vidta mer inkluderande åtgärder.
Foto: Clay Banks

Juni

Efter 34 års idogt arbete i en av världens
mest omfattande polisutredningar pekades Stig ”Skandiamannen” Engström ut
som misstänkt gärningsman för mordet på
statsminister Olof Palme. Händelsen ägde
rum den 28 februari 1986 och Engström
gick själv bort år 2000, varför utredningen lades ned i juni månad eftersom åtal
inte kan väckas mot avlidna. Utredningens påtagliga svårlöslighet har påverkat
svensk rätt på många vis och markerade
bland annat de stränga kraven på teknisk
bevisning efter att den tidigare misstänkte
Christer Pettersson friades i Hovrätten år
1989. Utredningen motiverade också till
att preskriptionstiden år 2010 togs bort för
brott av liknande kaliber.

Juli

I en nationell folkomröstning godkände
det ryska folket ett lagförslag som tillåter
president Vladimir Putin att fortsätta inneha ämbetet fram till 2036, vilket de facto
förlänger posten livet ut för den före detta
KGB-agenten och befäster Rysslands demokratiska brister. Denna förlängning är
avgörande då den tillåter en av världens
mäktigaste ledare över ett land med enorma resurser att fortsätta föra Rysslands
ofta opålitliga politik i diverse internationella sammanhang och konflikter.

Augusti

Efter år av outtröttliga insatser förklarade WHO äntligen att vild polio utrotats i

Afrika. Med coronavirusets framfart har
tyngdpunkten skiftat från ett oumbärligt vaccinationsarbete till ett annat och
biståndet till många hjälporganisationer
har rasat under de senaste månaderna.
Att det ihärdiga vaccinationsarbetet som
bedrivits av såväl offentliga som privata
aktörer har kunnat ge effekt, även under
en pandemi, är en viktig markör för att
kunna fortsätta bedriva detta livsviktiga
arbete för en bättre global hälsa.

September

Det banbrytande amerikanska justitierådet Ruth Bader Ginsburg gick tragiskt
bort efter en lång kamp mot cancer. ”The
Notorious R.B.G.”, som domaren också
kallats, har under sin 27 år långa karriär i högsta domstolen varit en förkämpe för allas lika rättigheter. Hon tog sig
strategiskt an fall för att påvisa hur alla
påverkas negativt av diskriminering och
därmed förklara det som okonstitutionellt. Bader Ginsburg har varit en stark
förebild för många och har framför allt
banat vägen för en mer inkluderande hållning inom amerikansk rätt. Hennes skarpa
och objektiva metod har lämnat avtryck
på otaliga kommande jurister.
Foto: Claire Anderson

Oktober

Den uruguayske Påve Franciskus blir den
första påven att uttrycka stöd för samkönade förhållanden. Som överhuvud för
den katolska kyrkan med över en miljard
anhängare skulle detta kunna utgöra ett
första steg i att inspirera anhängare i riktningen bort från den förföljelse och diskriminering som råder i många länder.
Foto: Ashwin Vaswani

November

Vad som kan ses som höstens stora händelse är att det amerikanska presidentvalet tog plats. Dramatiken blev än mer
långdragen när rösträkningen nådde ett
stillestånd och världen höll andan i flera
dagar innan demokraten Joe Biden utropades till segrare. Han förväntas inleda
en ny era, eller snarare återgå till den
som tidigare rådde, när han ikläder presidentämbetet den 20 januari 2021. Som
ledare för ett av världens mäktigaste länder väntas Biden bland annat ta tag i den
urartade pandemin och dess effekter, Parisavtalets löften för klimatet, polisbrutalitet samt åter närma sig den internationella
samverkan som den sittande presidenten
Donald Trump dragit sig ur.
Foto: Barbus, Pixabay

