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VÄX MED OSS!
Under din studietid har du möjlighet att få en inblick i
hur det är att arbeta på en affärsjuridisk byrå, och vad
som skiljer byråerna åt. Som student finns det flera
möjligheter att få in en fot på Cederquist. Skapa dig en
egen bild av oss genom att:

–
–
–
–

Göra uppsatspraktik
Arbeta som sommarnotarie
Arbeta extra i receptionen och under event
Gå vårt praktikprogram Talent Training och testa
på juridiken i praktiken

#denmodernabyrån
CEDERQUIST.SE

Missa inte heller våra rekryteringsdagar CQ Training
Days som i höst går av stapeln den 24-25 november.
På karriar.cederquist.se hittar du mer information
om vad vi erbjuder dig som student och hur du skickar
in din ansökan.
Kom gärna förbi vår monter under arbetsmarknadsdagen så berättar vi mer!
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Chefredaktören har ordet
Herregud, vad skriver man egentligen här? Jag tror inte det sjunkit in riktigt att jag precis fått tagit över rodret som
chefredaktör för Press Judicata! Med detta måste jag ju självklart tacka min företrädare Karwan Osmani för
tre fantastiska nummer förra terminen. Jag är otroligt tacksam att jag fått jobba under honom hela våren
för att lära mig det här. Förhoppningsvis når vi samma höga nivå även denna termin. Självklart
vill också jag välkomna mina kollegor i terminens redaktion. Hjalmar och Magnus är färska
redaktionsmedlemmar med mycket vilja och skaparglädje. Dessutom ett extra varmt ord
till Joakim som gör sin tredje termin i redaktionen, och jag vet inte hur jag hade klarat
detta utan hans fantastiska layoutkunskaper. Jag har helt enkelt den bästa redaktion
en chefredaktör kan ha!
Men vem är då jag? En lagom förvirrad och babblig dalkulla som läser termin
fem och i skrivande stund försöker förstå vad kapitalmarknadsrätt egentligen
är för något. Vet ni vad det sjuka är förutom att jag faktiskt tagit mig halvvägs
genom juristprogrammet? Att vi alla gjort en halv termin redan. Svårt att tro
när solen och värmen höll sig kvar så länge i år. Jag vet inte vad ni tycker, men
för mig känns det nyss som att jag precis klev ur tentasalen i våras med en
lättnadskänsla över att äntligen vara fri.
På tal om frihet. I år har vi i Sverige haft det fria ordet genom tryckfrihetsförordningen i 250 år. Grattis till oss! Höstens första nummer har som
ni kanske märker det högt aktuella temat granskning och bevakning. Vi
har till exempel läst i media i år om att statens egna granskningsorgan,
Riksrevisionen, själva behövt utredas. Inte kan vi heller missat känslan av
dagens samhällsklimat att granskning är en hot potato. Av den anledningen
samlade vi in en blandad kompott av artiklar och reportage på detta tema. Vi
har till exempel en fem snabba av ingen mindre än Chefs-JO Elisabeth Rynning! Dessutom får vi genom JF:s ordförande Felix Wideroth och Studierådets
ordförande Felix Olin ta del av den granskande verksamhet vår rykande färska
kårstatus medför. I vanlig ordning granskar Press Judicatas egen lunchjurist en av
Uppsalas lunchrestauranger. Detta och mycket mer ingår i höstens första nummer.
Så kasta undan kurslitteraturen för en stund, grabba tag i te- eller kaffekoppen, följ oss
genom numret och njut!
Puss och kram,

Sofia Jäger
Chefredaktör

Hjalmar Leander Zaar
Bitr. chefredaktör
Tryck och bokbinderi:
Exakta Print AB
Malmö 2016

Press Judicata (PJ) är ett
medlemsorgan för Juridiska
Föreningen i Uppsala. De åsikter
som framförs återspeglar inte
nödvändigtvis föreningens.

Joakim Berggren
Layoutansvarig
Foto framsida: unsplash.com

Ansvarig utgivare:
Andreas Skjöldebrand
redaktion@jf-uppsala.se

Magnus Jansson
Bitr. layoutansvarig
Besöksadress:
Övre Slottsgatan 3
753 11 Uppsala
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På tal om bevakning. Visst känner man väl
sig ändå som juriststudent som allra mest bevakad när man är den som stått först i kön till
JB vid öppning och lyckats norpa åt sig det
enda exemplaret som ALLA terminskursare
också behöver. Dags för PDF-filer inför varje
PM-period kanske? *hint hint* Juridiska fakulteten.

