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Hej och välkommen till ett nytt nummer av 
Press Judicata!
 
Höstterminen har äntligen kommit igång på riktigt, 
och utöver diverse PM-författande och regnet som 
tyngt Uppsala den senaste tiden så har en hel del 
fantastiska saker också skett. Restriktionerna har 
släppt och studentlivet har äntligen börjat återgå till 
det normala. Reccarna fick en reccegasque, och lika-
så T2 och T3 som krigat på gediget utan möjligheten 
att gå på gasque, fick äntligen chansen. Aldrig har 
nog så många studenter uppskattat att stå i kön till 
Snerkes trots regn och kyla. Den kollektiva glädjen 
vi känner nu lyfter verkligen hela Uppsala och även 
ett tråkigt morgonseminarium känns lite lättare.
 
En annan fantastisk grej är att den nya redaktio-
nen är redo för två proppfyllda och färgsprakande 
nummer av PJ denna höst. Jag vill varmt välkomna 
Maria, Ellen och Ebba som ihop med Alice utgör en 
fantastisk tjejskara att göra denna tidning med!
 

Det här numret har väldigt mycket att bjuda på, och 
på tal om gasquer och lättade restriktioner har vi 
i detta nummer passat på att inkludera en gasque-
guide och en krönika om öppnandet av Uppsala. Vi 
har även två intervjuer, en med Muhib som grundat 
tjänsten Juridicas, och en med Ellen och Hugo som 
startat upp en JF-podd, och så klart – mycket mycket 
mer!
 
Med dessa inledande orden vill jag önska er alla en 
riktigt trevlig läsning och en trevlig höst. Passa på 
att ta små pauser i plugget och uppskatta omgivning-
en, krama era nära och kära, drick varannan vatten 
och njut av att äntligen är Uppsala tillbaka.
 

Simone Andersen,
Chefredaktör

LEDARE



Är du vår nya 
sommartrainee?
Vi bevarar vår starka position genom att rekrytera, utveckla och behålla de mest 
passionerade juristtalangerna. Vi är stolta över att landets juriststudenter 19 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 INSTAGRAM.



Brant utvecklingskurva  
på advokatfirman Cederquist 

Cederquist är idag en av de tyngsta legala rådgivarna på den 
svenska marknaden. Med hjälp av olika digitala lösningar och 
nya arbetssätt befinner sig byrån närmare kunden än någonsin 
och fungerar som en modern affärspartner snarare än en 
traditionell rådgivare. Man arbetar till lika stor del med svenska 
och utländska ärenden, och för medarbetare som har höga 
ambitioner är utvecklingskurvan brant.

För att skapa goda och hållbara relationer med kunderna 
krävs starka team. Sofie Bachmann arbetar som Talent and 
People Manager på Cederquist och har ansvar för byråns 
rekryteringar. 
 –  Vi letar efter lagspelare som vill vara med och 
utveckla Cederquist. Vi har en personlig och genuin kultur. Alla 
är med och bidrar till laget, oavsett om man är nyanställd eller 
senior jurist. Positiva egenskaper hos våra talanger är nyfiken
het, driv, vilja att utvecklas samt en förmåga att se kundernas 
behov, säger Sofie. 

Sofie Bachmann sökte sig till Cederquist efter att ha arbetat 
med research och rekrytering hos en samarbetspartner under 
flera år. Hon tyckte om kontakten med Cederquist och fick ett 
gott intryck av byrån.
 – Cederquist är en högpresterande arbetsplats med 
skickliga och drivna personer och många spännande kunder och 
uppdrag. Samtidigt har man lyckats skapa en byrå med en 
familjär och personlig kultur, säger hon.

Den familjära stämningen är ett resultat av att man på 
Cederquist sätter individen i fokus och ser byråns 160 
medarbetare som sin viktigaste tillgång. Som anställd hos 
Cederquist arbetar du i affärsjuridikens toppskikt och får 
dessutom tillgång till CQ Academy – ett av marknadens 
bästa utbildningsprogram som innehåller allt från karriär- 
och specialistkurser till föreläsningar om mindfulness och 
träning.
 – Vi tycker att det är viktigt att man som medarbetare 
har de bästa förutsättningarna att dels utvecklas på ett profes
sionellt och juridiskt plan, dels hitta ett förhållningssätt till 
hållbar prestation och hälsa i en tidvis intensiv och krävande 
bransch, avslutar Sofie Bachmann.

