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Meddelande från redaktionen
Varmt välkomna till första upplagan
av Press Judicata för denna termin!
Hur brukar man säga, ny termin ny
mig? Asch, nu sitter ett nytt gäng bakom rodret och en kort introduktion om
alla skadar inte.
Chefredaktör är Philip Maras som
läser T5 och fortfarande blir livrädd
när han sitter i en tyst läsesal och ska
trycka play på spotify. Biträdande
chefredaktör är Jonatan som läser T4
och lever sitt liv utifrån ett excelark.
Layoutansvarig är Mona som läser
T3, Biträdande layoutansvarig Tom
som läser T2,

annat några intervjuer med ämbetsmän, kontorsnissar och amanuenser! Vi kommer få en inblick
till deras verklighet och se hur de
klarar vardags hindren.
Och till de som sitter mitt i stressen av plugget, stopp, paus och
halt. Det är dags för en lite härlig stund i vardagen, där du inte
behöver läsa om en rättighetsbegränsning, skadeståndsbedömning eller utdelningsberäkning.
Jag rekommenderar läsaren att ta
en promenad till Jontes och hälla
upp en kopp färsk kaffe och sätta
sig i solen. Läs i lugn och ro. Ta
texterna med en liten klackspark

Skribent: Tora som läser T3 och som
Och därmed önskar jag er alla en
inte fungerar utan sin analoga almanacka samt Felicia Liljebjer som läser god läsning!
T4 och tycker att saltvatten är överskattat, Vänern är det vackraste vi har. Varma kramar från alla i redaktionen, och särskilt mig.
Temat för just detta numret är hur man
får ihop livspusslet under studietiden.
Man får alltid höra hur någon kursare
Chefredaktör,
jobbar på sidan av plugget eller har
något fräsigt ämbete. Åtminstone jag
får lite secondhand stress och undrar hur i hela friden de får ihop sin
vardag. Och det är just det som detta
numret ska handla om. Vi har bland

juridiska föreningen

Presidiet har ordet!
Kära medlemmar!
Vissa av er kanske är inne på er
sjätte termin, andra har precis påbörjat sin första, oavsett så vill jag
hälsa er alla varmt välkomna till
en ny termin i Uppsala! För min
del påbörjar jag precis min första
termin som ny ordförande för Juridiska föreningen i Uppsala, där jag
under ett år har den stora äran att
arbeta heltid med vår fantastiska
studentkår.
Studietiden, som enligt många
kanske är den roligaste tiden i
livet, kan emellertid även vara
utmanande, tradig och jobbig.
Många timmar läggs ner på att läsa
mängder av rättsfall, förbereda
seminarium och träffa basgruppen.

Detta är något som kan ta på krafterna och ibland blir livspusslet
svårt att få ihop.
Men vad kan man göra när livspusslet inte går att lägga? När
studierna äter upp all ens vakna
tid? När man känner att man inte
mår helt 100. Det lätta svaret är att
försöka prioritera sitt mående och
sig själv! Men lösningen på detta
lätta svar är inte lika lätt. Jag kan
bara utgå från mig själv och mina
erfarenheter av dessa känslor.
Jag har själv kämpat med detta under olika perioder av livet.
Känslan av otillräcklighet och att
krafterna sinat. Det som hjälpt
mig då är att försöka göra något
som gett mig energi, något som
blivit ett roligt inslag i vardagen

och som inte har varit ”vardagslunken”. En av mina sådana inslag
har varit att engagera mig i en
föreningen som jobbar med ungas
psykiska (o)hälsa. Känslan av att
vara en del av en större gemenskap
och att det man gör kan få betydelse för andra är något som gett mig
mycket energi.
Jag vill såklart slå ett slag för att
engagera sig inom Juridiska föreningen! Det finns så otroligt många
olika sätt att vara engagerad på:
alltifrån att vara med i studierådet
och jobba med studenters rättigheter till att skriva i denna tidning
till att stå i cafét på Jontes stuga.
Utöver JF finns det 13 nationer där
man kan göra saker, det finns också många andra olika typer av för-

eningar som driver många viktiga
frågor. Möjligheterna är i princip
oändliga!
För att avrunda mitt lilla hälsning
vill jag bara påminna om att vi
sitter alla i samma båt. Jag önskar att vi tillsammans hjälps åt att
göra studietiden till en rolig och
minnesvärd tid! Se till att ha kul
tillsammans vid sidan av plugget.
Dra ihop ett gäng och lira lite fotboll, gå ut på nation och äta en god
hamburgare, dansa loss på någon
av alla nationers klubbar och slutligen tveka aldrig att höra av er om
ni känner att ni behöver något stöd
eller vill bolla något! Vi finns här
för er!

Ordförande
Isak Sandell
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SETTERWALLS ADVOKATBYRÅ

Hos oss får du
förutsättningar att
gå så långt du vill
Setterwalls är en av de äldsta och mest framstående affärsjuridiska
byråerna i Sverige, både bland klienter och juridikstudenter.
Men hur har vi blivit en av Sveriges mest välrenommerade advokatbyråer?
Svaret är enkelt – våra medarbetare. Vi är mycket stolta över de avtryck som
Setterwallare har gjort genom åren - och fortsätter att göra. På Setterwalls
ställs du inför spännande utmaningar som utvecklar dig professionellt och
ger dig kunskap som du har nytta av i hela ditt arbetsliv.
Vi värdesätter kontakten med ambitiösa och engagerade juriststudenter
och hoppas att du tar upp kontakten med oss redan under din studietid.

www.setterwalls.se/karriar

INTERVJU

- intervju
med Ellinor Rosvall

Foto: ELlinor rosvall
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Något vi båda är överens om är att
efter studietiden kommer vi alla att
ha samma examen. Vad som kommer
skilja oss åt är kontakterna och
minnena från Uppsala.