Kan vi alla bara gemensamt besluta att vi
varvar ner lite i denna betygshets på grund av
att vi vill helgardera vår framtid? Ingen av oss
mår bra i längden av det, fellow juriststudenter. Härmed riktar jag ett väl beskrivet citat
av en av mina favoritförfattare:
”Om du inte vet vart du ska, spelar det ingen
roll vilken väg du tar.”
- Alice i Underlandet, Lewis Carroll, 1865

Foto: unsplash.com
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FEM SNABBA
med Elisabeth Rynning
§ 1 Vad innebär ditt arbete som justitieombudsman? Vad gör
du i ditt dagliga arbete?
De fyra justitieombudsmännen har riksdagens uppdrag att genom sin granskning se till att domstolar och andra myndigheter behandlar medborgarna i enlighet med lagen, särskilt att de
uppfyller regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet
samt att de inte gör intrång i enskildas grundläggande fri- och
rättigheter. Det övergripande syftet är att främja rättssäkerheten.
Arbetet är både varierat och utåtriktat. Till dagligdags handlar
det bl. a om att fatta beslut om eventuell kritik och andra uttalanden med anledning av klagomål från allmänheten eller i
ärenden som ombudmännen själva tagit initiativ till, liksom att
svara på lagstiftningsremisser. Vi åker också ut och inspekterar
verksamheten vid olika myndigheter, samt har en hel del internationella kontakter med i första hand ombudsmannainstitutioner i andra länder. Som chefsJO är jag också administrativ chef
och bestämmer inriktningen på verksamheten i stort.
2 § Hur kom du dit du är idag? Vilket universitet läste du på?
Jag läste vid Uppsala universitet och blev jur.kand. 1980. Efter
notariemeritering och fiskalstjänstgöring på förvaltningsdomstolssidan gick jag tillbaka till universitetet för forskarstudier i
offentlig rätt. När jag hade disputerat fortsatte jag med forskningen och blev 2003 professor i det nya ämnet medicinsk rätt.
Under perioden 2012-2016 arbetade jag som justitieråd vid
Högsta förvaltningsdomstolen.
3 § Hur har du, och hur har du haft, användning för din juristutbildning?

Juristutbildningen ger fantastiska möjligheter till meningsfulla och spännande arbetsuppgifter i vitt skilda yrken och inriktningar, både inom den rättsvårdande verksamheten och i
samhället i övrigt. Själv hade jag förstås aldrig kunnat arbeta
som rättsvetenskapare, domare eller justitieombudsman utan
den utbildningen!
4 § Vad har du för tips till studenten? (angående studier, aktiviteter runt omkring osv)
Var nyfiken och våga utforska också mindre självklara ämnesval. Försök hitta rättsområden och inriktningar som engagerar
dig. Men glöm inte att ge dig tid också för sociala aktiviteter
och annat utanför studierna. Studieåren ska vara en tid för utveckling på många plan, då man inte sällan kan få vänner för
livet.
5 § Vad är ditt bästa minne från studietiden?
Jag trivdes mycket bra med juridikstudierna. Även om utbildningen på den tiden kanske inte var lika välstrukturerad hade
vi många riktigt bra lärare, som blivit goda förebilder i olika
avseenden. En hel del roliga minnen gäller förstås umgänget
med korridorkompisar och kurskamrater i skilda sammanhang, men det är svårt att välja ut något speciellt.
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ver du t.ex. att du har blivit illa behandlad eller att arbetsmiljön är bristfällig kan du höra
av dig till studiebevakaren.
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Som studentkår vid Juridiska fakulteten vid
Uppsala universitet är det föreningens uppgift att bedriva den studiebevakande verksamheten och framföra studenternas röst.
Det är föreningens studieråd som ansvarar
för den delen av föreningens verksamhet.
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Studiebevakning vid
Juridiska fakulteten