Cederquist är en av Sveriges högst rankade advokatbyråer som erbjuder specialistkompetens  
inom de flesta affärsjuridiska områdena. Utöver att arbeta med några av branschens mest spännande 
kunder och uppdrag, är Cederquist en värderingsstyrd byrå som sticker ut på marknaden genom sina 

insatser för utveckling, förändring och jämställdhet på arbetsplatsen.

Är du student och intresserad 
av att veta hur det är att 
arbeta på Cederquist?  
Cederquist erbjuder rekryteringsdagar, sommarnotarie
program samt möjlighet att arbeta extra hos dem under 
dina studier. Beroende på hur långt du har kommit på 
juristprogrammet kan du antingen arbeta som kvälls
receptionist eller ute i deras verksamhetsgrupper som 
en del av deras talangpool.

På karriar.cederquist.se hittar du kontaktuppgifter och 
mer information om lediga tjänster.

DEN MODERNA BYRÅN
CEDERQUIST.SE



Ordföranden har ordet
 
I helgen som var hade delar av 
styrelsen den stora äran att delta på 
Uppsalaekonomernas 50-års jubi-
leumsbal. Till råga på allt fick jag 
även sitta bredvid två av dem som 
var startskottet på vad Uppsalaeko-
nomerna är idag. Uppsalastudenter 
som såg värdet i att utvecklas och 
lära tillsammans. Inte bara det 
utan de tog ju faktiskt saken i egna 
händer för framtidens studenter. 
En organisation av studenter för 
studenter – precis som Juridiska 
föreningen idag. Tacka vet jag de 
som tar initiativ som dessa, vad 
vore vi utan er?
 
Att få lyssna till grundarnas berät-
telser om det dåtida studentlivet, 
vilken nation de besökte mest och 
allt de sedan åstadkommit var minst 
sagt fascinerande. Tänk om jag 
också en dag får sitta på slottet när 
Juridiska föreningen har jubileum 
och se hur gemenskapen går i arv! 
Då ska jag berätta om året 2021 när 
vi äntligen fick dansa på Jontes igen 
och hur vi bar oss åt för att ta reda 
på vilka digitala verktyg som fort-
sättningsvis kan vara till fördel för 
utbildningen. Kanske berättar jag 
även om en och annan sen kväll…
på kontoret såklart (vart annars)! 
Det finns så mycket fina minnen 
som jag hoppas bevaras inte bara i 
arkiven utan från student till student 
ända in i evigheten.

Engagemang är verkligen fantastiskt 
och det är något jag har tänkt mycket 
på det den senaste tiden. Tänk att så 
många är villiga att lägga ner stora 
delar av sin fritid för att se till att 
studietiden ska bli den bästa möjliga. 
Det hade varit intressant att räkna 
ut antalet timmar vi alla i Juridiska 
föreningen tillsammans lägger ned 
under ett år – allt från förberedelse 
till deltagande. Än mer intressant 
vore det att få veta antalet nedlagda 
JF-timmar sedan vår förening grun-
dades år 1844. I och för sig är det väl 
inte tiden det handlar om, utan något 
större än så.
 

PRESIDIET

Precis som man så fint sjunger i 
”O gamle klang- och jubeltid!” 
kommer kärnan alltid att finnas 
kvar. Senast jag stod upp på en stol 
slog det (kanske något självklara) 
mig: Visst är väl kärnan gemenska-
pen! Så med det sagt och som ett 
tillägg till numrets fina gasquegui-
de: Skapa minnen och för minnena 
vidare!
 