Snabba svar
på dumma frågor
- vad gör egentligen en amanuens?
Text: Tora Lundgren

J

ag sitter på Café Årummet med en kopp
varm choklad och läser igenom mina frågor
en gång till. Precis då dyker hon upp, Ellinore Rosvall. Hon lämnar glatt sin väska,
köper en chokladkaka och börjar fundera
på om ljuset inne på caféet passar för att ta
en bild?
Ellinore är en tjej som sysslar med ungefär
allt och lite till. På meritlistan finns bland
annat huvudman i Sparbanken Skåne,
ledamot i studieförbättrande gruppen inom
JF och konferencier på singelmingel. Men
idag ska vi prata lite extra om hennes arbete som amanuens. Vad var det som lockade
med ett jobb inom Juridiska Fakulteten?
Vilka är hennes bästa tips för att balansera
jobb och skola? Och hur sjutton kopplar
man av när jobbet ständigt är närvarande?
Ellinore har alltid varit väldigt engagerad
inom skolan. När hon började studera i
Uppsala hade hon erfarenhet av att sitta i
elevråd och uppskattade möjligheten att
kunna påverka skolan inifrån. Efter studenten så arbetade hon också heltid som lärare
och mentor i ett halvår och hade då hand
om en egen klass. Det var i samband med

den tjänsten som hon förstod att arbetet
med en grupp på det sättet verkligen passade henne och särskilt uppskattade hon
den kontakt hon fick med eleverna hon var
mentor för. När hon då förstod att möjligheten att få arbeta som amanuens fanns
kände hon att det var tjänst som gjord för
henne och sedan några månader tillbaka är
hon en i gänget.
Det märks att en stor del av Ellinores drivkraft är att se andra människor utvecklas
och ha roligt tillsammans. Känslan av att
kunna vara den som påverkar andra att våga
hitta nya kompisar eller kunna göra folks
vardag lite roligare är något vi återkommande diskuterar i intervjun. Det var även
en stor anledning till att hon själv började
engagera sig. Hon började studera när
restriktionerna under pandemin var som
absolut hårdast och valde därför att bo kvar
hemma i Skåne under T1. När hon lagom
till T2 flyttade hit hade hon lärt känna
några via zoom, men utöver det var möjligheterna till umgänge begränsade. Ett första
engagemang i JF som caféverkare blev ett
sätt att träffa nytt folk och efter det har det
bara rullat på.

Tjänsten som amanuens är på 25%, dvs. 10
timmar i veckan. Det är inte en osignifikant
tid att avsätta vid sidan av skolan och därför
är jag nyfiken på om stressen någon gång
blir för mycket? Ellinore medger att det periodvis naturligtvis finns en inre stress hos
henne. Dessvärre tror hon att detta inte är
ovanligt på juristprogrammet och att även
de studenter som inte engagerar sig vid
sidan av skolan känner likadant emellanåt.
Hennes bästa tips för att hantera stress är
att se till att det mest grundläggande är i
balans. Att inte slarva med mat, träning
och sömn gör en stor skillnad. Dessutom
försöker hon begränsa sig i när hon svarar
på alla mail hon får och när hon sitter och
pluggar. Hon försöker ha strukturen av en
arbetsdag, även om det självklart blir en
del sena kvällar på kontoret i perioderna
när det
är
ELlinor rosvall
:
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mer att göra. När hon bodde kvar i Höör
var långa skogspromenader med hunden
också en favorit för att rensa hjärnan. Ellinore tycker också det är viktigt att ibland
göra något helt annat och då hamnar hon
ofta med sina vänner på dansgolvet där det
gärna får spelas Benjamin Ingrosso på hög
volym.
Samtidigt går det inte att förneka att mycket av det sociala livet även det kräver sin
planering och att egentid är något som Ellinore inte ser allt för mycket av i sin vardag.
Visserligen bor hon själv i en liten lägenhet
på 14 kvadrat, men hon skojar om att sedan
hon flyttade till Uppsala har hon inte haft
en enda dag när hon bara stannat hemma.
Det finns såklart aspekter av det som kan
kännas påfrestande och vardagliga måsten
som att hinna laga matlådor faller ibland
mellan stolarna. Främst känner hon sig
dock glad över att ha så mycket roligt
att göra.
Så hur ser en typisk vecka ut
när man arbetar som amanuens? Ellinore svarar snabbt
att det blir mycket mailkontakt. Utöver mailen
är det att publicera saker på studium, möten
och kontakt med kursledningen som tar upp
den huvudsakliga tiden.
Jobbet som amanuens
är på ett sätt rätt så fritt,
i att det sällan finns någon
mall för hur man ska göra.
Ellinore är en person som
utstrålar nyfikenhet och det

är något som syns i hennes engagemang,
som är väldigt brett och inom många olika
saker. Så fort hon ser något som verkar
spännande blir hon sugen på att skriva
upp sig till det, nästan oavsett vad det faktiskt handlar om. Något vi båda är överens
om är att efter studietiden kommer vi alla
att ha samma examen. Vad som kommer
skilja oss åt är kontakterna och minnena
från Uppsala. Att engagera sig inom något
vid sidan av skolan är verkligen ett sätt att
förgylla sin studietid och ge en erfarenheter som andra inte får. Jag frågar då Ellinore
om det finns något engagemang hon vill
testa på som hon inte hunnit med än? Svaret kommer snabbt, att jobba på nation.
Visserligen har dygnet bara tjugofyra timmar, men så fort det blir lite lugnare efter
terminsstarten hoppas hon kunna pröva att
stå i baren en fredag på Värmlands.
Avslutningsvis var jag tvungen att be Ellinore om hennes bästa tips för hur man går
tillväga för att engagera sig. Utöver det hon
tidigare nämnde med att se till att livet är
i balans så gav Ellinore en riktigt handfast
guide. Första steget är att utforska vad som
finns att göra;
vad är du intresserad av? Sedan är det dags
att sålla, vad orkar du med? Avslutningsvis
så måste du för att engagera dig våga söka
när chansen finns! Det värsta som händer
är att du inte får ämbetet/jobbet och i så
fall är det bara att försöka igen när nästa
möjlighet kommer.
Vid det här laget hade mörkret lagt sig utanför fönstret och det var dags för mig och
Ellinore att skiljas åt. Jag tackade henne

för att hon ville prata med mig och begav mig
hemåt längs med Fyrisån. Väl hemma passade jag på att kolla om vår amanuens skickat
något nytt anslag på Studium.