December

Efter en kort tillbakablick över det som
varit och kommer bli är man tillbaka halkandes nedför Slottsbacken, i en kyla som
må vara mild till temperaturen, men som
samtidigt för med sig en isande distans.
Som den här årsresumén visat har 2020
formats av otaliga händelser, bra som dåliga, utöver den pandemi som annars alltid är på var och varannans läppar. Trots
att året har sett mörkt ut på vissa områden
är syftet med den här texten att påminna
oss om vikten av att kunna skifta fokus.
2020 kommer, tro det eller ej, att i slutändan bara vara ett år i mängden.
Trots att 2020 möjligtvis inte har tagit den
form som man önskat, ska man kanske istället se till den optimism, välvilja och gemenskap som genomsyrar snöyran, med
nya förhoppningar om vad som väntar.
Även en vargavinter har sina ljusstunder.
Även en vargavinter har sitt slut.

Maja Johansson
Hedström
gästskribent

Simone Andersen

b i t r . L ay o u ta n s va r i g

Foto: Sharon Mccutheon
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Hur vil du
göra skil nad?
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

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
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Together we
make a mark
Vi söker alltid talanger och just nu
tar vi emot ansökningar till nästa
års sommarnotarieperiod.
Välkommen att registrera din ansökan
på vår hemsida www.whitecase.
com/careers/locations/sweden.
Följ oss på
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Generalsekreterare, juris hedersdoktor
och samhällsdebattör -

Anne Ramberg

Anne Ramberg kräver knappast någon introduktion, då
det inte finns någon juriststudent som inte har hört talas om henne. Trots detta ska
något nämnas om denna ikon
för svensk juridik. Anne Ramberg var den första kvinnliga
generalsekreteraren för Sveriges advokatsamfund, och
innehade denna post under
nästan 20 år. Vidare är hon
juris hedersdoktor vid Uppsala universitet och har tilldelats
H.M. Konungens medalj av
12:e storleken samt Kerstin
Hesselgren-priset för engagemang kring medmänsklighet
och jämlikhet. Hon har även
engagerat sig i samhällsdebatten i en mängd frågor.
Under den tidiga hösten hade vi möjlighet
att (via mail!) intervjua Anne, som kom
med en mängd intressanta insikter, om
allt från rollen som generalsekreterare till
samhällsfrågor och boktips.
Till att börja med vill vi diskutera din
roll som generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund. Du innehade posten under nästan 20 år. Vilka förändringar har du sett för advokater under
den tiden, och varifrån kommer dessa
förändringar?
Förändringstakten har varit mycket hög
de senaste 20 åren. Den har bland annat
innefattat;
- Ökad professionalisering
- Ökad specialisering
- Ökad internationalisering
- Ökad konkurrens
- Ökad jämlikhet
- Ökad framväxt av stora advokatbyråer
- Ökade kontaktytor mellan olika aktörer
inom rättslivet
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- Ökad medvetenhet och kunskap om
konstitutionella frågor och mänskliga rättigheter
- Ökad medvetenhet om betydelsen av de
etiska reglerna

Dessa förändringar är en följd av flera
saker. EU-inträdet, inkorporeringen av
Europakonventionen i svensk rätt liksom
medvetna insatser från Advokatsamfundet och dess ledamöter är några av de åtgärder som har bidragit till dessa förändringar.

” Det är en
felsyn att
advokater eller
andra jurister
inte ska medverka
i den offentliga
debatten”
Oberoende advokatsamfund anses av
många vara vitala för att värna om
rättsstaten. Hur går det arbetet till i
praktiken?
Värnet av en demokratisk rättsstat med
dess attribut kräver engagemang och uthållighet. Oberoende advokater behöver
ett oberoende advokatsamfund som kan
stödja den enskilde advokaten när denne
utsätts för opåkallade försök till påverkan.
Detta ser vi exempel på dagligen runt om
i världen. Därför måste Advokatsamfundet vara mycket uppmärksamt på och med
kraft opponera sig mot varje försök från
statsmakten att beskära advokatens oberoende och integritet genom att t ex försöka inskränka advokaters tystnadsplikt och
göra dem till angivare av sina klienter.
Sådana exempel finns redan. Penningtvättslagstiftningen är ett sådant exempel.
Sedan måste Advokatsamfundet vara
rättssamhällets vakthund i alla frågor!