Alva Johansen
Ordförande Juridiska  

Föreningen

Alice Ferm
Layoutansvarig

 

Alva Johansen
Ordförande Juridiska 

Föreningen

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

Läs mer på kpmg.se/karriar



Något inspirerad av pest eller 
kolera-inslaget som numera blivit 
kutym för Interjuris-avsnitten, 
börjar vi med tre så kallade rapid 
fire-frågor.

Lyssna på podd eller på musik?
Hugo: ”Musik, lätt. Alltså… Jag 
är en riktig Hov1-älskare.”
Ellen: ”Musik, men om jag städar 
eller promenerar är det podd som 
gäller.”

Pratpodd eller dokumentär-
podd?
För Hugo är det historiepoddar 
som gäller. Alex och Sigge har 
han lagt bakom sig (”jag blev så 
trött på Sigge”).
Ellen erkänner att hon mest lyss-
nar på ”gubb-poddar”. Med andra 
ord, SvD:s podd Ledarredaktio-
nen, Tankesmedjan och liknande.

Kungen eller statsministern som 
gäst i poddstudion?
Ellen är snabb med att utropa 
kungen som solklar vinnare. ”Jag 
är ju rojalist,” säger hon med 
glimten i ögat… Eller?
Hugo menar att de redan fått hans 
drömgäst: talman Andreas Norlén 
(i avsnitt tre). ”Nu har vi haft 
talmannen; tvåa i rangordning – vi 
kan ju inte gå ner till trean då. Det 
måste bli kungen.”

Interjuris – 
en podcast av juriststudenter, för juriststudenter

Interjuris är namnet på Juridiska föreningens podcast som drivs av Ellen Rosenblad och 
Hugo Sjölin, som båda studerar sin fjärde termin på juristprogrammet. Avsnitten, som 

släpps varannan fredag, bjuder alltid på spännande gäster och intresseväckande samtal. 
Jag har träffat grundarna för att prata om hur podden föddes och hur framtidsplanerna 

ser ut – men inte desto mindre för att försöka luska ut vem nästa eminenta gäst blir.

Jag anländer till studentslottet Ar-
kadien med hembakt och dator i 
hand. Hugo kommer nerspringan-
des – han bor nämligen en våning 
över Ellen – och vi slår oss ner i 
soffan i Ellens korridor. Det känns 
bra att sitta inne med en kopp te 
och mikrovarma kanelbullar när 
höstlöven virvlar runt därute. 
Härifrån har man dessutom utsikt 
över både en solbelyst domkyr-
ka och Snerikes ståtliga nation. 
Hurv-känslan är påtaglig. 

Ellen är en pratglad Norrtälje-bo 
vars största glädje i livet är som-
rarna på sommarstället på 

Gotland, men kanske framförallt 
– sushi. Hugo är från Upplands 
Väsby (han ber mig skriva Stock-
holm, men det får förbli ett önske-
tänkande – rätt ska vara rätt) och 
är en hängiven, något avdankad, 
handbollsspelare.

– Jag hade faktiskt en podd tidi-
gare när jag bodde i Göteborg; en 
handbollspodd med två kompisar. 
När jag såg att poddmästare fanns 
som ämbete hos JF ville jag söka. 
Men jag skulle aldrig klarat av det 
här ensam.

Ellen instämmer. När de båda två 
ville söka ämbetet bestämde de sig 
för att driva podden tillsammans.



Som trogen lyssnare hör man 
att både Ellen och Hugo har en 
fallenhet för det här med podderi 
(kandidat till 2022 års nyords-
lista?). Samtalen med gästerna 
flyter på bra, de lyckas pricka in 
de frågor man vill ha svar på och 
dynamiken dem emellan är behag-
ligt avslappnad. 

Vad är det som gör er till bra 
poddare? 
– Med förbehåll om att vi kanske 
inte är det: Vi kompletterar var-
andra bra på det sättet att Ellen är 
perfektionist och jag motsatsen. 
Vi balanserar varandra väl på så 
sätt.
Ellen lägger till att de båda två 
till naturen är nyfikna på andra 
människor. 