Studierådets största uppgift just nu är att
ta fram ett åsiktsprogram. Åsiktsprogrammet är ett levande dokument som ska spegla
juriststudenternas åsikter i en mängd olika
frågor. Det är utifrån åsiktsprogrammet som
studierådet och studiebevakaren sedan kan
jobba tillsammans med fakulteten för att
göra utbildningen bättre. För att åsiktprogrammet ska bli så bra som möjligt är det
jätteviktigt att du som juriststudent är med
och hjälper till. Håll koll på studentportalen
och på sociala medier där vi kommer gå ut
med information.
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Studierådet representerar juriststudenterna
i de olika beslutade organen vid Juridiska
fakulteten. Studierådet tillsätter skyddsombud för varje terminskurs och för RoA:n.
Skyddsombuden närvarar på kursråden och
ser till att studenterna kan framföra sina synpunkter till kursledningen. Studierådet driver även egna projekt där vi samlar in dina JURIDISKA STUDIERÅDET
och andras åsikter om litteratur, lärare, bibliotek och annat, och för dem vidare till beslutsfattarna inom fakulteten. Vi kan även erbjuda stöd och hjälp
med idéer till projekt som du vill driva på Juridiska institutionen. Studierådet finns till för att agera utifrån dina åsikter och förslag,
och det är till oss du ska vända dig om du har problem eller funI studierådet sitter även studiebevakaren som är till för att beva- deringar som rör din utbildning.
ka juriststudenternas intressen gentemot universitetet och hjälpa
dig att ta till vara på dina rättigheter som student, lite som en
Vill du komma i kontakt med studierådet eller
facklig förtroendeman. Det är ordförande för Juridiska föreningstudiebevakaren så nås vi enklast på mail.
en i Uppsala som är studiebevakare vid juridiska fakulteten vid
Uppsala universitet.
Studiebevakaren kan ge dig stöd och hjälp om du har problem
Skyddsombud termin: termin@studieradet.org
med exempelvis en lärare, rättning och omprövning av tentor,
(t1, t2, t3, osv)
dispens, plagiat eller schemaläggning.
Studiebevakaren arbetar även med att värna om juriststudenterStudiebevakare – studiebev@studieradet.org
nas arbetsmiljö och deltar i de organ som beslutar om lokalfrågor
samt genomför skyddsronder på fakulteten varje termin. Upple-
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En hälsning från ordföranden
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Kära Uppsalajurister!
Efter en lång och varm sommar med mycket sol har nu hösten intagit vårt avlånga land. Trädens färger sprakar i rött och
gult och en efter en börjar löven falla mot marken. Höst innebär även ny termin och nya utmaningar, för min egen del
som föreningens första kårordförande.
Den 1 juli i år blev vi studentkår vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Tanken att vi skulle bli kår väcktes för
ungefär fem år sedan. Då inleddes ett arbete med att utreda vad som krävdes av oss för att kunna ansöka om kårstatus.
Det är många personer som har lagt ned mycket tid och energi på att utreda och strukturera upp föreningen inför detta,
och jag vill på föreningens vägnar rikta ett stort tack till dem! Vi inleder nu tillsammans alla ett nytt kapitel i föreningens
historia som studentkår och jag är otroligt hoppfull för framtiden.
Det är otroligt roligt att se hur föreningen växer för varje termin, och växer gör även vår verksamhet. Med nya pubkoncept,
nya samarbeten med såväl näringsliv som andra föreningar och nya, spännande evenemang kan JF tveklöst beskrivas som
en förening i utveckling. Trots föreningens allt annat än ringa ålder strävar vi framåt och det är kul att se att så många vill
ta del av det vi gör. Vi har till exempel redan hunnit ha en extrastämma där vi fått 30 nya ämbetsmän – så roligt tycker jag,
och jätteviktigt för vår verksamhet. Jag skulle här även vilja ta tillfället i akt att tacka alla som arbetar i det tysta för att JF:s
verksamhet ska gå ihop: studierådet, det administrativa utskottet och inte minst min styrelse som kämpar med allt ifrån
bokföring till medlemsregister och stora såväl som små arbetsuppgifter. Det är tur att vi trivs i varandras sällskap och att
tiden går fort när man har roligt!
Ny termin innebär även att en massa spännande saker händer. Den 22 augusti intogs Uppsala av en armé av recentiorer
och köerna till inskrivningen ringlade långa. JF fanns på plats på Ekonomikum och vi kan glädja oss åt 200 sprillans nya
medlemmar denna termin! Därefter följde den traditionsenliga, intensiva och alltid lika fantastiska recceveckan som inte
kan beskrivas som annat än Legendarisk. Recceveckan avslutades med en sprakande gasque och jag vill rikta ett stort tack
till reccekommittén och alla funktionärer som gjorde veckan möjlig. Det är tack vare er och ert brinnande engagemang
som alla nya studenter har fått en så fin start på sina studier i Uppsala!
Så, vad händer inom kåren? Förutom att caféet uppe på Jontes stuga
återigen har öppnat sina portar för terminen, har det redan hållits en
omåttligt populär frukost med Mannheimer Swartling. Vi har även haft
årets juristbal på Östgöta nation. Framöver kommer även våra samarbetspartners ut med ett gäng spännande och intressanta event, så håll utkik på
vår Facebooksida för att kunna anmäla dig innan platserna tar slut! Via
Facebook får du även all info om höstens kommande evenemang – bland
annat diplomeringsmiddag för de nyutexaminerade studenterna den 22
oktober och halvvägssittningen för T5 den 26 november.
Jag hoppas att vi ses på Jontes, i Munkens lokaler eller varför inte på
dansgolvet.
Många kramar från JF-kontoret!