Våra läsare är främst blivande jurister.
Vad är dina råd för att kunna gå ut i
arbetslivet och värna om rättsstaten i
praktiken?
Den enskilde advokaten måste alltid vara
kritisk och ifrågasättande. Det ligger i
advokatrollen. Advokaten måste i likhet
med domaren, åklagaren och polisen alltid stå upp för mänskliga rättigheter och
vad angår advokaterna; de advokatetiska
kärnvärdena - oberoende, lojalitet, tystnadsplikt och frånvaron av intressekonflikter. Advokater bör i detta syfte vara insatta i konstitutionella frågor och aktiva i
den rättspolitiska debatten. En gemensam
nämnare för alla jurister är kravet på hög
integritet och självständighet.
Vad tror du gjorde att du fick uppdraget som generalsekreterare?
Jag hoppas att det var för att jag ansågs
mest lämpad. Jag hade varit verksam på
advokatbyrå i 23 år och drivit egen rörelse i nästan 15 år med flera anställda. Jag
hade också lång erfarenhet av samfundet
genom att ha varit ordförande i Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund och ledamot av huvudstyrelsen
i 7 år.
När du ser tillbaka på din tid som generalsekreterare, vad…
… är du mest stolt över?
Att jag satte Advokatsamfundet tydligt
på kartan. Samfundet blev därigenom en
viktig röst i den rättspolitiska debatten,
kontakterna med rättsväsendet intensifierades och advokaterna kom att i ökad omfattning medverka i lagstiftningsarbetet
som experter i utredningar och genom ett
omfattande remissarbete. Advokaternas
röst blev hörd i många fler sammanhang.
Särskilt när det gäller rättssäkerhet och
rättsstatliga principer i övrigt. Men jag
är även stolt över att vi införde krav på
genomgången advokatexamen för att bli
advokat, införde krav på obligatorisk vidareutbildning för alla advokater och att
jag startade ett omfattande jämställdhetsprojekt inom rättsväsendet.
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”Advokaten

måste i likhet
med domaren,
åklagaren
och polisen
alltid stå
upp för

mänskliga
rättigheter”
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… var roligast?
De mycket varierande arbetsuppgifterna,
de många kontakterna, att utveckla organisationen, alla spännande projekt vi
drog igång, som t.ex. Stockholm Human
Rights Award och inte minst det resultat
som vi gemensamt åstadkom, bland annat
att tillsammans med mina kolleger skapa
ett effektivt och serviceinriktat kansli med
ovanligt lojala medarbetare. Vi åstadkom
en sällsynt uppskattad och inspirerande
arbetsplats.