Det är kanske lite som ett välba-
lanserat förhållande – den ene 
är stark där den andre är svag?
– Det kanske är det som gör att vi 
funkar så bra tillsammans också – 
att vi inte är kära.
Hugo tillägger för sin del:
– Och att vi bor grannar, det är så 
skönt.
Och där, kära läsare, har ni recep-
tet på framgång.

Hur ser det egentligen ut från 
planering till inspelning?
Hugo är snabb på bollen:
– Vi planerar inte ett dugg. Egent-
ligen ska vi sätta oss ner och 
förbereda frågor, men… 

Han avbryter sig och skrattar till.
– Vi kanske inte borde säga det 
här, men när kammaråklagaren 
gästade satt vi kanske 20 minuter 
innan och försökte komma på 
något att fråga om.

Ellen instämmer i planeringens 
icke-existens, men tillägger:
– Vi försöker utgå från vad som är 
intressant med personen i fråga. 
Och lite research gör vi innan: typ 
var gästen har pluggat, vad han el-
ler hon är känd för och så vidare.
– De har ju tagit sig tid att träffa 
oss, så det är bara rättvist mot 
dem att vi kommer dit någorlunda 
förberedda, instämmer Hugo.
När det är dags för inspelning sker 
den oftast i Studentradions studio 
på Ekonomikum. Hugo står då vid 
mixerbordet (”så j**la läskigt”).
– Jag tror nästan man kan höra det 
i slutet av avsnittet (avsnitt två, 
reds. anm.), för jag zonar ut helt.
Ellen tillägger skrattandes:
– Han blir jättestressad. 

Om ni skulle haft en icke-juri-
disk podd, vad skulle ni pratat 
om då?
Ellen berättar att hon länge har ve-
lat ha en ”vanlig skitsnack-podd”.
– Jag skulle vilja ha en halvseriös 
podd, men med mycket ironi.
Hugo har en helt annan vision:
– Mitt svar är givet – jag hade 
velat ha en podd om kungar och 
drottningar. Jag gillar ju svensk 
historia. Jag jobbar på det.

Vem är drömgästen då?
Hugo har haft tur – hans dröm-
gäst har de redan lyckats få tag i: 
talmannen, som intervjuades via 
Zoom från Hugos korridorsrum.
– Det är det häftigaste från den 
här terminen som jag tar med 
mig – att talmannen har sett min 
bokhylla. Han har typ varit i mitt 
rum.
För Ellens del är det Torgny 
Håstad som gäller. Men på den 
fronten är det till Ellens förfäran 
knäpptyst – hon inväntar fortfa-
rande svar på förfrågan om inter-
vju.  

Till sist – kan ni ge oss någon 
ledtråd till vem nästa gäst blir?
– Det kan vi faktiskt. Det är inte 
bara Juridikbanken (gäst i första 
avsnittet, reds. anm.) som är känd 
från sociala medier, så att säga…
Tre ledtrådar får jag ur dem: 
”brottmål”, ”känt efternamn” och 
”känd på sociala medier”.
Vem det handlar om får vi veta 
den 29/10 när avsnitt fyra släpps. 
Till dess, se till att följa Interjuris 
på Instagram och inte minst – 
lyssna på avsnitten som ligger ute! 
De finner man behändigt nog där 
poddar finns.

Maria Nidsjö
Skribent, 

Bitr. Chefredaktör

Alice Ferm
Layoutansvarig

Instagram: @jf_interjuris
För funderingar, frågor och förslag 
kan man mejla pod@jf-uppsala.se. 

Hugo efterlyser specifikt duktiga 
meme-kreatörer. (”Om det är någon 

som har någon idé – hör av er!”)



Vill du vara där det händer?

Läs mer och skapa kontakt med oss på gda.se/karriar
Upptäck fördelarna med att arbeta på en stor byrå i ett mindre format.

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. 



Läs mer på Linklaters.comLäs mer på Linklaters.com f inin
 @ Linklaters Sweden @ Linklaters Sweden

We provide legal certainty
in a changing world.



Som barn följde han med sin 
pappa som är egenföretagare till 
jobbet. Även om han inte förstod 
så mycket av företagandet just då, 
insåg han tidigt på gymnasiet att 
han hade ett brinnande intresse för 
entreprenörskap.
 