Ta dig an en utmaning med oss
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. Du som student
är viktig för att vi även i framtiden ska vara ett självklart val för våra
klienter och för att vi ska kunna fortsätta leverera affärsrådgivning
i världsklass. Det finns flera möjligheter för dig att skapa kontakt
med oss redan under studietiden. Den 7 november anordnar vi
en casedag med efterföljande mingel och middag. Anmälan till
Kontaktdagscaset stänger den 25 oktober och görs via gda.se/karriar.
Skapa kontakt

PROFESSIONELLT

PERSONLIGT

På Cederquist är jämvikt avgörande för att både kunna hålla hög kvalitet i vår
leverans och samtidigt ha en varm företagskultur där vi kan skratta tillsammans.
Expertis och noggrannhet är grundläggande för oss, men det är lika viktigt att
vi trivs i våra team.
Vi tror på att ha en personlig stämning i relationen till både kollegor och
kunder och våra arbetsgrupper rankas ständigt bland Sveriges främsta. Det ser
vi som ett bevis på att en bra stämning inte bara ger ett roligare arbetsliv,
utan också leder till bättre resultat.
Bli vår nya kollega - ansök på: karriär.cederquist.se
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Är HD delaktiga i att stärka incelkulturen? ””

Sex är överskattat –
åtminstone enligt HD
Text: Jonatan Skagerberg

Sex är najs, men har ni testat att vara sambor? Det ena är nämligen
inte en förutsättning för det andra. I alla fall inte enligt rättsfallet
”Samborna från Sollerön” ( T 6931-21 ) som avkunnades i HD i somras.

M

ycket pekar mot att generation Z är betydligt tråkigare än
vad våra föräldrar var. Vi dricker
mindre och har sex både senare
och mer sällan. Vissa menar att
detta kan vara en följd av en ökad
stress bland unga vuxna. I ett mer
uppkopplat samhälle har vi mer att
hålla koll på och mer att jämföra
oss med. Men är inte det en ganska trött spaning? Är det inte dags
att börja titta på rättsutvecklingens
påverkan på vårt sexliv?
Den 8 juli meddelade HD domen

”Samborna från Sollerön”. Fallet
rörde bättre rätt till försäkringsersättning vid dödsfall. Enligt försäkringsvillkoren skulle förmånstagare
i första hand vara make, partner
eller sambo, och i andra hand arvsberättigade släktingar.
Den avlidne (HR) hade under några år bott tillsammans med en annan kvinna (SÖ). Enligt SÖ hade
detta utgjort en parrelation, på
så sätt att de var att betrakta som
sambor. HR:s föräldrar var dock av
annan åsikt. De menade HR och
SÖ bott ihop som kamrater, och

framhöll särskilt att det inte
kan detta enligt mig sägas medföra
förekommit något sexuellt
två krav: dels ett krav på viss ekosamliv i relationen. SÖ innomisk samhörighet (jfr. t.ex. NJA
stämde i att hon inte haft nå1989 s. 682), dels ett krav på ett
gon sexuell relation med HR,
känslomässigt band som inte enmen vidhöll trots detta att
bart är att likställa med sådant som
hon och HR levt i en parrelafinns mellan släktingar eller vänner.
tion. Då båda parterna ansåg
att beteckningen ”sambo” i
I målet var det ostridigt att HR
försäkoch SÖ staringsavtadigvarande
let över”På så sätt skulle jag vilja hävda att det haft gemenensstämde borde ifrågasättas om sex i alla lägen ska samt hushåll.
med samses som en indikation på en romantisk Vad som ifråbolagens
gasattes var
koppling mellan två personer. ”
definition
därför enbart
hade HD
den känsloatt ta ställning till om en
mässiga delen av sambobegreppet.
samborelation kunde anses ha
Här framhöll HD att lagstiftaren
förelegat, trots avsaknaden av
i och för sig uttalat att ett sådant
sexuellt samliv.
parförhållande normalt innefattar
sexuellt samliv. Däremot betonade
Till svar på frågan betonade
HD att detta uttalande knappast
HD att begreppet ”parförkan förstås som ett absolut krav i
hållande” i 1 § sambolagen
varje enskilt fall.
i princip förutsätter ett förhållande som sammantaget
Bedömningen ska ta sikte på om
är äktenskapsliknande, även
det, med hänsyn till samtliga omom så inte längre uttryckständigheter, finns ett särskilt
ligen anges i lagtext. Grovt
känslomässigt band mellan de sam-

manboende i det enskilda fallet.
Sexuellt samliv kan förvisso indikera att en sådan djup relation finns,
men förekomsten därav är inte central.

n te
ri

kel. Som HD framhåller ska det
göras en fri prövning där avsaknaden av en relevant omständighet
kan vägas upp av andra faktorer.
För att vara övertydlig: flyttar två
personer som hatar varandra ihop
Detta gäller enligt HD
, älskkommer de förmodligen inte ligr
a
k
s
a ga med varandra i första taget,
oavsett anledningen
Äl
till att sex inte fömen de kommer sannolikt
rekommer i relainte heller ha en tillräcklig
tionen. Då HR
känslomässig koppling för
och SÖ vid en
att kunna betecknas som
samlad bedömsambor.
ning fick anses
ha haft en sådan
Hur förhåller sig då domen
relation skulle de
till vår generations fantasienligt HD belösa sexliv? Är HD delaktiga
traktas som sambor
i att stärka incelkulturen? Nej,
i lagens mening, trots att
en sådan tolkning vore väl lite väl
de inte haft något sexuellt samliv.
vansklig? Tvärtemot skulle jag vilja
hävda att domen stämmer väl överSå vad innebär fallet för vår del?
ens med en mer frigjord syn på sexKan man sluta ha sex i sitt trötta
ualitet. Samlag är inte längre något
förhållande och ändå göra anspråk
som förbehålls äkta makar. Det är
på partnerns bostad när man väl
inte längre något som pliktskyldigt
klipper banden? Kanske, klart är
ska utföras, utan något som ska
i alla fall att sex inte är en absolut
ske utifrån lust. Ett sådant begär
förutsättning för att betraktas som
kan dessutom uppstå helt frikoppsambor i lagens mening. Saken är
lat känslomässiga band. På så sätt
däremot inte helt och hållet så enskulle jag vilja hävda att det borde