Felix Wideroth
Ordförande
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SPILLROR

Foto: unsplash.com

(med inspiration från Horace Engdahls ”Den sista grisen”)

text av Jonathan Schiess

Han satt vid mitt köksbord och åt en apelsin. Det var
inte det mest strategiska fruktvalet. Han tvingades
hela tiden torka fingrarna efter att ha ätit en klyfta, så att inte tangenterna skulle klibba sig. Råkade
han klibba ner tangenterna så skulle ett nytt problem
uppstå; att väta hushållspappret så pass mycket att det
skulle gå att gnugga bort det kanske ingrodda klibbet,
och så pass lite så att inte vattendropparna pressades
ut ur pappret och började sippra ner mellan tangenterna och skadade datorn. Det bästa vore egentligen
att äta ett äpple med kniv som hans storasyster brukade göra. Men nu satt han här, med apelsin i hand och
glad i största allmänhet.

med plugget och sån’t. Det där går ju i vågor.” ”Fan kul
att se dig. Vi får ses nån gång.” ”Hej gubben.” ”Varför
tog du bort mig från Facebook?” ”’Hur går det med
PM?’ eller ’Hur man byter ut vädret mot uppsatser.’”

Han scrollar internet och crawlar genom kakafonin
av röster.

”Samtidigt som jag var tillsammans med Ellie började
jag umgås med Rachel. Väldigt söt tjej. I början gick
vi upp till Nekropolis – kyrkogården – och blickade
ut över Glasgow i natten. Där uppe hade vi mysiga
samtal. Det var väldigt avslappnat med Rachel. Jag
kände att jag kunde vara en knasboll.”

”Så här är det.” ”Det vet ju alla att.” ”Hur FAN kan
du säga att det är tryggare i Sverige nu än någonsin?”
”Hjälp dem på plats.” ”Nej, det gör jag inte. Ler, men
det är allt. Det är ju förmodligen organiserat. Ju mer
vi ger, desto fler kommer hit.”
”Tja! Det var inte igår! Allt bra? Jo, det är bra. Slitigt

”Modern musik är så jävla dålig. Swedish House
Maffia. Det finns ingen riktig känsla bakom det där.
Trycka på play kan väl alla göra.” ”Jag såg nån dokumentär som sa något.” ”TACK!”
”Smärtsamma minnen måste blandas med glada minnen. En balansgång på lina över avgrunden av grubblande osanningar.” ”Brustabletter i ett vattenglas.”

”Jag tror på kärleken. Missförstå mig inte, jag är ingen
jävla hippie!” ”Nej, jag missförstår inte. Du är fortfarande rädd.”

w

H A L LV A R S S O N & H A LV A R S S O N

FRÅN NYKLÄCKT
TILL FULLFJÄDRAD
På Vinge hittar du många av Sveriges ledande experter inom affärsjuridik.
Finns det då svängrum för en nykläckt jurist att göra karriär här, kanske
du undrar.
Självklart! Vi har högt i tak. Här finns möjligheterna för dig att växa
och utvecklas. Både som människa och i din yrkesroll. Hela vägen – som
kan bli just så lång och givande som du drömmer om. Du får arbeta i team
med verkliga proffs. Som ger dig uppbackning och är generösa. Såväl med
kunskaper och goda råd som med kamratskap och värme.
Vårt mål är att ge våra klienters affärer ett lyft. Vi är i vårt esse när vi
får kavla upp ärmarna och jobba handgripligt. Vår drivkraft är att lösa upp
affärsmässiga knutar, inte att producera tjocka pm.
För oss handlar det om att hitta rakaste vägen. Fågelvägen.