Press Judicata har träffat Muhib 
Lafta, 20 år från Eskilstuna, 
som studerar sin femte termin på 
juristprogrammet. Att det skulle 
bli just juristprogrammet var inte 
helt självklart. När Muhib skulle 
söka till universitetet var han inne 
på att läsa ekonomi på Handels-
högskolan i Stockholm först. Efter 
en del övervägande kom han dock 
fram till att för att bli en duktig 
entreprenör så behöver han ingen 
specifik utbildning. 

”Vägen var - och är - inte 
spikrak,”

säger Muhib. Han fortsätter och 
förklarar att alla kan komma på 
en affärsidé, och vid en närmre 
fundering kom han fram till att 
juristprogrammet skulle gynna 
honom mer långsiktigt. – Det är 
svårt att jobba med juridik som 
ekonom, men enklare att jobba 
som entreprenör som jurist, 
förklarar Muhib.
 
En av Muhibs största förebilder 
är Sebastian Siemiatkowski, som 
är en av många svenska entrepre-
nörer han ser upp till. När Press 
Judicata frågar om planen är att 
driva företag även efter examen 
och i framtiden svarar han att det 
absolut är målet.
 

Han har tidigare drivit ett e-han-
delsföretag och engagerat sig i en 
ideell förening. Nyligen lansera-
des hans andra företag, plattfor-
men Juridicas, som han driver 
ihop med kompisen och kurskam-
raten Vidar Wicklund. Juridicas 
är en plattform som samlar del-
tidsjobb och praktiktjänster för 
juriststudenter på ett och samma 
ställe. Idén fick han när han själv, 
precis som många andra hade 
svårt att hitta ett juridiskt deltids-
jobb att ha vid sidan om studierna. 
Muhib upplevde problemet redan 
när han gick sin första termin på 
juristprogrammet, men på grund 
av andra projekt så tog han inte 
det så seriöst.
 

Innan sommarperioden mellan ter-
min fyra och fem insåg han att det 
var dags att börja ta tag i proble-
met, och letade lösningar. När han 
hade googlat runt efter liknande 
tjänster hittade han enbart jobb-
portaler för färdigutbildade juris-
ter, men inget för juriststudenter. 

Efter att ha gjort en undersökning 
bekräftades hans teori om att han 
inte var ensam med att ha svårig-
heter att hitta jobb, och att hitta 
jobben var både svårt och krång-
ligt. – Man känner inte till alla ar-
betsgivare, man kan bara de abso-
lut vanligaste som introduceras till 
en på juristprogrammet, men det 
finns så många fler ställen, menar 
Muhib. Han såg att det fanns en 
lucka i marknaden och bestämde 
sig för att satsa på idén.
 

Han kombinerar juridikstudierna med 
entreprenörskap

Muhib Lafta, 
juridikstuderande 
och entreprenör



Muhib menar att man inte behöver 
ha förkunskaper för att driva före-
tag. Allt lär man sig längs vägen. 
Han har själv lärt sig absolut mest 
av att arbeta och driva företagen i 
praktiken. 

– Oavsett om man har läst 
kurser i ekonomi eller entre-
prenörskap så är det en helt 
annan sak att faktiskt omsät-
ta kunskaperna i verklighe-
ten. Det är då man lär sig vad 
som är viktigt. Genom resan 
lär man sig.

Nyligen lanserades Muhibs andra 
företag, plattformen Juridicas, 
som han driver ihop med kom-
pisen och kurskamraten Vidar 
Wicklund.

Till personer som själva sitter på 
idéer och vill driva företag så upp-
manar Muhib till att man ska våga 
börja, ta initiativ och att bara sätta 
igång. –  Har man en idé så gå 
ut och börja prata om den, börja 
bygg på det.

Man ska inte vara rädd för att 
ta risker, det gäller att verkligen 
våga. I vår ålder har de flesta inte 
barn, och det blir inte lättare i 
framtiden. Just nu har vi inte lika 
mycket att förlora, vilket gör det 
enklare att komma tillbaka på ba-
nan även om någonting går snett. 
Det gäller bara att våga börja.

