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iusbäraren ges ut av juridiska 
föreningen vid stockholms 
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Juridiska fakulteten vid Stockholms 
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Juridicum vid Stockholms universitet. 
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myndigheter och bibliotek erhåller 
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 ■ Chefredaktören har ordet ■ Medarbetare

Tid för stolthet, 
glädje och eftertanke

Ett händelserikt år går mot 
sitt slut och jag kan konsta-
tera en sak; Jag är en mycket 

stolt chefredaktör. Vi började året 
med att intervjua ingen mindre 
än Morgan Johansson, då nytill-
trädd justitieminister. Vi har un-
der året lyft fram massor av spän-
nande karriärvägar, undersökt 
juriststudenternas psykiska hälsa, 
och följt med på festligheter med 
Juridiska föreningen och mycket 

mer.
Året har bjudit på 

många spännande ut-
maningar, många lär-

domar och värde-
fulla erfarenheter 

för framtiden. 
Samtidigt har 

det varit ett 
år som präg-
lats mycket 
av konflikter 

och oroligheter 
runt om i världen. 

Vi har sett fasans-
fulla våldsdåd äga 
rum både i Sverige 

och utomlands och det har på-
verkat oss alla. Vi jurister spelar 
en viktig roll och har ett enormt 
ansvar, inte minst i sådana tider. 

I det här numret intervjuar 
jag Kerstin Skarp som berättar 
om hennes arbete som vice riks-
åklagare och om åklagarrollen. 
Dessutom uppmärksammar vi 
juridiska aspekter av flyktingkri-
sen i artiklar av vice chefredaktör 
Vida Tenhunen Salehi och nye 
skribenten Rassoul Pourassad. 
Missa inte det.

Nu, efter ett intensivt år, hopp-
as jag att vi alla kan hitta tid för 
återhämtning och reflektion. Jag 
hoppas att åtminstone storhel-
gerna erbjuder tillfälle för oss alla 
att ta det lugnt en stund. Tid att 
samla tankarna, utvärdera året 
och planera in nya mål. Tid att 
ta hand om oss själva. Se till att 
må bra, ha riktigt roligt och sam-
la massor av ny energi inför det 
kommande året. Vem vet, det 
kanske är det viktigaste vi gör i år.

Vi ses nästa år!

Mikaela Thuresson
Chefredaktör

DavID MUnCk
Skribent

MalIn WeSTén
Fotograf

JIll WallenTIn
Formgivare
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HAR DU EN STARK VILJA att lösa affärsjuridiska utmaningar? 
Är du ambitiös, nyfiken och prestigelös? Då kommer du att växa
hos Wistrand. Som jurist hos oss får du tidigt ansvarsfulla uppgifter
och handledning av erfarna kollegor. Wistrand grundades 1915.
I dag är vi en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik.

VÄX MED 
WISTRAND

nk
el

.s
e

JF önskar god jul  
och gott nytt år

ÅrEt lider mot sitt slut. Juridis-
ka föreningen och dess med-
lemmar har upplevt ännu ett 

verksamhetsår i föreningens 108-åriga 
liv. Juridiska föreningens styrelse vill 
ödmjukt tacka alla medlemmar som på 
något sätt engagerat sig och bidragit till 
ett år som kommer att gå till historien 
som ett av JF:s bästa någonsin.

Under året har vi löpande ställt oss 
frågan: hur kan vi göra Juridiska Fören-
ingen ännu bättre?

Svaret är inte enkelt. Juridiska fören-
ingen bedriver en bred verksamhet med 
allt från föreläsningar och seminarier 
till pubar och husbandsspelningar. Våra 
medlemmar är lika olika som färgen på 
löven som faller utanför Juristernas Hus 
i skrivande stund. Det handlar om öp-
penhet, inkludering och förnyelse.

ÅrEts arbEtE har präglats av konsoli-
dering och verksamhetsutveckling. För-
eningen har arbetat på bred front för att 
se över gamla rutiner och utveckla nya. 
Skattmästeriet förtjänar här en extra elo-
ge för sitt arbete med att utarbeta eko-
nomiska rutiner. Till följd av detta har 
föreningens ekonomiska tillväxt säkrats 
för år framöver.

Vi upplever inte bara en ekonomisk 
tillväxt. Antalet juriststudenter som sö-
ker sig till Juridiska Föreningen ökar 
för varje år som går. I år fördubblade vi 
värdet på bokchecken som erhålls i sam-
band med studiestarten till 600 kr vilket 
varit mycket uppskattat av våra allra ny-
aste medlemmar. Medlemskap i Juridis-

ka Föreningen ska vara en självklarhet 
för alla juriststudenter.

Arbetet med att renovera Juristernas 
Hus fortgår. Till nästa år väntar en reno-
vering av toaletterna på nedervåningen. 
För oss är det av yttersta vikt att Juris-
ternas Hus uppfattas som en plats där 
alla juriststudenter kan mötas under 
avslappnade former och finna mervärde 
i studentlivet. För detta krävs att huset 
håller en god kvalitet och att framtida 
renoveringar sker enligt tidsplan.

I mIttEn av november hölls val till Ju-
ridiska Föreningens styrelse verksam-
hetsåret 2016. Vi vill önska kommande 
styrelse varmt lycka till, med övertygelse 

om att nästa år kommer bli ännu bättre 
än detta.

Framtiden ser ljus ut för föreningen 
och vi är övertygade om att vi lämnar 
föreningen i bättre skick än när vi till-
trädde för nästan precis ett år sedan. 
Med detta vill vi tacka alla som läst våra 
texter och önska er ett gott nytt JF-år!

axel ConraDI 
ordförande Juridiska  
föreningen

FreDrIk TInGlanD  
vice ordförande 

FoTo nathalie ljustermo

 ■ ordföranden har ordet
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 ■ Intervju ■ Intervju

möte med vice 
riksåklagaren
Vad gör En VIcE rIksÅklagarE, vem blir en bra åklaga-
re och hur går det egentligen med Palmeutredningen? 
iusbäraren träffade kerstin Skarp för att prata om hennes 
arbete och om åklagaryrket.

hur blev du vice riksåklagare?
– Vice riksåklagare och riksåklagaren 
blir utnämnda av regeringen. Jag fick 
frågan om jag var intresserad, som gam-
mal åklagare är jag naturligtvis jättestolt 
över det. När jag började som åklagare 
hade jag aldrig i livet trott att jag kunde 
bli något liknande. Jag har jobbat som 
åklagare i 30 år vilket är en lite konstig 
bakgrund med tanke på min roll, många 
andra kommer in via departementet.

hur skulle du beskriva hur din roll 
ser ut i förhållande till riksåklaga-
rens roll?
– Jag är ställföreträdare till riksåklaga-
ren. Det framgår av rättegångsbalken att 
det ska finnas en vice riksåklagare. Det 
är riksåklagaren som fördelar arbetsupp-
gifterna mellan oss, men jag har samma 
rätt och befogenheter som honom. Riks-
åklagaren har två huvudsakliga arbets-
uppgifter, dels som myndighetschef för 
åklagarmyndigheten och dels som lan-
dets högste åklagare. 

– Han är från departementsvärlden 
och jag är från åklagarvärlden. Jag ar-
betar mycket på kansliet och inom or-
ganisationer, medan riksåklagaren har 
mer kontakter utåt, framförallt inom 
departementet. Jag har hand om utbild-
ningsfrågor, tillsyn och remisser. Det är 

vi som för talan i Högsta domstolen, by-
råcheferna uppträder i domstolen men 
det är vi som står bakom. Vi delar på det 
arbetet.