”Pandemin har
fått förödande
konsekvenser för
rättsstaten och
skyddet av
mänskliga
rättigheter”
… var mest utmanande?
Det var nog när jag som nytillträdd generalsekreterare digitaliserade all ärendehantering och all inkommande post.
Motståndet var med några undantag kompakt från såväl personalen som styrelsen
liksom Disciplinnämndens ledamöter. De
fick inte längre sina utskick på papper.
Men, det var ju från alla utgångspunkter
ett självklart och därtill nödvändigt beslut. Vi var bara mycket tidiga.
En annan utmaning var att identifiera en
gemensam yrkesidentitet för affärsjuristerna på de stora byråerna med hundratals anställda och humanjurister som inte
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sällan driver egen verksamhet. Det är en
angelägen men svår uppgift. Om samfundet ska kunna upprätthålla sin starka
roll i samhället krävs ett enat samfund.
Jag påstår att vi lyckades med det trots de
olika betingelser som advokaterna arbetar
under och trots de olika intressen advokaterna må ha.
…. önskar du att du hade gjort annorlunda?
Jag hade givetvis kunnat göra mer och
bättre. Så är det alltid. Jag gjorde mitt
bästa och jag är på det hela nöjd med vad
vi åstadkom under mina 20 år. En sak som
jag dock, trots ihärdiga försök, misslyckades med var att åstadkomma en rimlig
ersättningsnivå för humanjuristerna.
Vad gör du nu när du inte är generalsekreterare?
Jag är från maj i år ordförande i Konsistoriet vid Uppsala universitet. Det är ett
mycket intressant och viktigt uppdrag.
Lärosätenas oberoende, forskningens
framtid och universitetets viktiga roll i
samhället är några av de många frågor
som är aktuella. Jag har därutöver ett antal nationella och internationella styrelseuppdrag, bl a är jag en av två ordförande
i International Bar Association Human
Rights Institute, vice ordförande i Skogssällskapet, ordförande i Barnrättscentrum
vid Stockholms universitet, ledamot i Civil Right Defenders, Raoul Wallenberg
Institute och SALC, Southern African
Litigation Center, ledamot av EUs byrå
för grundläggande rättigheter , medlare
och suppleant i presidiet i OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa och ersättare för Sveriges ordinarie
domare i Europadomstolen för mänskliga
rättigheter.
Du har uttryckt att du har ett stort intresse för samhällsfrågor, och att det är en
del av anledningen till
att du blev jurist och
advokat. Fanns det
någonsin något intresse att ge sig in i politiken istället?
De rättspolitiska frågorna har jag ju varit
tämligen aktiv inom.
Partipolitik har jag däremot inte något intresse av att engagera mig
i. Skälet är bland annat
att politiken enligt min
mening har kommit att
utvecklas från att vara