, älskar ...

ifrågasättas om sex i alla lägen ska
ses som en indikation på en romantisk koppling mellan två personer.
Då sex inte är nödvändigt kan det
knappast heller påstås att sex är
tillräckligt.
Utifrån det senare resonemanget
kanske det inte heller är korrekt att
likställa dalande sexfrekvens med
tråkigare liv. Ska sex vara något
kul kanske det lönar sig att vara
lite mer selektiv och inte kasta sig
på första bästa. Vad vissa betraktar
som en svalnande sexlust kan därför i stället vara att betrakta som
ett tecken på att unga vuxna vågar
lyssna på sig själva och inte låter sig
påverkas av vad som förväntas av
dem. Att känna att känna att samlag blir något pliktskyldigt måste
vara bland det mest kvävande som
finns, i synnerhet när det gäller den
person man vill dela livet med. Från
den synvinkeln vill jag påstå att det
är välkommet av HD att avstå från
att låta sådana krav sippra in i lagen.

FOTO: Freeimages.com, av
lightfieldstudios

Inte för att skryta, men jag hade
sexuellt samliv i mitt förra samboförhållande. Jag har även för
avsikt att ha det i mitt nästa. Men
visst är det en liten trygghet att jag
inte måste släppa till för att kunna
lägga anspråk på sambons 60-tums
TV vid förhållandets slut.

Trött på plugget?
Tycker du om att skriva?
Engagera dig i
Press Judicata!
För mer information,
mejla
redaktion@jf-uppsala.se

intervju

Engagemanget är
drivkraften!
Intervju med Celina
Kristiansson
Text: Felicia Liljebjer

L

ivspusslet som juridikstudier
innebär har en hög igenkänningsfaktor. Mellan timmar av seminarier och
PM-skrivande ska socialt umgänge,
fritidsaktiviteter och andra engagemang
klämmas in på ett sätt som inte genererar ytterligare stress. Var hamnar livet
utanför campus i prioriteringsordningen? En rimlig föreställning vore kanske
att allt icke-studierelaterat blir lidande.
För flera av oss verkar dock engagemanget vara precis det som får vardagen
att gå ihop. Enligt Press Judicatas enkät
på ämnet har en stor del av juriststudenterna något form av åtagande vid sidan
om sina studier. Deltidsjobb, JF, ELSA
och nationer ligger i topp och majoriteten har även svarat att tiden de lägger
ner trots allt är värt det. En hälsosam
paus från plugget helt enkelt.
Jag har stämt träff med en juriststudent
som delar den inställningen, att vad
engagemang kan ge är värt den tid och

energi det kräver. Det är en stillsam
höstdag när jag traskar bort mot Konditori Fågelsången för att äta lunch med
Celina. Vi beställer in varsin räkmacka
och slår oss ner vid bordet. Framför
mig sitter en karismatisk och ambitiös juriststudent som ser på livet utanför campus som stora möjligheter och
spännande utmaningar. Vi ska tala om
hennes engagemang och åtaganden vid
sidan om studierna och vad detta innebär för hennes livspussel.
Celina Kristiansson kommer från Kalmar och läser T4 på juristprogrammet.
Bakom kulisserna är hon även amanuens för T2 och juridiskt grundår,
anställd på advokatfirman Delphi samt
gasqueassistent tillika vice arbetsmarknadsansvarig inom JF. Av alla dessa
engagemang berättar hon att det utan
tvekan är amanuensjobbet som tar upp
mest av hennes tanketid. Det är en anställningsform om 40% och det gäller
att ständigt bevaka mailen. Trots detta

elina kristiansson
C
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brukar vardagen inte formas om alltför mycket på grund tjänsten, men om
det stundas PM-inlämning försöker hon
självklart finnas tillgänglig lite mer.
”Man är ju själv student och vet hur det
är att sitta med något som stressar en
jättemycket. Jag ser till mig själv och
vill att de ska känna sig trygga så som
jag vill känna mig trygg med att kunna
få svar. Hittills har jag dock varit ganska skonad från nattmail och så. ”
Uppsalas studentliv har mycket att
erbjuda och det finns definitiv något
för alla, vare sig det är engagemang åt
det administrativa hållet eller av mer
socialt slag. Celinas ämbeten inom JF
tillhör det senare och hon berättar att
hon får mycket energi av människorna
hon träffar och genom aktiviteterna som
ämbetsman inom JF. Hon tycker att det
råder en bra balans mellan detta och
hennes övriga åtaganden där det sociala
inte är en lika central del av rollen.

”Jag
skulle
nog inte
säga att
något engagemang
tar särskilt mycket energi. Att sitta och
svara på mail som amanuens tar inte
energi, men det tar tid.
Vissa JF-grejer som är mer volontärt
skulle jag säga ger energi för det är så
mycket runt omkring. Vi har sittningar
tillsammans, man lär känna varandra
och hänger med sina kursare vilket är
superroligt. ”
När det kommer till att engagera sig så
är det första steget att börja spana. Om
något låter roligt och intressant är det
bara att söka. Det kanske låter skrämmande att kasta sig ut på öppet vatten
men det är viktigt att våga testa, en
mening Celina delar. Hon sökte jobbet
som amanuens för att hon själv ser upp
till dem och deras arbete. Precis som
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jag tyckte lät roliga
utifrån vad jag kände till
om dem och vad jag trodde skulle passa mig. Det
gör att man får en boost i
sig själv. ”