– Kanske är Anders (riksåklagaren, 
reds anm.) något mer inriktad åt myn-
dighetshållet och jag mer åt åklagarfrå-
gorna, men vi gör mycket tillsammans 
och ser till att vara underrättade om vad 
den andre gör. 

vad är det mest intressanta  
med ditt jobb?
– Det mest intressanta är att få se helhet-
en i verksamheten, inte bara min arbets-
plats. Att få vara med och påverka och 
bestämma och få en bra blick över hela 
myndigheten. Det roligaste är kontakten 
med organisationen.

vad är det mest utmanande?
– Mest utmanande är att få med hela 
myndigheten, att få alla att dra åt sam-
ma håll och se att det finns ett stort 
värde i det. En 
utmaning är att 
nå ut till alla. 
Kommunika-
tionen mellan 
oss och organi-
sationen måste 
fungera, det får 

man inte glömma bort. Vi finns ju i hela 
Sverige. Som arbetsgivare är det en ut-
maning att fortsätta vara attraktiva och 
att behålla de som kommer till oss.

hur går det med 
Palmeutredningen?
– Det är ingen hemlighet att vi inte har 
någon huvudmisstänkt, men arbetet är 
mer igång än vad många kanske tror. 
Det kommer uppgifter hela tiden, det är 
både nya uppgifter och gamla uppgifter 
som får nytt innehåll. Det är ett kontinu-
erligt arbete. 

hur har åklagaryrket förändrats 
sedan du började din karriär?
– Det har förändrats, kanske både på 
gott och ont, men mycket gott. För 30 
år sedan var åklagare inte så kända. De 
sågs väl kanske som en lite bortglömd 
grupp mellan polis och domstol. Under 
juristutbildningen kände jag ingen som 
valt juristprogrammet för att de ville bli 
åklagare och inställningen var ungefär 
att den som inte kunde bli domare fick 
bli åklagare istället. Vi åklagare ansåg 
oss själva vara en grupp som hade sämre 
betalt än både polischefer och domare. 
Idag uppmärksammas vi på ett helt annat 
sätt, löner och status har fått ett lyft. När 

 “ Mest utmanande är att få 
med hela myndigheten, att få alla 
att dra åt samma håll och se att 
det finns ett stort värde i det. 
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 ■ Intervju ■ Intervju

jag var chef för citykammaren 
och intervjuade åklagaraspi-
ranter var det många som sa 
att de valt juristprogrammet 
just för att bli åklagare. 

vad anser du känne-
tecknar en bra åklagare?

– Det gäller att snabbt kunna fatta 
beslut, inte alltid med jättebra underlag. 
En bra åklagare är drivande och har gott 
omdöme. Det är nog inte en introvert 
person som sitter inne på sitt rum utan 
en utåtriktad person. Naturligtvis ska 
man kunna sin juridik i grunden. Det är 
också viktigt att vara en god kommuni-
katör, att kunna kommunicera med po-
lisen och även kunna lägga fram sin sak 
i domstol. 

En bra åklagare är utåtriktad och 
samtidigt ödmjuk. Vi sitter på en stor 
maktapparat och man måste inse vilken 
makt vi är utrustade med. Det är inte 
alla som kan besluta om att frihetsberö-
va någon, det ska man besinna ibland. 

åklagarmyndigheten är en 
populär arbetsgivare för jurist-
studenter, vad är det som lockar 
med åklagaryrket? 
– Det är ett spännande yrke, fick jag välja 
yrke igen så skulle jag utan tvekan välja 
att bli åklagare. Det är ett yrke där man 
är i händelsernas centrum, ett viktigt 
och intressant arbete som är väldigt va-
riationsrikt. Att inte alltid kunna förutse 
vad som händer är både charmen och 
avigsidan med att arbeta som åklagare, 
men den typen av person som blir åkla-
gare tycker nog mest att det är spännan-
de. Förut talades det bara om advokater i 
media, men nu har man även observerat 
åklagarna på ett annat sätt och vi fram-
står som skickliga och engagerade.

hur ser du på kravet på notarie-
tjänstgöring för åklagare?
– Jag tycker det är ett bra krav, även om 
jag förstår argumentet att det i speciel-
la situationer kan finnas någon annan 

med jämbördig erfarenhet som kan vara 
lämplig. Kravet på notarietjänstgöring 
fungerar som en kvalitetssäkring för oss. 
Då vet man att de som kommer till oss 
har en viss erfarenhet. Det blir som en 
inskolning, som åklagare har man stor 
makt och då är det bra att ha jobbat i 
domstol och fått perspektiv på vad det 
innebär. 

vilka är åklagarväsendets största 
utmaningar inför framtiden?
– Dels att ta hand om den nya brotts-
ligheten, den förändras i och med att 
samhället förändras. IT–utvecklingen är 
en jätteutmaning. Idag kan till exempel 
falska fakturor skickas ut på ett enkelt 
sätt till väldigt många människor. När 
det händer saker i vår omgivning påver-
kar det också brottsligheten. Vi ser att 
brottsligheten blir mycket mer interna-
tionell, folk från Sverige åker utomlands 
och begår brott och det kommer hit folk 
från andra länder som begår brott. 

tips till student som funderar på 
åklagarbanan?
– Ge inte upp! Jag vet att det krävs höga 
betyg både för att komma in på juristpro-
grammet och för att för att kunna sitta 
ting, själv hade jag kanske aldrig kommit 
in på juristprogrammet idag. Men vill 
man bli åklagare ska man verkligen sat-
sa på det, försöka skaffa sig betygen och 
söka in för man kommer få ett väldigt 
roligt jobb. Det är ett viktigt jobb som är 
väldigt stimulerande, ett jobb där man 
känner att man verkligen gör någonting. 
Man är på rätt sida på något sätt. 

TexT Mikaela Thuresson
FoTo Tommy andersson

nyfIkEn pÅ  
ÅklagaryrkEt? 

1. praktIsEra
Den som läser juristprogrammet och vill få en inblick i åklagarvärlden kan vända dig till en 
åklagarkammare för att ansöka om praktik. Huruvida det finns möjlighet att ta emot prakti-
kanter eller inte avgörs av respektive åklagarkammare.

2. Jobba som bErEdnIngsJurIst
Du som är i slutfasen av dina studier på juristprogrammet kan söka jobb som beredningsju-
rist. Som beredningsjurist har du en tidsbegränsad anställning under sex månader där du 
jobbar med att bereda underlag åt åklagarna. För dig som redan har en juristexamen när 
du anställs får tiden normalt tillgodoräknas vid notariemeritering inom Sveriges Domstolar. 

3. blI ÅklagaraspIrant
För att bli kunna bli antagen som åklagaraspirant vid Åklagarmyndigheten krävs att du är 
svensk medborgare, har svensk juristexamen, fullgjord notariemeritering vid tingsrätt eller 
länsrätt. Som åklagaraspirant har du 9–12 månaders provanställning. Som åklagaraspirant 
påbörjar du din åklagarutbildning och du får en handledare. efter provanställningen över-
går anställningen i en tillsvidareanställning som assistentåklagare under två år, under vilken 
du får fortsatt handledning och utbildning. Därefter kan du utnämnas till kammaråklagare, 
efter en bedömning om du anses lämplig.

4. notarIEtJänstgörIng  
VId ÅklagarkammarE
numera finns en möjlighet att göra en del av din notarietjänstgöring på en åklagarkam-
mare. Det finns just nu ett tiotal åklagarnotarier runt om i landet på Åklagarmyndigheten. 
resterande tid av notariemeriteringen görs då på tingsrätt eller förvaltningsrätt.