Fyra ”snabba”!
Utekväll eller hemmakväll?
Hemmakväll.
Vilken är din favoritgata i världen, och varför?
Jag har ingen särskild gata som jag kan ange.
Jag älskar gator som erbjuder rörelse, mångfald, spänning och vacker bebyggelse. Gator
och miljöer som är autentiska och förmedlar
äkthet.
Har du någon förebild?
I så fall, vem, och varför?
Alla de människor som modigt stått upp mot
förtryck och övergrepp. Särskilt när det inte
är bekvämt. Människor som medvetet valt att
inte vara medlöpare. Några är kända andra har
verkat mer anonymt. Dessa personer beundrar
jag starkt.
Boktips?
Nyss avslutat Åsa Linderborgs bok “Året
med tretton månader.” Den är mycket läsvärd.
Mänsklig, reflekterande, analyserande, insiktsfull och spännande. Den berör etiska och aktuella frågor som är synnerligen aktuella.
en idéstyrd kraft till att bli en plattform
för kortsiktiga maktanspråk. De politiska
partierna byter ju numera åsikt i centrala frågor i en takt som är svår att följa.
Till detta kommer att tonläget på sina håll
passerat vad som kan betecknas som civiliserat. Det är synd för det politiska uppdraget är otroligt viktigt för utvecklingen
av vårt samhälle.
Anser du att advokater, eller jurister i
största allmänhet, bör ta större plats i
den offentliga debatten? Är det något
som förändras över tid, beroende på
vilka frågor som är ”heta” i debatten?
Hur politiska får jurister/advokater
egentligen bli?
Ja, jag önskar att advokater och jurister i
allmänhet ska medverka i den rättspolitiska debatten. När det gäller domare och
åklagare kan detta vara känsligt. De måste
alltid beakta sina roller och uppträda så att
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inte förtroendet för myndigheten skadas.
Domare och åklagare har ju en objektivitetsplikt, vilket advokater saknar. Vi ska
tvärtom inte vara opartiska. Vi ska vara
lojala mot våra klienter.
Lagstiftning handlar om politik. Lagstiftning är ett resultat av politiska beslut. Juridik och politik har nära beröringspunkter.
Men. Det är en felsyn att advokater eller
andra jurister inte ska medverka i den offentliga debatten för att det kan uppfattas
som partipolitiska. Så länge jurister argumenterar utifrån juridiska principer tycker
jag det är vår skyldighet att peka på missförhållanden och när politiker presenterar
allehanda fantasifulla förslag som saknar
stöd i grundlag och konventioner. Detta är
också en av samfundets viktigaste uppgifter.
Hur ska advokater, men även juristkåren i största allmänhet, kunna nå ut
bättre i samhällsdebatten?
Vi ska medverka i debatten i alla upptänkliga sammanhang. De ska se till att
deras erfarenheter kommer allmänheten
till godo. Det är ett ansvar som vi har.
Och det ansvaret blir bara större och större i takt med att allt fler autokrater vinner
mark på bekostnad av demokratierna.
Sveriges rättsstat 2030 – hur ser det ut
enligt din mening? Vilka förändringar
har skett?
Om man ser ut i Europa och övriga världen finns skäl att känna stor oro. Risken
är betydande att den demokratiska rättsstaten kommer att utsättas för stora utmaningar också i Sverige. Terror och annan
brottslighet, klimatförändringar, ökade
flyktingströmmar, integration av nyanlända kommer att utsätta samhället för stora
påfrestningar. Ökade krav på repressiva
åtgärder kommer att resas. Motsättningarna i samhället riskerar därtill att öka när
inkomstskillnaderna stiger.
I media har under det senaste året
riktats kritik mot advokater som, för
att citera en rubrik från Aftonbladet,
”Lockar gängen med gangsterromantik”. Det talas om att det är samma
grupp advokater som försvarar gängmedlemmarna, och att det, främst på
sociala medier, används en tuffare ton
som somliga menar är olämpliga för
advokater. Är det här ett problem, och
i så fall, varför har det uppkommit?
Hur mycket bör advokater anpassa sig
till sina klienters önskningar (ta tillvara på sina klienters intressen), och hur
långt får marknadsföring gå innan det
riskerar att skada yrket i sin helhet?
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Advokatens främsta plikt är att lojalt tillvara sin klients intressen. Samtidigt ska
advokaten ha integritet – också visavi sin
klient. Advokaten ska aldrig förminskas
till en megafon för klienten. Gangsterromantik är givetvis inte ett lämpligt förhållningssätt sätt för en advokat.
Högaktuellt just nu är pandemin
COVID-19, som fortfarande pågår. Ser
man till Kina har extremt omfattande
åtgärder vidtagits, där hela städer blivit instängda i sina hem. Sverige har
för tillfället tagit till mycket mindre
ingripande åtgärder. Vad bör man ha i
åtanke för att fortsätta att slå vakt om
de grundläggande rättigheter vi har
rätt till utan att riskera att förvärra
krisen? (Exempelvis Polen har försökt
att införa kontroversiella begränsningar avseende aborträtten under pandemin.)
Pandemin har fått förödande konsekvenser för rättsstaten och skyddet av mänskliga rättigheter. Utvecklingen är synnerligen bekymmersam i många delar av
världen. Pandemin används i syften som
uteslutande är ägnade att inskränka frioch rättigheter.

Vi har i vårt närområde ett antal länder som under de senaste åren vidtagit
åtgärder som hotar rättsstaten (exempelvis Ungern och Polen), där bl.a. domares självständighet hotas. Vad kan
Sverige göra för att påverka dessa länder, och vad kan vi i Sverige göra för
att skydda oss från sådana interna hot
mot rättsstaten?
Vi bör öppet påtala dessa missförhållanden inom ramen för EU och Europarådet.
Vi kan också stärka skyddet i Regeringsformen. Vi har en övertro på det goda
samhället. Men, vi bör stärka skyddet
för domstolarna, advokatsamfundet och
public service. Och vi bör begränsa möjligheterna att ändra grundlagen.

Erik Berglund

chefredaktör

Daniela Andersson
l ay o u ta n s va r i g
Micke Lundström
fotograf
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Är du vår
nya sommartrainee?