www.vinge.se/karriar

Stockholm

Göteborg

Malmö

Helsingborg

Bryssel
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OH, AH, OMBUDSMAN!
Vad innebär ombudsmannens granskande roll? Hur är det att ansvara för reccarnas välmående? Mikaela Merilä berättar om sina
erfarenheter från höstens reccevecka.
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Under recceveckan HT16 fick jag äran att vara med som
ombudsman. Det var med stora förväntningar och en
gnutta nervositet som jag tog mig an rollen. Jag hade aldrig varit ombudsman tidigare utan hade mest erfarenhet
från recceveckan hösten innan då jag var delaktig som fadder. Då det var en av mina roligaste veckor någonsin var
jag inte riktigt klar med mitt deltagande i recceveckorna.
När jag fick beskedet att jag blivit vald som ombudsman
blev jag extremt glad samtidigt som mina frågor började
att växa.
Framför allt undrade jag vad det skulle innebära att vara
ombudsman egentligen. Det jag visste från början var att
jag skulle fungera som en objektiv granskare av veckan och
se till att både kommittén och funktionärerna följer Juridiska Föreningens policy samt att ingen recce ska känna
sig orättvist eller dåligt behandlad. Men hur jag skulle efterfölja detta och skapa en trygg omgivning för reccarna
på absolut bästa sätt var en utmaning jag var både nervös
och fruktansvärt peppad inför. Det tog inte lång tid innan
nervositeten lade sig och mina frågor började besvaras. Jag
började följa kommitténs hårda arbete på nära håll och ha
möten med representanter från Juridiska Föreningens samt
fördjupa mig i policyn och verkligen förstå dess innebörd.
Tack vare allas stöd och insatser under veckan var det med
en trygg känsla recceveckan påbörjades och avslutades.
Ombudsmannen har en opartisk roll under veckan och
dennes viktigaste syfte (utöver att policyn efterföljs) är att
finnas tillgänglig för reccarna. Målet är att de ska känna sig
trygga med att nå ut till ombudsmannen oavsett vad saken
skulle gälla. Självklart sträcker sig tillgängligheten även till
funktionärerna om de anser sig ha något att rapportera eller prata om, men då funktionärerna är mer införstådda
i ombudsmannens roll är det ännu viktigare att nå ut till
reccarna så att de förstår syftet med ombudsmannen och

alltid har någon att vända sig till. Det är en intressant balansgång att konstant vara tillgänglig och inbjudande men
samtidigt se till att alla regler följs och att folk uppför sig
enligt dem. Men tack vare ombudsmannens metoder och
funktionärernas exemplariska uppförande är uppdraget
väldigt tacksamt.
Sist men inte minst vill jag betona, utöver de syften ombudsmannen har, hur roligt och givande det är att få vara
ombudsman. Dagarna är långa och intensiva men trots
det vaknar man med ett leende på läpparna varje morgon
under veckan då man vet att man har ännu en underbart
rolig dag framför sig. Det är sällan man får utföra ett så
viktigt uppdrag och ha så roligt samtidigt. Nu i efterhand
är jag otroligt tacksam att få ha upplevt denna fantastiska
reccevecka som ombudsman och uppmuntrar alla till att
söka denna post. Även om det är stort ansvar så kände jag
mig alltid trygg i den rollen då man får så mycket stöd och
hjälp från styrelsen och andra involverade i veckan. Trots
att man har en ”övervakande” roll kommer man folk nära
och skapar nya vänner och minnen för livet. Sen ska jag
inte ljuga om att det är extremt trevligt att hela fadderlag
brister ut i olika ramsor varje gång de ser dig, det är svårt
att undvika en släng hybris.
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TRUMP OCH MOSES
Text: Joakim Berggren
Foto: Wikimedia Commons

Vad krävs egentligen för att få politisk makt? De senaste
månaderna har jag fascinerats av denna fråga. Anledningen
är två män med vissa likheter men slående skillnader.
Oavsett utgång kommer höstens presidentval bli historiskt.
Världens mäktigaste land kommer antingen få sin första kvinnliga ledare, eller en ledare utan tidigare erfarenhet av politiskt
ledarskap. Donald Trump har nämligen aldrig folkvalts tidigare,
utan bygger sin kampanj på att USA just nu behöver någon som
kan styra landet likt ett företagsimperium. I sitt försök att nå
vita huset har han använt sina pengar och sitt inflytande, satt
sig på tvären mot det politiska etablissemanget, retat gallfeber
på de stora medierna och betett sig mer som en pajas än som en
statsman. Inte minst har han öst på med skopa efter skopa av
populism och vädjat till väljarnas rädsla och förakt.
Det är lätt att skämta bort Donald Trump - han gör det nästan
på egen hand. Ju närmare makten han kommit, desto allvarligare
har dock tonen blivit i media. Det har rapporterats om orimliga vallöften, ondskefulla vallöften och vallöften som avslöjat
hur okunnig och oerfaren Trump är. Samtidigt är det som väckt
störst uppmärksamhet inte Trumps inställning i sakfrågor, utan
hans personlighet. En till synes oändlig mängd uttalanden och
utspel verkar mer än något annat ha bidragit till bilden av Trump
som en olämplig president. Det här kan i och för sig tolkas positivt som att en viss nivå av anständighet krävs av en kandidat för
att vinna folkets förtroende. Å andra sidan är det obehagligt att
tänka sig att bara Trump hade varit lite mer anständig så hade
han kanske nått hela vägen till makten.