5. sommarnotarIEr
Åklagarmyndigheten har inte möjlighet att ta emot sommarnotarier.
 
källa: www.aklagare.se

snabba 
frÅgor: 
juristexamen från: Uppsala 
Universitet, 1981.

favoritkurs på juristprogram-
met: Straffrätt, men jag läste 
inte för att bli åklagare. Straff-
rätt och förvaltningsrätt, jag 
skrev min uppsats om lvU.

tingstjänstgöring: länsrätten i 
Mariestad, som inte finns kvar 
längre. 
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 ■ Intervju ■ Intervju

asylrättstudEnt  
med stort hjärta
Den så KallaDe flyKtingKrisen har inte undgått många. 
asylrättstudenterna är en ny och snabbt växande orga-
nisation där juriststudenter hjälper flyktingar med juridisk 
rådgivning. iusbärarens vida Tenhunen Salehi har pratat 
med grundaren nikita Feiz om hennes drivkraft och om 
organisationens framväxt.

du hade ju en ganska hän-
delserik terminsstart med 
asylrättstudenterna…

– Och allmän rättslära! Haha!
Mitt uppe i det kaos som ofta känne-

tecknar terminsstarten kände Nikita ett 
starkt behov av att agera. Hon berättar 
att hennes föräldrar flydde till Sverige 
efter revolutionen i Iran och när hon 
ser på nyheterna tänker hon att det lika 
gärna kunde ha varit dem på bilderna. 
Att det handlar om flyktingar gör att det 
känns personligt och hon säger att det 
blir svårt att blunda då. 

–Vi har den största flyktingströmmen 
sedan andra världskriget. Det är historia 
som skrivs just nu, vilket kommer forma 
Europa framöver. Jag såg helt enkelt vad 
som håller på att hända och tänkte att jag 
måste göra något.

Hon går sjunde terminen på jurist-
programmet på Stockholms Universitet 
och såg därmed juridiken som ett natur-
ligt sätt att försöka hjälpa till. På olika 
Facebookgrupper hade hon dessutom 
lagt märke till att man efterlyste jurist-
hjälp. Hon hörde av sig till Louise Dane, 
doktorand i migrationsrätt på Stock-
holms Universitet, som stöttade idén 
och snabbt gick med på att ge utbildning 
i migrationsfrågor till de studenter som 

skulle vilja hjälpa till.
– Efter att jag fått klartecken från 

Louise skrev jag en Facebookstatus 
för att se vad för intresse som fanns 
för en sådan organisation. Jag trodde 
högst 25 personer skulle svara, vil-
ket skulle vara bättre än ingenting. 
Men en vecka senare var vi drygt 250 
medlemmar! Vi hade vårt första möte 
på ABF-huset och det var proppfullt. 

hur började ditt engagemang?
–Att växa upp med en annan bak-

grund i det här samhället har gjort 
mycket med en och väckt många frågor. 
Hur det har påverkat en själv och ens 
föräldrar, i allt från vänner, jobb och så-
dana saker. Det funderar man mycket 
kring.

Hon berättar även om en lärare i hög-
stadiet som betonade vikten av att tänka 
kring sina värderingar. Han gjorde ett 
bestående intryck på Nikita.

– Jag tror det är viktigt att veta vad 
för människovärde jag står för, så att jag 
vet vad som är rätt för mig om jag någon 
gång skulle hamna i en extrem situation. 
Det är det enda jag tror i slutändan kom-
mer spela någon roll. Det var nog där 
mitt engagemang började, i högstadiet.

Vi fortsätter att samtala kring hennes 

hjärtefrågor, vilket föga förvånande visar 
sig vara rasism och främlingsfientlighet. 
Hon började engagera sig i Ungdom mot 
rasism år 2009–2010 och var därigenom 
med på den första demonstrationen mot 
att Sverigedemokraterna kom in i riksda-
gen. Sedan arbetade hon med ett annat 
för henne viktigt ämne, barnrättsfrågor, 
vilket hon gjorde i tre år för barnrättsor-
ganisationen Plan Sverige där hon hjälpte 
till med att bygga upp deras ungdomsverk-
samhet som fortfarande finns kvar idag. 

Efter de tre åren hos Plan Sverige gick 
hon tillbaka till Ungdom mot rasism, 
vilket hon säger berodde mycket på den 
utveckling som skedde i samhället. Idag 
skriver hon även för Genusfolket som är 
en del av Politism.

– Att gå på föreningsmöten och sty-
relsemöten har varit en naturlig del av 
mitt liv sedan jag var 13 år… Det är pre-
cis som att vissa går på fotbollsträning 
någon gång i veckan.

känsla och passion är något som är 
framträdande i Nikitas sätt att prata om 
det hon tycker är viktigt. Hon tror att 
många ifrågasätter om det är för egen 
vinning men hon säger att det har blivit 
en naturlig del av hennes liv. Hon har 
träffat många nya människor och säger 
att det ger henne mycket att känna att 
det går att påverka. 

– Det skapar gemenskap kring frå-
gorna. Jag kanske är naiv men jag har 
alltid trott att man kan förändra världen.

är det så det känns med asyl-
rättstudenterna nu?

– Hade vi inte funnits jämfört med att 
vi finns nu så är det en förändring. Det 
räcker.

Syftet med Asylrättstudenterna är att 
det ska finnas en plattform där folk kan 
kommunicera om asyl-och migrations-
frågor och få mer utbildning. Nikita 
berättar att hon saknat en MR-organi-
sation (mänskliga rättigheter reds.anm.) 
att engagera sig i under studietiden och 
hoppas nu på att kunna bygga upp Asyl-
rättstudenterna långsiktigt. Man vill 
erbjuda en samlingsplats för studenter 
som har de här intressena och vill kom-
ma i kontakt med frågorna redan under 
utbildningen som är så teoretisk. Det 
akuta hjälpbehovet just nu är på T-Cen-
tralen och på transitboenden men målet 
är att så småningom ha en fast plats dit 
folk som behöver hjälp kan söka sig för 
att få rådgivning.

Idag ser verksamheten ut som så att 
det finns en Facebookgrupp där man 
kommunicerar om var det behövs hjälp 
och när. Alla juriststudenter är välkomna 
att gå med. Asylrättstudenterna samar-
betar med Jurister på Stockholms central 
och Juridisk Rådgivning För Flyktingar 
(JRFF) och de säger till var det behövs 
hjälp. Systerorganisationer har redan 
uppstått i Malmö, Lund och Göteborg 
och är även på gång i Uppsala och Umeå. 

vad har du fått för reaktioner på 
att asylrättstudenterna består av 
juriststudenter?

– I början var det väldigt negativt. 
”Ni är studenter och har inte kunska-
pen”. Trist att ha den synen på unga 
människor som vill hjälpa till. Men vi är 
mycket mer medvetna om våra begräns-
ningar, flexibla och kan vara ute mer och 
ge råd. Nu i efterhand är de mycket mer 
positiva till oss, kritiken har försvunnit 
mer och mer. Man måste ha tilltro till att 
unga människor kan.

var ser du dig själv i framtiden? 
vill du jobba med mr-frågor?

– Om man får drömma jättestort 
vill jag jobba inom ett FN-organ, kan-
ske flyktingorganet UNHCR. Eller i en 
NGO (non-governmental organisation). 

Immaterialrätt tycker jag också är kul, 
man kan dra det till mänskliga rättig-
heter när det gäller patent på medici-
ner t.ex. Och engagemanget för rasism, 
främlingsfientlighet och kvinnofrågor 
kommer alltid finnas där.

TexT vida Tenhunen Salehi

FoTo olof Holdar 

Ålder: 22 år
Termin: 7
Favoritkurs: folkrätt
Hjärtefråga/or: rasism, främlingsfientlighet, kvinnofrågor
Favoritbok: alkemisten av Paulo Coelho 
Motivering: “alla svar finns hos dig själv.”
Hobby: läsa böcker, spela piano, spela tennis, resa

kort om 
nIkIta fEIz
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 ■ debatt

Lissabonfördraget  
i efterspelets Paris
EftEr tErrorattackEn I parIs den 13:e november höll 
Frankrikes president Hollande ett tal inför den särskilt 
inkallade versaillekongressen. Detta är historiskt unikt då 
det är en extraordinär åtgärd som bara använts drygt tio 
gånger sedan andra världskriget. 