Vi bevarar vår starka position genom att rekrytera,
utveckla och behålla de mest passionerade jurist
talangerna. Vi är stolta över att landets juriststudenter
18 år i rad har utnämnt Mannheimer Swartling till den
mest attraktiva advokatbyrån. Varje sommar erbjuder
vi juriststudenter möjligheten att prova på rollen som
affärsjurist på något av våra kontor i Sverige.
Ansökan öppnar den första november. För mer
information, besök mannheimerswartling.se/karriar.
BESÖK OSS ÄVEN PÅ FACEBOOK OCH LINKEDIN.

MANNHEIMERSWARTLING.SE
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Vill du vara där det händer?
Hos oss får du den stora byråns alla fördelar. Du får arbeta med stora och komplexa ärenden, i nära
samarbete med några av Sveriges högst ansedda affärsjurister. Samtidigt är byrån inte större än att alla
känner alla. Vi arbetar i små sammansvetsade team där nyutexaminerade jurister arbetar tätt ihop med
både delägare och andra seniora jurister.
Upptäck fördelarna med att arbeta på en stor byrå i ett mindre format.
Läs mer på karriar.gda.se
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Studietips från ”årets lärare”

Ingrid Helmius

I föregående nummer hade vi möjligheten att intervjua Ingrid Helmius som hade utsetts till årets lärare
2020. På grund av platsbrist kunde inte hela intervjun få plats i det
numret, varför vi sparade studietipsen hon kom med under intervjun till detta nummer.

aktivt förstå, och ibland bara låta det vara
så att det i lugn och ro kan landa. Jag tror
att studenter nu för tiden är otroligt inne
på att de aktivt hela tiden ska plugga. Jag
tror man måste lugna ner sig också.

Du talade om att det är samma resa du
hela tiden gör när det kommer till din
avhandling och ditt kapitel i Offentligrättsliga principer, att hela tiden förenkla över tid. Är det så du hanterar
saker, att du nöter det, sakta men säkert, över tid?
Ja så kan man nog säga! Man måste läsa
och skriva för att förstå själv. Gör man det
lite grann varje dag, då händer det något
i hjärnan. Det sorteras. Man ser tydligare
hela bilden, det blir en bättre bild där man
kan sortera in saker. Det gäller allt från att
skriva PM på T6 till att skriva examensarbete. Det försöker jag säga till mina studenter.

Du nämnde att du kanske hade kunnat
forska i vad som helst. Funderar du någonsin på om du kunde ha arbetat med
något annat, eller tanken att ”Det här
skulle jag ha gjort!”?
Jag kan inte påstå att jag tänkt ”Det här
skulle jag ha gjort.”. Jag tycker att har
världens bästa jobb, inget snack om saken. Ämnet, det tror jag som sagt inte spelar så stor roll. Jag tror att det blev juridik,
och polisen, för att det är roligt eftersom
alla tycker någonting. Polisen är väldigt
lätt att utgå från när man nästan ska lura
på någon ganska svåra resonemang. Det
är tydligt. Man ser en polis framför sig.
Alla har sett en polis. Vad gör de? Hur
länge får de slå? Hur hårt får de slå? Det
är konkret, det ger tydliga bilder. Speciellt
när man ska förklara något abstrakt som
proportionalitetsprincipen.

För mig är det här nog ganska abstrakt.
Det hade nog inte spelat någon roll om
det vore juridik, eller sociologi som mamma, eller medicin som pappa, eller om jag
vore konstnär. Det är nog ändå samma synapser som håller på.Samma nötande, den
här balansen mellan att faktiskt sitta och