En annan som försökte få makt via väljarnas röster var Robert
Moses. 1934 ställde han upp i valet till guvernör för New York,
och precis som Donald Trump hade han aldrig tidigare blivit
folkvald. Moses saknade dock knappast erfarenhet. Under tidigare guvernören Al Smith hade han lärt sig hur New York styrdes och börjat bilda ett eget imperium inom dess olika myndigheter. Moses kände sig därför redo att träda in i den offentliga
politiken, men en total avsaknad av patos imponerade föga på
väljarna och det hela slutade med republikanernas största förlust
någonsin. Moses var 46 år gammal. Medan hans karriär som
politiker var slut hade karriären som makthavare bara börjat.
Det imperium som Moses nu fortsatte utvidga gav honom kontroll över New Yorks vägar, parker, broar och tunnlar. Det gav
honom makt att riva stadsdelar och förflytta dess invånare. Han
härskade hänsynslöst och gjorde sig omöjlig att rucka på för
borgmästare, guvernörer och presidenter. Till slut liknade hans
imperium en suverän stat vars ledare varken var folkvald själv
eller kunde avsättas av någon som faktiskt var det. Det betydde
att Moses inte heller kunde ställas till svars av de New York-bor
vars liv han styrde över. Även om media hade kunnat granska
honom så skedde det oftast inte - han hade såklart skaffat sig
inflytande även där.
Om Donald Trump visar hur olämpad någon kan vara och ändå
bli vald till president, så visar Robert Moses hur mycket makt
som går att få i en demokrati utan att bli demokratiskt vald. Jag
vet inte vad som är mest skrämmande, men är i alla fall glad att
Trump inte verkar ha samma strategiska sinne som Moses hade.
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RAPPORTEN
Institutionen diskuterar att övergå till årsintag.
Men vad tycker egentligen studenterna?
I våras gjorde Juridiska Föreningen en undersökning
vilken nu sammanställts i en rapport av Hanna Hamrén
och Felix Olin. Responsen var enorm med svar som ”tar
hellre en guidad tur i helvetet och stannar kvar där än att
någonsin försöka skriva pm på en terminskurs med 400
studenter”. Vad handlar egentligen det här om? Hjalmar
Leander Zaar kontaktade Hanna och Felix för att bringa
lite klarhet i ämnet.

Många anser att de problem som skulle följa med en övergång
till årsintagning inte skulle vara några nyheter, utan redan i dagsläget är påtagliga problem som vid en övergång till årsintagning
skulle växa till ohanterliga nivåer. Det i särklass mest påtalade
problemet är bristande biblioteksresurser och att det vore omöjligt att genomföra PM-skrivande med kurser med 400 studenter
så som skrivprocesserna ser ut idag.

”

Berätta kort om rapporten. Vad är det ni har utrett?

I våras inleddes en diskussion inom institutionen där en övergång till årsintagning föreslogs. Argumenten som anfördes var
att många kursföreståndare och lärare tyckte att det var jobbigt
med dagens modell där man hela tiden
är i ett skede av att genomföra en terminskurs samtidigt som man utvärderar
den förra och planerar nästa. Istället ville
man ha en termin utan undervisning på
den terminen för att i lugn och ro kunna
utvärdera den föregående terminen och
sedan planera nästa.

Hur kommer ni att ta det vidare härifrån?
Vi har nu vid tre tillfällen presenterat rapporten för medarbetare vid fakulteten och institutionen. Dels vid ett särskilt möte
med prefekten och studierektorerna, dels vid ett sammanträde i
fakultetsnämnden och dels vid ett sammanträde i utbildningsutskottet. Vi har förstått att det till följd av vår kritik och de synpunkter som lyfts av personalen inte kommer läggas fram något
förslag för fakultetsnämnden att besluta
om övergång till årsintagning.

Detta innebär
dock inte att
frågan är avgjord

Inledningsvis var samtliga röster i diskussionen positivt inställda. Utbildningsutskottet beslutade att kalla till ett stormöte med berörd personal och vi i studierådet tog på oss att
undersöka juriststudenternas inställning till förslaget. Vid mötet
med personalen framfördes viss kritik mot förslaget och inte alla
var eniga om att det skulle vara en positiv förändring.
Vår undersökning ledde till ett betydligt dystrare resultat och
visade på att juriststudenterna var enormt negativa till förändringen. Ett fåtal svar var positivt inställda, men de stod i klar minoritet till de negativa. Sammanlagt angav 75% av alla svaranden
att de var övervägande negativt inställda till förslaget, jämfört
med 11% som angav att de var klart positiva
Varför tycker en sådan överväldigande majoritet att detta är
dåligt?