FOrtsättning:
hon beskriver så är det lite av en högre
tröskel att kontakta sina lärare direkt
med frågor och amanuenserna skapar
därför en brygga mellan institutionen
och studenterna. Likt amanuenstjänsten
hade hon även ett tidigare intresse av
att jobba på byrå. Hon ser sig själv där
i framtiden och ville se om det är en
kultur hon tycker om.
”Det finns en viss tendens hos juriststudenter att vara väldigt självkritiska,
så jag säger våga engagera dig och sök.
Rannsaka vad du tycker är kul och tror
är din grej. Jag sökte de poster

Anledningarna till varför
juriststudenter engagerar
sig är många. Enligt enkäten handlar det i mångt
o mycket om att få ut så
mycket som möjligt av
sin studietid. Det sociala
värdet och känslan av att
göra något meningsfullt
verkar vara drivkraften
till engagemanget vid
sidan om studierna. Meriterna på CV:t och en
extrainkomst är ett plus
i kanten. Celina berättar
att hon ser sina åtaganden som något roligt,
lärorikt och utmanande.
Det är även ett sätt att knyta kontakter
och differentiera sig. För att vardagen
ska gå ihop krävs dock en del planering
och googles kalender är ett mycket uppskattat hjälpmedel. Det händer mycket
under en typisk vecka, bland annat möten med gasquegruppen och event med
arbetsmarknadsgruppen. Hon pendlar
även in till Stockholm en kväll i veckan
för arbetet på Delphi. Egenstudier sker
under timmarna mellan möten och det
sociala får vänta tills hon är ledig på
kvällarna.

I livspusslet finns alltid någon form
av prioriteringsordning. Ibland kastas
denna om och något offras för att skapa plats åt annat. Vår enkät visar att
egentid och den mentala hälsan många
gånger är det som kommer i andra hand
för att uppehålla engagemangen. Celina
berättar själv att socialt umgänge och
den fysiska hälsan inte alltid prioriteras
när schemat är fullt. Trots detta verkar
engagemanget vara värt det. De positiva aspekterna väger upp för förlusterna
och i slutändan är det något väldigt
givande.
”Trots att jag ibland sätter det sociala
i andra hand så får jag ju ut mycket socialt genom exempelvis JF-grejer. Mycket
av min tjänst som amanuens innebär ju
att jag jobbar ensam och där får jag
även egentid när jag sitter och svarar
på mail.
Därför får man välja något som passar
en själv.
Är man någon i behov av mycket egentid kanske vissa ämbeten blir socialt
dränerande, medan en del har ett stort
socialt behov som kräver ett sådant
engagemang.

Jag tror kanske inte att jag hade klarat
av att arbeta på nation men en del passar jättebra för sådana ämbeten.”
Engagemang vid sidan om studierna
verkar vara något väldigt givande, vare
sig det handlar om nya erfarenheter
eller att finna tillhörighet i en fin gemenskap. Men att kunna se utöver sitt
engagemang är precis lika viktigt som
att fästa blickarna utanför sina studier.
För de som har mycket på bordet kan
det vara svårt att koppla av och göra något som inte relaterar till ett åtagande.
För Celina är avkoppling att vara ensam
hemma och kolla på en film, men mest
energi hämtar hon när hon får möjligheten att åka hem till sin familj. Hon upplever dock själv att hon har betydligt
mer energi denna terminen på grund av
engagemangen och allt vad de innebär.
När tallrikarna står tomma på bordet
avslutar vi intervjun. Jag tittar ut mot
munken där Celina spenderar mycket
av sin tid som amanuens och gläds av
tanken att hon ser sina åtaganden som
något positivt och energigivande. Livspusslet är en utmaning för oss alla och
ibland är det svårt att få ihop.

Kanske är engagemang precis det som
får bitarna att falla på plats.
mycket av sin tid som amanuens och
gläds av tanken att hon ser sina åtaganden som något positivt och energigivande. Livspusslet är en utmaning för
oss alla och ibland är det svårt att få
ihop. Kanske är engagemang precis det
som får bitarna att falla på plats.

Friends of Delphi
Bli medlem i vår kunskapsportal Friends of Delphi!
Ta del av massor av praktiska verktyg och smarta tips
som är till nytta under och efter studierna.
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Håll utkik via våra
sociala medier!

Bli en av våra Summer
Associates till sommaren!
Du som till sommaren 2023 har läst minst 5 terminer på juristprogrammet, har nu
möjlighet att söka till vårt populära Summer Associate Programme! Ta chansen att
under sex veckors tid praktiskt testa hur det är att arbeta på en global, affärsjuridisk
advokatbyrå, och samtidigt knyta värdefulla kontakter inför framtiden. Dessutom får
några av våra Summer Associates möjlighet att delta i ett utbildningsprogram på vårt
huvudkontor i London under ytterligare två veckors tid. Vi ser fram emot din ansökan!
Med 30 kontor i 20 länder är Linklaters en av världens främsta advokatbyråer. Vi erbjuder dig marknadens mest
omfattande utbildningsprogram för att säkerställa att du utvecklar de juridiska, kommersiella och ledarskapsfärdigheter du behöver för att lyckas i din karriär. Hos oss får du lära dig från ledande experter världen över och
vässa dina juridiska kunskaper samtidigt som du bygger ett internationellt kontaktnät och får vänner för livet.
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Väl inne i smeten var det inte något stort
steg att ta på mig fler uppdrag.”

FOTO: ADOBE STOCK, AV TIERNEY

Några ord om pussel
Text: Jonatan Skagerberg

S

tudentlivet är ett pussel,
och jag hatar pussel. Särskilt hatar jag stora pussel,
desto fler bitar desto värre. Men det måste läggas,
därför sitter jag i skrivande
stund och försöker med all
min makt skaka fram en
lösning för nästa vecka. Jag
byter pass på jobbet så att
jag kan toasta en gasque
på fredagen. Det nya jobbpasset krockar med mitt
ämbete på nationen, som
också måste flyttas på.
Det sista bytet kommer
förmodligen innebära att
jag missar mitt basgruppsmöte. Som sagt, jag hatar
pussel.

verkare. Väl inne i smeten var
det inte något stort steg att ta
på mig fler uppdrag. Någonstans längs vägen lyckades jag
dessutom insylta mig i Värmlands nation. Plötsligt sitter
jag här och lägger mitt tusenbitarspussel.