Att vara forskare, det är ju ett privilegium
i min värld. Att få hålla på i fyra-fem år,
och nöta, att få betalt för det. Jag tycker
att det är jätteroligt. Helt fascinerande.
Sen får vi förstås någon nytta av det senare, men medan man skriver avhandlingen
är man inte produktiv för någon.
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Men! Om man tänker sig någon annan
karriär. När jag var sjutton-arton år, då
målade jag väldigt mycket tavlor, små
skulpturer och grejer - allt möjligt. Jag
håller fortfarande på med sådant. Broderar, bilder, mönster. Om mina föräldrar
hade varit konstnärer, då är det inte omöjligt att det var det jag skulle ha hållit på
med. Eftersom föräldrarna, och hela släkten, är akademiker, då visste hur det var
med den världen. Jag visste vad en doktorand gjorde, jag visste hur det var att ha en
doktorsexamen, jag visste att man kunde
gå den vägen. Medan ”konstnäreriet”, jag
har ingen aning om hur man skulle kunna göra, med konstfack, och om man kan
försörja sig på det. Varför skulle någon
köpa mina tavlor. Det fanns inte på kartan
att göra något sådant. Jag ångrar absolut
ingenting, men det är det jag skulle vara
nyfiken på, hur skulle det gått.
Men jag tror att det jag gör nu, både när
jag skriver när jag tar reda på saker och
när jag undervisar, då är det samma moment i huvudet. Det är samma synapser,
samma nyfikenhet. ”Hur ska jag måla det
här så att det blir fart i det?”, ”Vilka bilder
dyker upp i huvudet som jag skulle vilja få ner på en duk?”. ”Hur ska jag göra
för det här broderiet ska bli levande?”
”Grönt! Ja, jag ska ha grönt här!”. Jag tror
att det är samma tankeprocess som när jag
undervisar. Det kanske låter jättekonstigt,
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men det är samma balans mellan vila och
aktivitet. Att tanka in och få ur. Att våga
gå och vänta på någonting, men inte gå
och vänta för länge, för då händer ingenting.
Det är samma struktur?
Ja! Samma vardag på något sätt. Det här
har jag fattat mer med åren. Jag har haft
polisrättskursen länge, och har tänkt ”Hur
kan jag orka göra samma sak hela tiden?”.
Men då såg jag framför mig att jag var ungefär en musiker. Om man har en låt, som
man spelat 40 miljoner gånger, tror jag
man hela tiden tänker ”Nästa gång ska jag
bli lite bättre.”. Jag tror att den här kreativiteten man måste ha, både för att bli en
pedagog och för att bli en forskare. Det
är samma sak som det konstnärliga, i alla
fall i mitt huvud.
Har du några tips kring studieteknik?
Mina tips är basic. Varje söndag går jag
igenom hur veckan framför mig ser ut.
Planerar in vad jag ska göra. Inte bara
seminarium, utan i skriva att ”Då ska jag
träna.”, ”Då ska jag fika.”, ”Då ska jag
vara bakfull.”. Då får man en bild av hur
veckan ser ut.
Då tycker vissa att ”det är dötråkigt, då
har man inget utrymme för att improvisera”. Men det är ju först om man har en
plan som man kan improvisera! Det är då
man märker att ”Shit, nu ligger jag efter.”,
eller ”Åh, nu ligger jag bra till!”.
Det andra som jag tycker är väldigt viktigt
är att man ska börja i tid. Det låter som
att man ska vara en ”duktig student”, men
det är inte det jag är ute efter. Det är inte
för att man ska vara ”plikttrogen”. Man
mår bättre av det. Om du tänker dig att
du ska lämna in ett PM den 28:e februari,
och du inte börjar, då får du mer och mer
ångest för varje dag som går.
När du väl ska försöka sätta igång då, den
25:e februari, då har du världens största
ångest. Du är jättearg på dig själv. Och det
blir ett dåligt resultat. Om du istället börjar den 1:a februari, då håller du ångesten
borta, och du mår bättre.
Vad är metoden för att komma igång
då? Om man är en lat person, som du
själv kallar dig?
Jo, vet du hur man gör? Man övar!
Om man prokrastinerar, då mår man dåligt av det. Alla vet det. Ångesten blir
större. Uppgiften man har för sig, den