Detta innebär dock inte att frågan är avgjord utan bara att den är lagd på is och
att den kan lyftas igen. Någon övergång
till HT17 kommer dock inte kunna genomföras så för tillfället har vi stoppat
övergången. Om diskussionen startar på
nytt till nästa höst så skulle det tidigast
vara möjligt att besluta om en övergång
till årsintagning till HT18.

Rapporten tar sikte på vad vi studenter har för ståndpunkt i
ämnet, spelar det någon roll för de som tar beslutet?
Det tror jag absolut! Alla som har med juristutbildningen att
göra vill ju att den ska vara så bra som möjligt, och att då bortse
från studenterna, de som kommer i störst kontakt med alla delar
av utbildningen förefaller ju helt befängt. Det ska också understrykas att ett sånt här beslut skulle klubbas av fakultetsnämnden
där vi studenter också har ledamöter som sitter med rösträtt. Vi
är alltså med i hela beslutsprocessen och får även delta i det faktiska beslutsfattandet! Om man vill läsa rapporten så finns den
publicerad på vår hemsida, jf-uppsala.se/studieradet.

Lämna boet – möt arbetslivet
Lämna
Lämnaboet
boet––möt
mötarbetslivet
arbetslivet

Lämna boet – möt arbetslivet
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LUNCHJURISTEN
recenserar

BESTANI GRILL & MEZA

Efter sommaruppehållet är jag tillbaka för att botanisera bland Uppsalas luncherbjudanden. Inför detta
nummer valde jag att hoppa på cykeln och ta mig utanför stan. Nämligen till Heidenstams torg i Gamla
Uppsala. Torget är varken fint eller mysigt. Charmen
ligger i att Heidenstams torg är den raka motsatsen
till Gränby Centrum eller Mall of Scandinavia. Ingen tar sig till Heidenstams torg för en ”kul dag med
shopping” eller för att köpa något häftigt plagg eller
en rolig pryl. Till Heidenstams torg går man för att
man behöver fylla kylskåpet eller kemtvätta kavajen,
punkt. Med det sagt finns det inget som hindrar en
från att samtidigt fylla magen på Bestani grill och
meza.
Inredningen på restaurangen är spartansk och består
av svarta bord och stolar. Lokalen ger intrycket av att
det är slumpen som avgjort att där ligger en restaurang istället för en tobakskiosk. Trots detta är Bestani
fullsatt. Sällskapet bredvid mig håller på för fullt med
att gå igenom ett köpeavtal och jag överväger att erbjuda mina tjänster.

Jag beställer kafta med bulgur, baba ghanough (aubergineröra) och vitlökscreme. Kafta är kebabspett
som till sin konsistens påminner om den iranska kebabrätten kobideh.
Köttet är lite torrt och smakar inte extremt mycket.
Vitlökscremen är däremot ypperlig och baba ghanoushen är god. Rörorna kompletterar köttet utmärkt.
Bulgurn är vällagad och till rätten får man sallad och
rödfärgad rättika som är ett klassiskt kebabtillbehör.
Varken torget eller restaurangen är estetiskt lockande
men jag går gärna dit igen även om kylskåpet inte
behöver fyllas. Betyget blir ett BA.
/ Lunchjuristen
PS. Ett tips är att gå dit som ett gäng och dela på mezerätter istället för att ta varsin huvudrätt. DS.
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Matlådan.
Det första jag tänkte på när jag fick höra om temat för höstnumret var, att inget får en att
känna sig som ”Storebror” i Orwells klassiker 1984, som när man som allra hungrigast sitter och tittar in i ugnen och väntar på att din hemgjorda pizza ska bli klar. Hemgjord pizza
är väl egentligen inte det första man tänker att man ska laga när man är en stressad student
med ont om tid. Men därför ska ni få lära er hur man gör en studentvänlig juristpizza!
Att göra pizzadeg är nog det
billigaste man kan komma
undan med; vatten, jäst, mjöl,
salt och olja. Jag skulle säga att
degen för fyra portioner skulle
kosta kring 10 kr att göra. Här
är måtten:
Pizza för 4 personer (eller till
dig själv i matlåda):
Deg
25g jäst (ett halvt paket, köp torrjäst så går det öppna paketet även
att spara länge)
ca. 1,5 dl vatten
1 msk olja
4-5 dl vetemjöl
1 tsk salt
Tomatsås
någon form av tomater
salt
socker
svartpeppar
Det som gör pizzan
ost
topping efter smak