I talEt meddelade presidenten att 
Frankrike blivit utsatt för en krigs-
handling. Därför uppmanade Hol-

lande att man inte enbart skulle slå till-
baka mot Daesh (även kallad Islamiska 
staten, reds anm), utan att de skulle ut-
plånas. Frankrike åberopar vidare den så 
kallade solidaritetsklausulen i Lissabon-
fördraget, 42.7. De vill ha stöd i sin kamp 
mot Daesh. Det som gör detta intressant 
för svensk del är att Sverige är, sedan 
tecknandet av Lissabonfördraget vare sig 
alliansfritt i fred eller neutralt i krig. Och 
nu är kriget här.

I fördraget som trädde i kraft 1 de-
cember 2009 står det:

Om en medlemsstat skulle utsättas för 
ett väpnat angrepp på sitt territorium, är 
de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge 
den medlemsstaten stöd och bistånd med 
alla till buds stående medel i enlighet med 
artikel 51 i Förenta nationernas stadga. 
Detta ska inte påverka den särskilda ka-
raktären hos vissa medlemmars säker-
hets- och försvarspolitik.

hur ska vi i Sverige tolka detta? Frank-
rikes president Francois Hollande öns-
kade måndagen efter attentatet att EU 
tar i bruk så kallade säkerhetsgarantier. 
Detta är unikt då det är första gången i 
EU:s historia som ett land ber om militär 
hjälp. Men är vi i Sverige i krig även rent 
juridiskt nu efter åberopandet av solida-
ritetsklausulen? Nej, då det finns tydlig 
lagstiftning i regeringsformen (15 kap) 
gällande hur och när landet anses vara i 

krig. Därmed är möjligheten att ”tvinga” 
Sverige ut i krig mot Daesh via solida-
ritetsklausulen begränsad. Som sista 
meningen i citatet ovan påpekar, det ska 
inte påverka Sveriges säkerhets- och för-
svarspolitik.

Det som få känner till är att Sverige 
redan är med och ”strider” mot Daesh. 
35 stycken svenska officerare är i Nor-
ra Irak och utbildar och tränar kurdis-
ka soldater. Vi är därmed redan med i 
kriget, det är en insats som regeringen 
begärt förlängning av hela året 2016. 
Förslaget ligger i dagsläget på riksdagens 
bord. Sedan kommer den svenska hjäl-
pen till Frankrike specifikt till stor del 
bestå av underrättelseutbyte mellan de 
olika säkerhetstjänsterna. Frankrike har 
inte beskrivit exakt vad de vill ha hjälp 
med än. Något som statsministern Ste-
fan Löfven påpekar i sina kommentarer 
gällande just åberopandet av 42.7.

Det som gör detta mer komplext är 
att om Sverige skulle hamna i ett omvänt 
läge – om landet en dag befinner sig i 
kris eller än värre i en konflikt och be-
höver hjälp. Solidaritet kräver att man 
ger och tar. Även på EU nivå. Kan vi 
då be om hjälp då vi själva inte stäl-
ler upp militärt i lika stor grad som 
andra EU länder gör och gjort 
tidigare i kampen mot Daesh? 
Och kommer vi att få hjälpen? 

TexT Harri korhonen

Juristernas Bokhandel bedriver andrahandsförsäljning av kurs-
litteratur. Lämna in dina böcker till oss så säljer vi dem åt dig 
till ett i förväg överenskommet pris. När din bok blivit såld 
hämtar du ut dina pengar – enkelt och smidigt!

JURISTERNAS BOKHANDEL

Samlar du din gamla 
kurslitteratur på hög?

JURISTERNAS HUS, FRESCATIVÄGEN 18 • TELEFON 08-612 47 40

ÖPPETTIDER MÅNDAG–TORSDAG 10.30–17.00, FREDAG 10.30–15.00

Sälj den hos oss istället!

 9 Lagböcker
 9 Kurslitteratur
 9 Ordböcker
 9 Kompendier
 9 Andrahandslitteratur

 9 Tentakompendier
 9 Pocketböcker 
 9 Lagboksflikar
 9 Kontorsmaterial

HOS OSS FINNER 
DU BLAND ANNAT
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Advokat med  
koll på asylrätt
Emma pErssons IntrEssE för folkrätt och mänskliga 
rättigheter tog henne till UD och idag arbetar hon på 
förre justitieministern Thomas Bodströms advokatbyrå. Hon 
har fått Sverige fällt i Fn:s kommitté mot tortyr. iusbäraren 
träffar en av Sveriges mest kända asylrättsadvokater.

undEr sommaren och hösten 
har asylrätten fått stor uppmärk-
samhet. Sverige har varit det 

land i Europa som tagit störst ansvar 
per capita. Mycket är dock oklart i of-
fentligheten. När polisen och politiker 
felaktigt påstod att det var ett brott för 
privatpersoner att köra flyktingar inom 
Sverige var Emma Persson snabbt ute 
och dementerade.

Den felaktiga uppgiften spreds snabbt 
i media och polisen fick kritik för att 
ha spridit uppgifter som inte stämmer. 
Emma menar att polisen överlag kan 
reglerna. Dock fattades 2010 ett felaktigt 
polisbeslut som fick Emmas klient Ab-
bas Ofoghikouhy utvisad till Irak. 

– Min klient hade fått beslut att han 
skulle utvisas. I det läget meddelar Migra-
tionsverket vilket land han ska utvisas till, 
i detta fall Iran, om han inte kan visa att ett 
annat land kan ta emot honom. Då gäller 

det att själv göra en aktiv åtgärd och visa att 
man kan åka till ett annat land där man har 
kontakter och kan få uppehållstillstånd. 

Abbas är feylikurd och uppvuxen i 
Irak. Under 70- och 80-talet deporterade 
Saddam Hussein feylikurderna till Iran, 
där de fick iranskt medborgarskap. Han 
sökte asyl i Sverige 2002 och efter sju år 
fick han utvisningsbeslutet. Gränspoli-
sen ska följa Migrationsverkets informa-
tion om utvisningsland, alltså Iran, men 
Polismyndigheten i Gävle utvisade fel-
aktigt Abbas till Irak där han omgående 
frihetsberövades på flygplatsen. 

– Det kunde ju inte stämma tänk-
te jag. Jag påbörjade arbetet för att få 
tillbaka Abbas till Sverige. Jag försökte 

få gränspolisen 
och ambassaden 
att hjälpa mig., 
men ingen ville 
ta ansvar efter-
som han inte 
var svensk med-
borgare, berättar 
Emma Persson. 

Om personen 
inte är svensk medborgare har svenska 
utlandsmyndigheter inget ansvar. Sam-
tidigt misstänktes Abbas i Irak för att ha 
förfalskat sina handlingar som irakiska 
polisen fått från Sverige. Efter att Emma 

hade kämpat i tre år kunde Abbas ge-
nom hennes kontakter på UD och am-
bassaden till slut få komma tillbaka till 
Sverige. 

– Ambassadören var väldigt engage-
rad och körde honom själv till flygplat-
sen i Baghdad. När jag JO-anmälde det 
inträffade tog det väldigt lång tid att få 
beslut. Polisen fick allvarlig kritik men 
innan JO:s beslut meddelades sa gräns-
polisen i Gävle att de gjort rätt.

Emma JobbadE helt ideellt för att hjäl-
pa Abbas Ofoghikouhy, och har tidigare 
ideellt drivit en advokatjour i Rinkeby.

– Man känner att man kan hjälpa till 
ideellt om det inte tar så lång tid. Gäl-
lande Abbas handlade det dock om att 
utvisningen var fel och jag kände att jag 
måste stå upp för rättssäkerheten. 