Självmedömkan är inte särskilt klädsamt. Det är däremot inte vad jag försöker ge
uttryck för. För även om jag
hatar att lägga mitt pussel så
älskar jag bilden som framträder när jag väl är färdig.
Universitetet är en plats för
utbildning, men lika mycket
är det en plats för bildning.
Bortom kurslitteraturen finns
en plats för själsligt utbyte.
Studentstaden Uppsala är
När jag kom till Uppsala
var jag fullt inställd på att en sandlåda där vi har alla
medel att bygga precis vad vi
inte gräva ner mig i kårvill, men det förutsätter att vi
och nationslivet. I mitt
huvud var jag redan färdig då och då lyfter blicken från
jurist. Studietiden var mest böckerna.
en transportsträcka som
skulle avhandlas så snabbt Studentlivet är så mycket mer
som möjligt. Men någon- än att skrubba golvet på Jonstans på vägen förändrades tes eller konka ölfat upp och
ner för trappan i Wermlandden bilden. En kväll på
Jontes ledde till en annan, skällaren. Det är en möjlighet
och plötsligt var jag klubb- att skapa nya sammanslut-

ningar och sätta egna
mått för vad livet ska
innebära.
Det är en chans till personlig utveckling och att
bli en del av något större.
Till råga på allt tillåts vi
i princip göra detta utan
de skyldigheter som annars följer av vuxenlivet.
På så sätt är universitetslivet kanske det bästa
tillfället vi kommer få
att faktiskt uppnå självförverkligande. Vore det
inte synd att slösa bort
den möjligheten?
Tid är pengar och vi
studenter är utfattiga. Se
därför till att lägga tiden
på något som räknas. Ta
den där extra stunden
för att lägga den där sista
pusselbiten på plats, du
kommer belönas tusenfalt. För min del är jag
övertygad om att jag
lever mitt bästa liv. Det
livet möjliggörs genom
att jag då och då får
övervinna mitt hat inför
pussel.

intervju

Klubbverk eller klubbvärk
- intervju med Alex Vide
Text: Philip Maras

foto: ADOBE STOCK, AV rawpixel.com

”Man kommer in i ett
nytt sammanhang
som ger nya intryck.
Om man har tiden i sin
vardag är det nog det
roligaste man kan
uppleva.”

foto: Axel vide

Jag möter upp Axel en krispig, men ändå solig, torsdagsmorgon på Stockens
bakficka. Restaurangen var redan fylld av snackade basgrupper och låg bakgrundsmusik av högst oklar karaktär.
Vi insåg snabbt att den lilla lokalen var alldeles för livlig för samtalet vi skulle
ha. Vi smet upp till övre våningen och, efter lite bordsflytt och stolstilldrag, satte
oss i blåa rummet. Efter några trevliga ord om numret och valet börjar vi prata
om hans vardag och hur just Axel får ihop det.
Axel läser för tillfället termin 6 på
juristprogrammet, jobbar på SEB:s
juristavdelning i Stockholm och är
klubbverkare på stocken. Frågan är
dock hur blev det så och får han ihop
det?
Som alla andra ivriga T1:or blev han medlem i Stockholms nation under recceveckan, och hade egentligen inte någon
tanke på att engagera sig i nationen. Under utbildningens gång började han mer
och mer gå på interna evengamng och lära
känna folk inom stocken som gav honom
en inblick i deras vardag. Desto fler personer han lärde känna, ju mer upplevde
han att han kunde ta det naturliga steget
in i nationslivet. Det var dock först under senare terminer, och främst när hans
kompisar sökte, som han tog det slutliga
steget och sökte ett ämbete på Stocken.
Det var något som han verkligen förvånades över, just att det aldrig är för sent
att börja engagera sig på en nation. Men
nåväl han valdes in som klubbverkare,
kände han hur det slog om inom honom,
0 till 100!
Jobbet på SEB började som en vanlig

sommartjänst man söker i tron om att man
inte har något chans, och så plötsligt händer det. Efter sommaren lyckades han få
en anställning på SEB och jobbar nu en
dag i veckan. Dock inte på något bestämt
datum, utan mer när det får plats i hans
schema. Så dagen innan han smäller han på
sig kostymen och ger folk juridiska råd kan
han kört murbräckan genom dansgolvet
under en torsdagsklubb.
Vid detta läget sitter jag mitt emot Axel
och får andrahandsstress. Jag frågar hur
hans schema ser ut och hur hans vardag
ser ut?
Torsdagsklubben är nog den centrala
punkten för en klubbverkare. Utifrån den
växer det olika möten och extra ärenden
som man måste anpassa sig efter. Men för
att hans schema skulle fungera behövde
han ha turen på sin sida. Eftersom varje
termin har obligatoriska moment måste
man planera utifrån dessa också. Det hade
i princip inte varit möjligt för honom att
jobba som KV:are om han hade seminarium 15:00 på torsdagar. Som tur har Axel
seminarium fredagar 8:15, vilket gör att
han kan fokusera på arbetet på stocken

Men även här rullar tankarna inom mig.
Man har ju inte oändligt med tid under en
vecka, någonting måste ha fallit mellan
stolarna?
När man engagerar sig och har krävande
ämbeten så försvinner mycket av ens tidigare
sociala liv. Man missar ut på myskvällarna,
middagarna och promenaderna. Axel
berättar hur han inte träffat
sin familj på ett tag
och att det klart
det har ett stort
påverkade på
måendet och
ens tillvaro.
Men det ska
påminnas om
att det gamla
sociala sammanhanget inte
försvinner, utan
bara ersätts under den
tiden man är aktiv. Det blir
enklare om ens kompiskrets också har
ämbeten på samma nation, eftersom då träffar man de i samband med sitt engagemang.
I detta kan man se lite av en trend som utkristaliserar sig. Att engagemanget verkar
vara ett tillfälligt uppehåll från vardagen. Ett
intensivt men roligt uppehåll. Axel berättar
att en stor mental stöttepelare för honom
är tanken på att detta inte kommer vara för
evigt, utan bara är något som han gör denna
termin medans han tycker det är kul. De som
går in med inställningen att ha påfrestande
ämbeten hela studietiden kommer inte att
klara vad det, och troligtvis gå in i väggen.
Förutom om man är en sån person som går
igång på den sporadiska vardagen!
: AD O B E