Blanda i torrjästen med vattnet i en bunke, rör om till det
blir lagomt grumligt. Häll i
resten av ingredienserna, men
gärna mjölet pö om pö så det
inte blir så stora mjölklumpar.
När du märker att du har en
deg så är det klart. Har du en
kläggig smet får du fylla på
med mjöl. Trasar degen sön-

der och hostar som en 70-årig
rökare när du tar i den så fyller
du på med lite mer vatten och
olja. När du har en deg slänger
du på en handduk över bunken och låt degen jäsa till dubbelt så stor, typ 40min. Bo inte
i en kall studentlägenhet för
då jäser degen långsammare.
Ta och läs in dig under dessa
40 minuter på morgondagens
seminarium. Bor du i Studentstadens lägenheter hinner
du med även resten av veckans
seminarier under jäsningsprocessen.
Eftersom vi ändå är studenter
så kan vi multitaska. Korka
upp vinflaskan, det är dags för
tomatsåsen!
Ta det du har i tomatväg
hemma; ketchup, tomatpuré, krossade tomater eller nåt
annat och släng i en kastrull.
Tänk på att ju närmare sin ursprungsform tomaten är desto
varmare behöver den vara för
att bli god tomatsås. Värm upp
tomaterna så att det precis kokar upp tillsammans med salt,
socker och peppar. Smakar det
fortfarande bara tomat och
ingen sås behöver mer socker
och syra tillsättas. Förslagsvis en skvätt av vinet du pre-

cis korkade upp. Väl i önskad
smak så stäng av kokplattan
och granska ifall degen nått
önskad storlek (vilket den antagligen har).
Sätt på ugnen på 250-275
grader, lägg en plåt högt upp i
ugnen och låt den värmas där.
Släng lite mjöl på en bra arbetsyta och dunka ner degen
där. Dela upp degen i fyra lika
stora delar och arbeta ihop
varje del till någon slags form
liknande en punkterad boll.
Lägg på kökshandduken igen
och låt degen jäsa i 10-15 minuter till. Kolla under tiden
med dina basgruppsmedlemmar om det är något du missat
inför morgondagens seminarium. Scrolla lite på sociala
medier, och sippa lite mer på
vinet.
Ta sedan fram allt du hittar i
kyl och frys som kan tänkas
fungera som pizzatopping.
Pröva gärna något nytt om
du vågar! Här kommer några
exempel: Mamma Scans köttbullar, stekt falukorv, bacon,
kyckling, tonfisk, räkor, salami, skinkar, kronärtskocka,
zucchini, rödlök, gul lök, vitlök, oliver, mozzarella, champinjoner, bbq-sås, pinjenötter,
majs.

Nu är det äntligen dags att
kavla ut degen! Försök göra
pizzabottnen så rund som
möjligt (men det är helt jävla omöjligt så ni vet!). Försök
även hålla bottnen tunn, ca.
2mm tjock. Sedan breder du
på tomatsåsen, massa ost och
sist all topping du letat fram
ur gömmorna.
Lägg din pizza på ett bakplåtspapper och släng in den
i ugnen. Bränn dig för guds
skull inte! Låt pizzan gräddas
tills osten smält och kanterna
blivit gyllene. Jag tycker det
är ganska kul att bevaka hela
processen framför ugnen, se
hur degen bubblar upp och får
färg. Men det gör ni nu såklart
hur ni vill.
När pizzan är klar så tar du
ut den och låter den svalna en
sväng. Om du inte föredrar
blåsor på tungan och i gommen. Då är du välkommen
att proppa i dig pizzan på en
gång.
Upprepa gräddningsproceduren till alla pizzor är klara.
Smaklig måltid!
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27 APRIL

TALANGDAG 2017
Pluggar du i vår på termin tre till fem? Och är du nyfiken på affärsjuridik?
Ta då chansen att utmana dig själv på Gernandt & Danielssons TALANGDAG
den 27 april 2017!
Vi ses till frukost. Sedan följer en hel dag med intervjuer, caseövningar och
problemlösningstest. Du får feedback av erfarna affärsjurister. Dessutom deltar
du i seminarier om affärsjuridik och om rollen som advokat.

Läs mer och ansök senast den 31 mars på
www.gda.se/karriar/talangdagen

Läs mer om en karriär hos Gernandt & Danielsson på
www.gda.se eller följ oss på facebook.