växer, och växer, och växer, och blir som
ett svart moln som väller ut ur datorn när
man öppnar den. Man får ingen luft. Hur
ska man göra någonting åt det? Om man
öppnar datorn för att skriva en PM en månad innan man egentligen har tänkt sig,
och tänker ”Vad har jag för rubrik?”, och
”Vilken proposition kan hjälpa mig?”. Då
tar man fram den propositionen, och hittar
kanske något man kan klippa in. Det tar
en halvtimme, och sedan kan man släppa
det. Då kommer man att märka att en timme senare, då studsar man fram! ”Jag har
börjat med min PM! Jag har redan börjat!
Kolla!”. Glädjen att vara igång kan vara
motiverande i sig.
Gärna att när man tar fram den, då skriver
man också vad man ska ta reda på sedan.
En konkret fråga. ”Läs betänkandet.”, eller ”Vad står i lagstiftningen?”, eller ”Vad
menar egentligen Hellnius när hon skriver
såhär?”. Då kan det vara så, när man gör
lite grann varje dag och man kommit lite
längre, att man nästan kan känna att ”Åh,
jag vill gå till jobbet och skriva, nu har jag
fått en idé här!”. Har man varit med om
den känslan en gång, då är det väldigt lätt
att tänka att man ska börja i tid nästa gång
också. Man jagar glädjen i att hålla på.

Man ska aldrig tänka ”Åh, vad dum du
är som prokastrinerar.”. Nej nej. Man ska
tänka ”Jag kollar lite, jag kan ju värma
upp lite, bara lite, bara 10 minuter idag.”.
Då blir det lättare varje gång du öppnar
laptopen. Det svarta molnet har blivit lite
mindre. Visserligen ångest, det har man ju
ändå. Men man kan stoppa in det längst
upp på skärmen, i hörnet någonstans.
Studieteknik. Var snäll mot sig själv.
”Smartlat” ska man vara. Börja i tid. Ta
det lugnt. Andas. Ut och gå.
Och ett sista tips! Om man pluggar juridik, då måste man ha något annat än juridiken. Man ska gärna umgås med andra
än juriststudenter, hur trevliga de än är.
Man ska hitta något annat, att träna, nationer, vad det än är. Någonting annat.

Erik Berglund
chefredaktör

Simone Andersen

b i t r . l ay o u ta n s va r i g
SIMONE ANDERSEN
Bitr. Layoutansvarig
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Hur låter
affärsjuridik?
Affärsjuridik är vårt verktyg som
skapar samhällsförändring varje dag.
Vi vet att juridiken är viktig. Och ibland
gravallvarlig. Vi vet också att riktigt
bra affärsjuridik är en konst. En konst
som bygger på verklig passion. För
att manifestera detta har vi byggt ett
AI-drivet instrument som omvandlar
juridiska texter till unika musikstycken.
Lyssna på The Piano på vinge.se/career
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Bli vår
Summer Associate 2021
Vill du jobba på en av världens ledande advokatbyråer?
Nu har du som till sommaren läst T5 och uppåt chansen att
bli en del av team Linklaters.
Vi rekryterar löpande – ansök redan idag!

Läs mer och ansök på careers.linklaters.com
eller skicka CV, personligt brev och studieintyg till
Stockholmrecruitment@linklaters.com
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ANSÖKAN HAR ÖPPNAT / KARRIAR.CEDERQUIST.SE

Är du
vår nästa
sommarnotarie?
Som sommarnotarie får man möjlighet att, med en fadder som
stöd, aktivt delta i det juridiska arbetet hos oss och lära känna
byrån genom gemensamma aktiviteter. Du får en inblick i hur det
är att arbeta på Cederquist samtidigt som du har en mycket rolig
och lärorik sommar! Vi vill att du ska ha läst minst sex terminer för
att kunna omsätta det du läst på universitetet. Rekryteringen för
sommarnotarietjänsterna 2021 startar under hösten 2020, så håll
utkik i sociala medier samt på karriar.cederquist.se

DEN MODERNA BYRÅN
CEDERQUIST.SE
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