Emma, som läst juridik i Lund men 
från början ville bli psykolog, är aktiv på 
sociala medier och engagerar sig ofta i 
politiska debatter. Hon menar att det är 
viktigt att förstå förhållandet mellan po-
litik och juridik och att man måste våga 
ge sig in i den debatten.

– Man borde ha mer av sådant under 
utbildningen. Det blir ofta för juridiskt 
och vi tänker att vi bara ska tolka lagen, 
men missar att tänka mer kring lagstift-
ningen och varför vi har den. Det borde 
finnas mer diskussioner om politik. 

Oklarheterna kring gällande rätt och 
vad som är juridiskt genomförbart är 
under flyktingkrisen ett hett ämne bland 
jurister. På debattsidorna och sociala 
medier uttrycks kritik mot lagförslagen. 
Advokatsamfundet har också varit aktivt 
i att kritisera lagförslag. 

– Jag tycker att det handlar mycket 
om att man är lite panikslagen eller vill 
visa att man kan hantera situationen. 
Jag vet inte om politiker är rädda för att 
förlora väljare till Sverigedemokraterna 
eller tror att folk vill att man ska stop-
pa människor från att komma till Sveri-
ge. En del förslag från Moderaterna har 
inte varit juridiskt genomförbara. Det är 
illa om det bara handlar om populism, 
och ännu värre om man vet att det inte 
går att genomföra ett förslag men ändå 
påstår man att man ska göra det, säger 
Emma.

När en asylsökande fått avslag på sin 
ansökan är beslutet slutgiltigt, om det 
inte ändras av en migrationsdomstol. 
Ibland kan dock den asylsökande inte 
återvända på grund av politiska förhål-
landen, livshotande sjukdom, att tvingas 
leva skild från sina anhöriga eller för att 
hemlandet inte tillåter att personen åter-
vänder. Om den informationen kommer 
fram efter avslaget kan Migrationsverket 
besluta om verkställighetshinder och re-
san ställs in. 

dEt händEr ofta att asylsökande länge 
får leva i ovisshet om sin framtid. På sin 
första byrå fick Emma Persson tre asyl-
sökande klienter varav en fick stanna di-
rekt och en inte uppfyllde kraven i utlän-
ningslagen. Den tredje hade intyg på att 
hon inte mådde bra och hade varit utsatt 
för tortyr, och Emma berättar om henne:

– Det hon berättade utgjorde skäl för 
att få stanna i Sverige. Hon riskerade tor-
tyr i Demokratiska Republiken Kongo, 
vilket kunde bekräftas av landinforma-
tion och andra källor. Hon fick avslag och 

ville då att jag skulle gå till 
FN:s kommitté mot tortyr. 
Kommittén fann att hon 
kunde komma att utsättas 
för tortyr om hon återvän-
de. Efter kommitténs beslut 
beviljas hon permanent up-
pehållstillstånd i Sverige. 

– Jag har andra klienter 
som gått igenom asylpro-
cessen och sen inte kunnat 
utvisats. Migrationsverket 
kan ha påstått att perso-
nen är från Eritrea men 
kan återvända till Sudan. 
Många eritreaner har dock 
varit i Sudan illegalt eller 
tillfälligt, och har inte nå-
gon rätt att vistas där. Det 
blir ett moment 22. Polisen 
kan inte utvisa dem och så 
blir de kanske kvar i Sveri-
ge i fyra år. Då preskribe-
ras beslutet och så kan de 
söka på nytt. 

Det är en outtalad re-
gel bland humanjuridiska 
byråer att aldrig tacka nej 
till uppdrag. Det gäller att 
lagarbetet funkar bra så att verksam-
heten flyter på. Arbetsbelastningen byg-
ger helt på hur myndigheterna jobbar 
och om myndigheten förordnar byråns 
jurister till offentliga biträden. Det är 
också ganska vanligt att tidigare klienter 
önskar en som biträde. 

– Vi har ganska många ärenden där 
staten betalar. Sen har jag också några 
privata ärenden. Jag har ändå svårt att 
ta betalt av vissa personer, främst när 

det gäller papperslösa eller asylsökande 
som fått nej i processen och vill försö-
ka med verkställighetshinder, skriva till 
FN:s kommitté mot tortyr eller skriva ett 
klagomål. 

TexT rassoul Pourassad

FoTo Pressbild/advokatbyrån  
Thomas Bodström

 “ Man känner att man kan hjälpa 
till ideellt om det inte tar så lång tid. 
Gällande Abbas handlade det dock om att 
utvisningen var fel och jag kände att jag 
måste stå upp för rättssäkerheten. 
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Om konsten att  
bli intervjuad
dE allra flEsta aV oss kommer någon gång i livet att 
bli intervjuade. Med stor sannolikhet kommer det att ske 
inför en anställning. Det kan också vara fallet om du är 
representant för ett företag, en myndighet, eller kanske 
rent av dig själv? läs om hur du kan förbereda dig.

dEt finns många olika situatio-
ner man kan bli intervjuad i och 
intervjun kan ske av en slump 

eller vara planerad. Oavsett om det är en 
anställningsintervju som du är bokad på 
eller om du blir uppringd av en journa-
list, är det alltid bra att vara så förberedd 
som möjligt.

Genom att lära dig mer om hur man 
blir en bättre intervjuperson kan du få ut 
mer av intervjun och bättre komma till 
din rätt.

Det första intrycket
Det är alltid av värde att komma ihåg vik-
ten av det första intrycket. Det påstås att 
vi endast har sju sekunder på oss att ge ett 
första intryck av oss själva. Därför är det 
oerhört viktigt att tänka på kroppsspråk, 
utseende, klädsel, ansiktsuttryck och ton-
läge. Det första intrycket är också svårt att 
ändra i efterhand, särskilt hos personer 
man inte kommer att lära känna närma-
re. Glöm därför inte detta, då det kommer 
att påverka intervjuarens uppfattning om 
dig, vad du än säger.

Vid en anställningsintervju kan du 
förbereda dig genom att tänka på hur du 
vill uppfattas vid det första intrycket, så 
att det inte skadar dina chanser att få ar-
betet du söker. Anpassa gärna din klädsel 
efter arbetsplatsens klädkod, bär neutrala 
dofter, var organiserad och kom i tid.

Förmodligen vill du uppfattas som 
trygg, trevlig och intresserad, till exem-
pel. Sju sekunder har vi på oss – det kan 

behövas lite träning på det första mo-
mentet; att presentera sig utan att se allt-
för nervös ut. Rekryterare är dock ofta 
beteendevetare och de förstår att den ar-
betssökande är nervös, men om du kan 
tona ned det kan du ha en del att vinna!

Vid en traditionell intervju kanske 
inte det första intrycket verkar viktigt då 
man skulle kunna anse att ämnet eller 
nyheten är viktigare än intervjuobjektet. 
Trots detta är det nog så viktigt!

En van journalist, utredare eller skri-
bent läser kvickt av dig och omgivning-
ens detaljer och tar eventuellt med dem 
i sin text. Beroende på vilket intryck 
du ger kan det du säger ges en annan 
tolkning. Om intervjun filmas och du 
fotograferas är också första intrycket av-
görande för om din publik kommer att 
lyssna eller läsa ända till slutet.

intervjuns syfte
Det är en fördel att veta intervjuns syfte 
på förhand. Ibland märks det dock först 
vid intervjutillfället, exempelvis genom 
att den som intervjuar ställer ledande 
frågor och försöker styra in intervjun på 
vissa frågor, vissa vinklingar och så vi-
dare. Journalister använder sig av olika 
metoder beroende på vad de vill få ut av 
intervjun. En ledande fråga är en fråga 
som endast kan besvaras med svaret ja 
eller nej. Politiker, företagsledare och an-
dra vana intervjuobjekt är mästare på att 
bemöta ledande frågor då de är vad man 
kallar för medietränade. Du kan träna 

själv genom att i förväg fundera ut vil-
ka frågor journalisten kan tänkas ställa 
och formulera svar. Du kan be om att få 
frågorna skickade till dig i förväg. För-
sök sedan att få med dina eller företagets 
budskap i svaren.