STOCK, AV Peter He
r

me

sF
u
r
ian

Här pausar han lite och säger att han är så
tacksam för sina vänner som hjälper honom med plugget. Det krävs att man har
vänner runt omkring en som förstår att
man har ett krävande ämbete och är villiga att hjälpa en med det man missar. Sen
att de får stå på listan och smiter förbi kön
är en bonus på sidan.

ion
rat
ust
ill

istället för nästkommande seminarium.
Dock kan man tycka att 15:00 tiden på
fredagar hade varit bättre, men så länge
man klarar sig genom vardagen ska man
inte klaga. Efter det har man de “obligatoriska” momenten åt sidan, och man är
fri att fylla den lediga tiden med det som
behövs just den veckan. Ibland är det jobb
medan andra veckor är det mer
plugg som ligger i fokus. Det varierar
efter behovet
och möjligheten.
Dock säger han,
med en
lite dyster min,
att mycket
av pluggtiden hamnar
på kvällarna. Som
redan kan märkas med
vad som sagt är planering en central del i hur Axel får ihop sin vardag. Han
berättar att han tar tid varje helg för att
planera noggrant hur det kommer se ut
under nästkommande vecka.

Vid detta läge i intervjun ligger det en melankolisk stämning över bordet, och jag
undrar varför han väljer att ens engagera
sig?
Det som i slutändan är avgörande är att det
är väldigt roligt att vara klubbverkare, berättar Axel. Det är klart att det har sina upp
och nedgångar. Men någon tanke på att sluta
finns det inte hos honom. Man kommer in
i ett nytt sammanhang som ger nya intryck.
Om man har tiden i sin vardag är det nog det
roligaste man kan uppleva. Nationer är den
ultimata miljön för de som vill göra mer under sin studietid än bara sjunka in i böcker.
Nationer har också så många olika sidor
för alla olika typer av människor. Det finns
många ämbeten som är mycket mindre
tidskrävande än klubbverkare och så finns
det folk som tar uppehåll för att jobba heltid
på nationer. Det är helt upp till en själv att
bestämma vart man vill hamna. Det är också
denna förståelse för olika studenters dedikation som gör att man respekterar de med
finare ämbeten.
Det man ofta glömmer bort är att man som
individ är extremt anpassningsbar. Man
sätter bara upp sina egna gränser och om
man verkligen vill göra något krävande, är
det ofta bara viljan som i slutändan hindrar
dig. Axel berättar att omställningen till hans
nya vardag absolut var påfrestande i början, men att han i nuläget har en ny vardag.
Något som Axel också börjat göra, är att
ta tillvara på de små stunderna han får i sin
vardag. En kort 15 minuters nap på soffan
eller en kort paus i solen under dagen gör
mycket mer när man inte har mycket tid
över för annat.

Och i samband med den sista frågan tog intervjun slut. Jag tackar honom så hjärtligt för
det korta, men ändå härliga, samtalet. Han
skyndar sig bakom en av stockens många
dörrar för att börja fixa inför kvällens klubb
och jag tar sakta steg ur stocken.

Vill du bli en i teamet?
Våra klienter och uppdrag är olika, och det måste vi också vara. Därför söker vi alltid
medarbetare med olika förmågor och perspektiv, som kan gå utanför sin komfortzon för
att leverera de mest innovativa och effektiva lösningarna till våra klienter. Vår verksamhet
bygger på att vi mår och presterar som bäst när vi har gemensamma mål att uppnå.
Därför betraktar vi samarbete som en absolut förutsättning för att vi ska kunna nå vår
fulla potential – som byrå och som individer.
Tillsammans har vi skapat oss en självklar plats i samhällets och näringslivets
största händelser. Vill du vara med?
LÄS MER PÅ MANNHEIMERSWARTLING.SE/KARRIAR
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Sommarnotarie programmet

Dude
Diligence

2023

Vi på Vinge skapar framgång genom långsiktigt hållbar
affärsjuridisk rådgivning. Med affärsjuridiken som
verktyg vill vi vara med och leda utvecklingen till det
bättre. Varje dag hjälper vi våra klienter med uppköp,
försäljningar och samgåenden. För att ge en tydligare
bild av bolagen som köps och säljs, har vi gjort ett tillägg
i vår due diligence. Det handlar om jämställdhet. Nu
granskar vi hur könsfördelningen ser ut i ledningsgrupp,
styrelse och i andra nyckelroller, samt hur bolagens
jämställdhetsmål ser ut. Med det här tillägget vill vi
verka för ett mer jämställt näringsliv. Vi kallar det Dude
Diligence.
Vill du vara med och göra skillnad?
Starta din karriär på vinge.se/karriar

text

Hur du hittar i

JF-djungeln

Text: Tora Lundgren
Juridiska föreningen i Uppsala, förkortad JF Uppsala, är studentföreningen för alla som studerar vid Juridiska institutionen vid Uppsala
Universitet. Verksamheten består i stort av tre delar; studiebevakning,
studiesocial- och arbetslivsanknuten verksamhet.
Möjligheterna att engagera sig inom JF är alltså många och det kan
kännas närmast övermäktigt att sätta sig in i allt. Därför har vi gjort
det åt dig! Detta är din crash course i vad ämbetsmän och tjänsteman
är, hur du söker ett ämbete och vilket utskott som passar dig.
illustration: ADOBE STOCK, AV Channarongsds

STYRELSEN:
Ansvarar ytterst för hela JF:s verksamhet.
Ordförande Ytterst ansvarig för JF och alla utbildningsrelaterade frågor

Vice ordförande Ansvarar för all inre verksamhet, ekonomi och medlemskap

Utbildningsansvarig tillika sekreterare Ansvarar för alla dokument, stipendier och utbildningsrelaterade frågor

Ordförande för sociala utskottet Ansvarar för övergripande frågor om de sociala evenemangen.