Simone Andersen
Chefredaktör

Alice Ferm
Layoutansvarig

Byråerna han kontaktade visade 
ett stort intresse. Plattformen finns 
nu på plats och jobbannonser 
ligger uppe. Många arbeten finns i 
nuläget i Stockholm, men i dags-
läget jobbar Muhib och Vidar med 
att fylla på med fler arbeten även 
i Uppsala. Målet för framtiden är 
att bli en av de största plattfor-
marna för juriststudenter. Muhib 
menar att vägen dit kan ta tid, men 
den ser väldigt ljus ut.
 
Att driva företag vid sidan av 
studierna är absolut tufft och 
krävande menar Muhib. Han gillar 
dock att ha många bollar i luften 
samtidigt, och förklarar att i hans 
fall handlar allt om prioriteringar. 
Studierna prioriterar han högst, 
men han sticker inte under stolen 
med att han ägnar mycket tid åt 
sina sidoprojekt. – Vissa saker går 
före andra, säger Muhib och för-
klarar att han säkert inte har lika 
mycket fritid som andra studenter, 
men han trivs med det.
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På samma sätt som det blev all-
deles för tröttsamt att höra tjatet 
om pandemin – kväljningarna 
som man fick motarbeta så fort 
man hörde sig själv säga ”i dessa 
tider” – vill jag att alla studen-
ter ska tröttna på att höra om hur 
o t r o l i g t det är att Uppsala har 
öppnat upp igen. Men bara nästan. 

Visst är det fantastiskt att kunna 
leva ett liv fyllt av dekadens, att 
kunna gå på gasquer, Stockens 
torsdagsklubbar, korridorsfester, 
körer, jazzkvällar och allt vad Upp-
sala kan erbjuda? Och visst är det 
underbart att slippa den där tryckta 
stämningen som bara går att känna 
av över zoom; pressen när semina-
rieläraren frågar just Din basgrupp 
vad ni tänkt angående en viss frå-
ga, att stressa över huruvida du är 
mutad eller ej, att aldrig förstå om 
det är ”prata rakt ut”-metoden som 
gäller eller om man ska vara duk-
tig och räcka upp handen? Jag tror 

det är minst sagt efterlängtat. Sam-
tidigt kan jag inte låta bli att klaga 
på hur långa köerna är till klubbar-
na, att det tar sådan satans tid att få 
ut kläderna ur garderoben och att 
det är alldeles för svettigt på Sneri-
kes dansgolv – men det hör kanske 
till att vänja sig vid det gamla livet 
på nytt och att återigen falla in i det 
mindre charmiga draget hos stan-
dardsvensken: det eviga missnöjet. 

Det är inte särskilt originellt av  
mig att säga att den här tiden vi le-
ver i nu är historisk, men jag kun-
de inte låta bli att känna mig som 
en del av ”Vår tid är nu” när folket 
meddelas att andra världskriget är 
över och Stockholm fylls av tillrop 
och ren och skär glädje. Visserli-
gen går inte en pandemi att jämfö-
ra med ett världskrig, men känslan 
av att ha varit instängd under sin 
livs bästa tid har varit hemsk, även 
om det varit värre för många. Nu 
har tre terminer på zoom kommit 
till ända (fingers crossed) och jag 

lovar mig själv att aldrig mer klaga 
över köerna till klubbarna och is-
tället vara en ja-sägare. Kom livet, 
kom! Dekadensens tid välkomnas 
med öppna armar. Vi lever i möj-
ligheternas tid och studietiden är så 
mycket mer än stress och att drun-
kna i plugg! Vi ses på Snerkan <3 

Ellen Rosenblad 
Skribent 

Ebba Söderberg
Bitr. Layoutansvarig

Jag välkomnar dekadensens 
tid med öppna armar



Det är en sak att 
ge vägledning.
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På Vinge nöjer vi oss inte med att ge förstklassig juridisk rådgivning  
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