Öppna frågor är motsatsen till ledan-
de frågor och uppmuntrar intervjuob-
jektet att berätta med egna ord. Exempel 
på öppna frågor är: "Vad hände? Hur 
kändes det? Berätta mer!"

Tänk på vad du säger när du svarar 
och hur du formulerar dina tankar. Du 
kan självfallet be om en sista genom-
läsning innan materialet publiceras om 
det är en intervju för media. Det är dock 
inte alltid en journalist eller skribent ac-
cepterar ändringar i texten efteråt! Tänk 
efter innan, vad vill du få ut av intervjun, 
vad är ditt budskap, bjud på dig själv och 
samarbeta med journalisten – men låt 
dig inte styras in på fel frågor eller äm-
nen.

intervjutekniker
Vid vissa intervjuer ställer intervjuare 
ofta många breda, öppna frågor för att få 
ut så mycket information om intervjuob-
jektet som möjligt. Det kan vara exempel 
på en ostrukturerad intervju. Syftet med 
att använda sig av den metoden kan vara 
att lära känna själva personen bättre och 
följdfrågorna styrs till viss del beroende 
av vad personen berättar. Rekryterare el-
ler arbetsgivare själva kan använda den 
tekniken för att se om personligheten 
passar för arbetet men även för den ak-
tuella arbetsplatsen. Exempel på detta är 
att man förutom att berätta om sig själv 
och olika preferenser bes att ge exempel 
på olika arbetssituationer, hur man löst 
problem och konflikter eller vilka pre-
stationer man är mest nöjd med.

En mEtod som används mer och mer 
vid anställningsintervjuer är den kom-
petensbaserade intervjumetodiken. Fo-
kus ligger på kompetens och samma frå-
gor ställs till samtliga kandidater.

Frågorna formuleras då ofta genom 
STAR-modellen. (Situations, Tasks, Ac-
tions, Results). Det innebär att de ber dig 
berätta om ett konkret exempel som be-
visar att du har kompetensen som efter-
frågas. Ett gott svar innehåller situatio-
nen (S), utmaningen (T), vad du gjorde 
(A) och hur resultatet (R) blev.

Det kan vara värdefullt att tänka ut 
flera konkreta exempel i förhand och på 
så sätt lyckas bättre med intervjun. En re-
kommendation är att läsa platsannonsen 
ingående för att se vilken kompetens och 
vilka egenskaper som efterfrågas och se-
dan matcha dem med egna konkreta ex-
empel. Efterfrågade kompetenser kan till 
exempel vara: strukturerad, självgående, 
prestigelös och noggrann. Även om den 
som intervjuar dig inte ställer den här 
typen av frågor, ge konkreta exempel i 
alla fall. Då framstår du som mer trovär-
dig när du beskriver dig själv.

TexT Cristina keskitalo

5 korta tIps
1. Förbered dig så mycket du kan.
2. läs på om ämnet.
3. Tänk på första intrycket.
4. Tänk efter innan du svarar.
5. Ställ en motfråga om du inte förstår frågan eller syftet med frågan.



1918

Lägg in olika picton i bakgrunden

sommarnotarie hos LindahL?
Vill du göra karriär som affärsjurist? Vad kul! Då kan vi erbjuda dig möj-
ligheten att arbeta som sommarnotarie hos oss. Varje sommar anställer vi 
talangfulla juridikstuderande som är intresserade av att under sex veckor 
delta i vårt juridiska arbete.

Hur ser en sommar ut på Lindahl?
Som sommarnotarie blir du tilldelad en handledare och en fadder som an-
svarar för att dina veckor på kontoret ska blir så givande som möjligt. Du 
får bistå våra delägare och biträdande jurister i den dagliga verksamheten, 
med exempelvis rättsutredningar, ärendehantering, granskning av avtal 
osv. Vårt sommarnotarieprogram innehåller dessutom en mängd sociala 
aktiviteter utöver det juridiska arbetet. Men det viktigaste av allt är att du 
under sex veckor får en inblick i hur det är att arbeta på en affärsjuridisk 
advokatbyrå i absolut framkant.

Vi ser gärna att du som söker kommer att ha läst minst sex terminer på ju-
ristlinjen fram till sommaren 2016. Din ansökan ska innehålla personligt 
brev, CV, studieintyg och ev. arbetsbetyg. Om du är intresserad av att söka 
sommarnotarieplats hos oss ber vi dig ansöka så fort som möjligt, men senast 
den 10 januari. Vi kommer att kalla till intervjuer löpande och platserna kan 
komma att tillsättas före sista ansökningsdag.

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Josefina Rönnblom, josefi-
na.ronnblom@lindahl.se och Louise Wikström, louise.wikstrom@lindahl.se

Välkommen med din ansökan via hemsidan www.lindahl.se/ledigatjanster

För mer information om hur det är att vara sommarnotarie på Lindahl, läs 
gärna blogginläggen från förra sommarens sommarnotarier på vår face-
booksida Lindahl Karriär under ”Lindahlbloggen”.
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Så rekryteras  
juriststudenter
bEtygEn är VIktIga, mEn IntE allt. Det menar Hr-che-
fen ann-Sofie Dahlström på internationella advokatbyrån 
Dla nordic som ofta rekryterar juriststudenter. Här tipsar 
hon om vilka meriter som ger pluspoäng och berättar 
vad framtidens jurister borde känna till. 

JurIstErnas arbetsmarknad 
är under ständig utveckling och 
förändring. För nya jurister är det 

därför viktigt med ett flexibelt sinnelag 
och en vilja att kunna hitta nya lösningar 
menar Ann-Sofie. Hon betonar tre kom-
petenser som är viktiga hos en framtida 
jurist: den juridiska, den sociala och den 
konsultativa. Vid rekrytering finns vis-
serligen en kravprofil, men hon nämner 
att det är viktigt att inte bara fokusera på 
betygen utan istället kunna hitta andra sätt 
att uttrycka sig själv och sina förmågor på.

– Självkännedom gör en bra jurist, 
säger hon. 

juridisk kompetens
Många som anställs är nyexaminerade 
och har därför inte mycket juridisk ar-
betslivserfarenhet. Betygen blir därmed 
ett bedömningsunderlag men det finns 
en ofta misstolkad bild bland studenter 
att goda betyg är den enda inkörsporten 
mot en bra karriär. 

Betyg kan säga mycket, men också väl-
digt lite. Bra betyg kan visa på fallenhet 
för juridik, men även att någon bara är 
påläst. Därför är det viktigt med meriter. 
Det praktiska som man verkligen syss-
lar med lär man sig inte i skolan, menar 
Ann-Sofie. Därför är extrajobb inom by-
råer eller myndigheter, uppsatspraktiker 
och framför allt tingsmeritering attraktivt 
eftersom man får en inblick i den verkli-

ga juridiken. Studenter uppmanas att inte 
vara rädda för att göra fel och ställa frå-
gor. Vi förstår ju att ni är nyexaminerade 
och inte har mycket erfarenhet. 

Studenter bör heller inte underskatta 
tidigare erfarenheter även om dessa inte 
direkt har juridisk relevans. Att anställa 
en person är en investering och vi försö-
ker ta reda på så mycket som möjligt för 
att få ett bra beslutsunderlag. 

en ömsesidig matchning
Vid sökandet av nästa arbetskollega ut-
går man från en profil och försöker hitta 
någon som uppfyller kraven. Men det är 
även viktigt att det känns rätt åt båda håll 
och att studenten dras till arbetsplatsen, 
menar Ann-Sofie. Hon pekar på vikten 
av ett genuint intresse och att studenter 
noggrant ska utvärdera vad de verkligen 
vill göra. Vill man prestera bra inom ett 
område krävs engagemang och ett na-
turligt driv, vilket är något som syns. 