Klubbmästare Ansvarar för bokningar och verksamheten vid Jontes Stuga

Kommunikationsansvarig Ansvarar för marknadsföring och JF:s sociala kanaler.

Arbetsmarknadsansvarig Ansvarar för sponsorer, samarbeten och arbetslivsanknutna evenemang

UTSKOTT:

Administrativa

Arbetsmarknads-

utskottet:

utskottet:

Ansvarar för den administrativa de- Ansvarar för kårens kontakt med arlen av verksamheten. Du bör söka betslivet. Hit söker du om du är en glad
hit om du är strukturerad och tyckoch serviceminded person som är intresserad av att knyta kontakter!
er om att arbeta självständigt.

Kommunikationsutskottet:
Ansvarar för den interna och externa
kommunikationen. Passar dig som
är en idéspruta eller vill vara
kreativ på något sätt!

illustration: Adobe stock, av: Pixelbuddha

Studieutskottet:

Sociala utskottet:

Ansvarar för utbildningsfrågor. Pas- Ansvarar för den studiesociala verksar dig som brinner för studenters samheten. Hit söker du om du är
rättigheter och vill påverka ut- utåtriktad, kreativ och gillar att ha
bildning gentemot fakulteten och
roligt!
universitetet.
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ÄMBETEN:

Administrativa
utskottet:

Arbetsmarknadsutskottet:

Bokmästare
Arkivarie
Ledamot av stipendienämnden
IT-gruppen

Vice arbetsmarknadsansvarig
Arbetsmarknadsassistent
Ansvarig för SJM (Svenskt Juridiskt Mästerskap)

Ej utskottsbundna

Studieutskottet:

ämbeten:
Ordförande i valberedningen
Ledamot i valberedningen
JoM-förman
JoM-assistent
Ekonomiassistent
Miljöombud

illustration: Adobe stock, av: Pixelbuddha

Vice ordförande för studieutskottet
Ledamot av studierådet
Sammankallande av studieförbättrande gruppen
Ledamot av studieförbättrande
gruppen

Sociala utskottet:

Kommunikationsutskottet:

Köksmästare
Pubmästare
Eventmästare
Husmästare
Gasqueförman
Vice gasqueförman
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Vad är en stämma?

Varför finns både ämbetsmän
och tjänstemän?

Stämman är JF:s högsta beslutande organ, där alla medlemmar är
välkomna. På stämman fattas beslut om JF:s verksamhet och det är
också här du kan ansöka om att bli
ämbetsman.

Den huvudsakliga anledningen är
att JF har sett ett behov av ett mer
flexibelt system för tillsättning av
café- och klubbverkare, som mer
liknar det som i dagsläget finns
på nation. Istället för att behöva
vänta till nästa stämma tillsätts nu
dessa poster utefter behov. De nya
posterna går under benämningen
tjänstemän, och innebär att man
vid pågående engagemang får fördelar likt ämbetsmän, som förtur
till biljetter, interna event och liknande. Tanken är att det ska vara
enkelt att både börja och avsluta
sitt engagemang när man vill, istället för att vara bunden till stämmorna.

JF har två ordinarie stämmor, en i
december och en i april. Om alla
poster inte fylls på en stämma utlyses en extrainsatt stämma med fyllnadsval, ofta i september. Det finns
alltid flest ämbeten att söka vid de
ordinarie stämmorna. Processen är
likadan oavsett vilken stämma du
söker ditt ämbete.

Hur länge har jag ett ämbete?
Längden på ämbeten kan variera
något beroende på vilket det är,
men de allra flesta ämbeten är ett
år (två terminer). Om det är fyllnadsval på posten du söker är det
vanligt att ämbetstiden är något
kortare eftersom det betyder att
posten inte tillsattes på förra stämman.

Hur gör jag för att bli ämbetsman?

Hur vet jag vad ett ämbete innebär?

Poster utlyses via JF:s sociala medier, länk för att söka en post finns
i evenemanget på facebook. När
du sökt en post blir du kallad på
intervju med valberedningen, gå
på intervjun och svara på frågorna.
Några dagar innan stämman kommer valberedningens nomineringar ut. Även de som inte blir nominerade kan ställa upp på stämman.
Väl på stämman när det är val för
ditt ämbete ger du en snabb presentation av dig själv. När alla sökande för det ämbetet presenterat
sig är det medlemmarna som röstar om vem som blir vald till posten. Detta sker nästan uteslutande
genom en sluten omröstning, dvs.
att alla röstar anonymt.

Det finns ämbetsbeskrivningar på
JF:s hemsida under fliken Om oss –
Dokument – Ämbetsbeskrivningar.
Där hittar du konkreta beskrivningar
på vad alla ämbeten innebär och hur
mycket tid som brukar gå åt för att
hinna med ämbetet. Dessutom kan
du alltid fråga vice ordförande, valberedningen eller en tidigare innehavare av ämbetet om du har en mer
specifik fundering.

Du kan också spontanansökan om
ett ämbete på plats, i så fall meddelar du under stämman att du är
intresserad av posten och får då
presentera dig innan röstningen.

Bakom kulisserna
på en advokatbyrå
Är du nyfiken på hur det ser ut bakom kulisserna på en advokatbyrå?
I Roschiers podcast, “A cup of”, får du en inblick i den juridiska världen
och hur det är att arbeta på en byrå. I varje avsnitt bjuder vi in olika
gäster, allt från trainees, rekryteringsexperter till jurister och delägare,
för att prata om människorna, arbetet och vardagen på en advokatbyrå.
Låter det intressant? Lyssna nu!
“A cup of” finns där poddar finns.

roschier.com