Det är vad vi letar efter, vi vill känna 
ett naturligt klick med personen som sit-
ter framför oss, säger Ann-Sofie. 

juristens konsultroll
Rollen som konsult går hand i hand med 
att firman säljer rådgivning förklarar 
Ann-Sofie. Det är viktigt att alltid sätta 
klientens intresse i främsta rummet och 
fungera som en extra arm. Det finns en 
bred variation av olika branscher och 

företag och det gäller att kunna förstå 
vad som är bäst för just den klienten. I 
konsultrollen fungerar man som en länk 
mellan byrån och klienten; man måste 
ständigt tänka på att man är ansiktet utåt 
för hela byrån, vilket är ett stort ansvar. 
Nya jurister som börjar jobba får inte 
egna klienter direkt utan får ta uppdrag 
av de olika delägarna och mer erfarna 
kollegor. Där testas förmågan att kunna 
ta eget ansvar och hitta en god struktur i 
arbetet, precis som under utbildningen. 
Samtidigt uppmanas studenter till att ak-
tivt söka sig ut till företagen och få mer 
insyn i deras verksamheter.  

Ann-Sofie Dahlström avslutar med 
att betona vikten av det som ibland har 
en tendens att glömmas bort bland alla 
inlämningsuppgifter och böcker som 
ska läsas; gör det som du tycker är kul!

TexT nilu Masroor
FoTo Dla nordic
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en utbytesstudents tankar

dEl 2:Studentliv i Oxford
jag sitter viD sKrivborDet och knattrar frenetiskt på tang-
entbordet. Då och då sträcker jag mig efter kaffekoppen 
som om den vore en livboj; mitt enda hopp om räddning. 
Själva bordet syns knappt under alla mind-maps, böcker 
och anteckningar.

absurda och överskattade 
behov som att inta föda och 
gå på toaletten har ersatts av 

behövligheten att få klart sex uppsatser 
– varav en på 44 sidor. Ja, det är mer el-
ler mindre en C-uppsats. Kikar någon 
in genom mitt inbrottsvänliga fönster 
just i detta nu kan det kanske vara svårt 
att förstå att jag befinner mig mitt i den 
mest fantastiska terminen under hela 
min studietid.  

Det första som hände när jag kom 
fram till Clive Booth, där jag skulle till-
bringa de kommande månaderna, var att 
jag öppnade min dörr och klev rakt in i 
ett välarbetat spindelnät. Iklädd trötthe-
ten efter flygresan, saknaden efter mina 
nära och nervositeten inför vad som 
komma skulle gjorde att mina ögon såg 

något som antagligen skulle gå att likna 
vid en häktescell. Ska jag... bo här?  Men 
så snart sängen bäddats med mina egna 
lakan, fotografierna kommit upp på an-
slagstavlan och jag efter en mödosam 
timme lyckats utplåna både spindlarna 
och deras bostäder förvandlades fäng-
elsecellen till mitt allra första studen-
trum. 

Första veckan bestod i princip av att 
äta snabbmat och festa. När helgen kom 
hade både jag och de flesta i min omgiv-
ning drabbats av den beryktade ”freshers 
flu” lagom till skolstart. Lyckligtvis var 
de första veckorna relativt lugna med in-
troduktionsföreläsningar och korta ka-
pitel. Att ta in undervisning på engelska 
visade sig inte alls vara så problematiskt 
som jag trott. Efter bara någon dag var 

det inte ens någonting jag reflekterade 
över att jag gjorde.

här I England läser vi alla kurser sam-
tidigt och samtliga examinationer äger 
rum de sista veckorna. De fyra kurser 
jag valt examineras genom uppsatser 
och muntliga presentationer; jag har 
alltså inga salstentor. I och med att jag 
valde kurserna utefter hur spännande de 
verkade, lyckades jag naturligtvis pricka 
in alla de svåraste som studenterna här 
läser under sitt sista år. Det innebär att 
professorerna förutsätter att man redan 
kan den engelska rätten som ett rinnan-
de vatten. När jag först kom till insikt 
med detta var jag nära att byta ut några 
av kurserna. Nu i efterhand är jag glad 
att jag inte gjorde det eftersom svårare 
kurser ofta är mer djupgrävande och ut-
manande, vilket ger mer i slutändan. 

Varje vecka har vi ett seminarium och 
en föreläsning i varje kurs. Den mest spän-
nande kursen är Communication skills 
for lawyers där man verkligen får sätta sig 
själv på prov. Här måste man klä upp sig 
som en engelsk försvarsadvokat skulle ha 

5 fun
facts
 » I oxford promenerar 

invånarna i sin egen lilla 
värld. Det gäller att inte ha 
bråttom när man ska ta sig 
fram på smala gator. 

 » Här är ekorrarna stora 
som kaniner och hoppar 
omkring precis överallt. Inte 
är de rädda för människor 
heller. De klättrar gärna 
upp på axeln om man 
håller i något smaskigt. 

 » ”The english house 
spider” låter kanske som 
något mysigt, men det är 
något av det äckligaste 
jag sett i hela mitt liv. och 
tyvärr har jag fått se allde-
les för många...

 » Inte nog med att de 
inte är familjära med det 
svenska uttrycket ”lagom”; 
engelsmännen verkar ha 
något emot ”ljummet” 
också. kranarna är näm-
ligen uppdelade i ”iskallt” 
eller ”skållhett” och att få till 
något slags mellanting kan 
man bara drömma om.

 » ”Fika” har ersatts av 
afternoon tea. och här 
snackar vi inte en latte 
och en torr kanelbulle. 
när klockan slår tre kan du 
bli serverad en hel kanna 
med te och ett tre våning-
ars fat fyllt med fingersmör-
gåsar, nybakta scones och 
hembakade tårtbitar. Till 
en nätt summa av sisådär 
20 pund per person. 

gjort inför en 
rättegång och 
lektionerna tar 
plats i en sal 
som liknar 
en rättssal på 
pricken. Lä-
raren sitter 
längst fram 
på en tron 
och gör en 
skrämman-
de domari-

mitation. Vi studenter får gå fram en och 
en för att leverera ett slags slutplädering. 
”Domaren” kan ifrågasätta något man sä-
ger eller ställa kluriga frågor när som helst. 
Man måste hela tiden lägga på minnet att 
referera till domaren som ”Your honour” 
eller ”Your worship” och vara så artig att 
det nästan blir komiskt ibland. 

mItt hElhEtsIntryck av det engelska 
juristprogrammet har varit mycket posi-
tivt. Alla lärare jag haft har varit så oer-
hört engagerade och uppmuntrande. De 
vill att vi ska lära oss och de vill att vi 
ska lyckas. Det handlar inte om att sätta 
dit oss på ett kommatecken eller vilsele-
da oss med orealistiska frågeställningar, 
utan det handlar om att bygga upp vårt 
självförtroende som jurister, utmana oss 
efter våra egna förutsättningar och få oss 

att längta efter nästa lektion. Jag har känt 
en strävan efter att göra mitt allra bästa 
även i delar där jag vet att jag inte blir 
bedömd. Jag känner att jag kan ha en öp-
pen dialog med lärarna, ställa frågor och 
ifrågasätta deras påståenden. 

Osäkerheten jag kände innan jag 
skickade iväg min ansökan, på om det 
här alls var något för mig, har ersatts 
med en enorm tacksamhet att jag fick 
den här möjligheten. Efter sju terminer 
är det lätt att utbildningen börjar kännas 
lite inrutad men tack vare det här utbytet 
har jag nu fått ett helt nytt perspektiv på 
juridiken och känner mig hungrig på att 
lära mig mer. 

Jag släppEr kaffekoppen och återgår 
till knattrandet. Jag behöver inte längre 
livbojen på en stund. Inte när jag tänker 
på hur mycket jag utvecklats här och 
vilken fantastisk erfarenhet det är att 
mata ut uppsatser på löpande band. En 
erfarenhet jag kommer att ta med mig 
hem tillsammans med allsköns tesorter 
och minnen för livet. En erfarenhet jag 
kommer att vara tacksam över att ha i 
bagaget när det blir dags att skriva exa-
mensarbete efter jul... 

TexT och FoTo edith Grundin

Vill du fråga Edith om livet som utbytes student?Mejla till chefred@jurstud.com
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Trafiken och juridiken
när En trafIkskada I sVErIgE vållas av ett okänt eller 
oförsäkrat fordon, då kopplas Trafikförsäkringsföreningen 
in. ola Stensson är jurist där. David Munck besöker honom 
på jobbet.

En anekdot berättar hur en person 
gick till sin parkerade bil och såg 
en ful buckla samt en lapp under 

vindrutetorkaren. På lappen stod: ”Fem 
personer såg när jag körde in i din bil. 
De tror nu att jag skriver mitt namn och 
adress på denna lapp, men det gör jag 
inte”.

Historien illustrerar en situation då 
Trafikförsäkringsföreningen (TFF) in-
kopplas. Jag hälsar på Ola Stensson, ju-
rist på TFF, som finns i Granisonen på 
Östermalm. Vi sätter oss i fikarummet, 
som har namnet ”Trafiket”.

– När det vållande fordonet är okänt 
som i det fallet, ersätter vi den drabbade. 
Det kan vara värre saker än bucklor. Om 
någon förlamas efter en olycka kan vi få 
betala livränta på flera miljoner kronor. 
Är det vållande fordonet oförsäkrat men 
känt kan vi driva regresskrav, oftast bara 
1/10 basbelopp, alltså cirka 4 500 kr. Vid 
grov vårdlöshet, rattfylleri eller skade-
uppsåt ska vi dock försöka driva in allt. 
Det är brottsligt att som inblandad fö-
rare smita från olyckplatsen, framhåller 
Ola. 

Medan man som vållande får stå 
sitt kast om man inte försäkrar den 
egna bilen mot vagnskador, behövs 

TFF för att den som åsamkas person- 
eller sakskada av annat fordon inte ska 
mista ersättning om ingen försäkring 
finns att ta av. Personskadorna omfattas 
alltid av trafikskadelagen (1975:1410).  
TFF instiftades 1929 och får sedan 1978 
från alla oförsäkrade fordons ägare i Sve-
rige ta ut en avgift, som för personbilar 
är drygt 100 kr per dag. Det är mycket 
billigare med en trafikförsäkring. En så-
dan är ägaren är skyldig att ha om bilen 
inte är avställd, men då är det brottsligt 
att köra den. 

Från Transportstyrelsen får TFF rap-
porter över fordon där trafikförsäkring 
saknas eller har saknats. Eftersom TFF 
ofta driver in ganska små belopp, finns 
viss chans att den som gör notarietjänst 
på tingsrätt träffar på Ola i rätten och får 
döma på delegation. Ola berättar:

– Jag åker cirka fem gånger i månad-
en till någon tingsrätt i Stockholmsre-
gionen. På annan ort processar vi oftast 
via videolänk eller telefon. Men först 
försöker vi med påminnelser, därefter 
vanligen med betalningsföreläggande 
hos Kronofogdemyndigheten. Om äga-
ren bestrider lämnas målet ofta efter ut-
redning till tingsrätten. Ibland visar sva-
randen att denne faktiskt hade försäkrat 
bilen eller inte var ägare, då återkallar vi 
kravet. Ibland hör man sådant som att 

hunden åt upp avin. Det finns 
också de som, för att und-
komma trafikförsäkring, 
fordonsskatt och parke-
ringsavgifter, låter sin bil 
stå på en ”bilmålvakt” 
som saknar pengar. 

Ola tillägger att det finns möjlighet 
för kronofogden och parkeringsbolagen 
att omhänderta fordon som är skrivna 
på en målvakt, men att det är svårt att 
komma åt. Jag svarar att jag förstår pro-
blemet, men att ett pris bilmålvakten 
betalar är att inte kunna få socialbidrag, 
vilket i regel avslås om sökanden är re-
gistrerad bilägare. 

Ola läste juridik i Stockholm på 
70-talet och har jobbat på TFF i 35 år. 
Där finns cirka 60 anställda; 8 personer 
ingår i juristgruppen. De flesta jobbar 
med skadereglering eller med kundser-
vice och information, vilket ska hålla 
nere antalet processer. Just nu rekryterar 
TFF inga jurister, men det kan ändras.

Vad är Olas budskap till den iusbära-
ren-läsare som kanske ska köpa sin för-
sta bil? 

- Bilen ska trafikförsäkras redan sam-
ma dag som du köper den. Då slipper du 
påhälsning från oss. Och för karriärens 
skull vill jag uppmuntra att studera pro-
cessrätt ordentligt. Det är viktigt både i 
mitt och i många andra juristjobb, avslu-
tar Ola Stensson.

TexT och FoTo David Munck
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Juridikpraktik på tyska
hur är dEt att praktIsEra utomlands som juridikstude-
rande? Spännande? roligt? läskigt? erik Hedström, stu-
dent på termin fem vid Stockholms Universitet, praktisera-
de i Österrike.

I somras var du på fyra 
veckors steP-praktik, hur 
kommer det sig att du sökte? 

Jag ville gärna prova på att arbeta med 
juridik på tyska. Genom mitt medlem-
skap i ELSA Stockholm kände jag till 
möjligheten att åka på praktik. Jag bod-
de och arbetade i Wien en tid efter stu-
denten och har varit i Österrike i många 
andra sammanhang, så det kändes na-
turligt för mig att söka en STEP-plats 
där. När jag sedan hittade en praktik-
plats i Innsbruck som stämde ganska bra 
överens med min profil bestämde jag 
mig för att söka. 

vad fick du göra på din praktik?
Jag jobbade på den lokala distriktsför-

valtningen, där jag var placerad på av-
delningen för miljö- och industrirätt. 
Min huvudsakliga uppgift var att hand-
lägga straffrättsliga ärenden inom olika 
områden, framför allt livsmedelssäker-
het och godstransport. Det innebar att 
jag fick gå igenom polisanmälningar och 
vid behov skriva en typ av strafföreläg-
gande. Inför varje beslut diskuterade jag 
med en kollega på avdelningen, som jag 
alltid kunde fråga om något var oklart. 

aVdElnIngEn syssladE också med att 
utfärda miljötillstånd. Ibland fick jag 
följa med på syn till olika anläggningar 
inför ett beslut om tillstånd. Det kunde 
röra sig om allt från små snickerier till 
stora hotell. 

hur såg en vanlig dag ut?
Dagarna såg lite olika ut beroende på om 

jag skulle med på syn eller inte. Var jag på 
kontoret började jag klockan åtta och satt 
till 16:30-tiden med olika straffrättsären-
den. Arbetsbördan varierade dock och 
ibland var jag lite sysslolös. Behövdes det 
inte hjälp på annat håll fick jag läsa på om 
det österrikiska juridiska systemet. 

När jag var ute på syn hade jag en mer 
passiv roll. Synen bestod dels av själva 
inspektionen och dels av ett sammanträ-
de. Sammanträdet var ofta ganska tek-
niskt med genomgång av ritningar med 
ingenjörer och arkitekter, vilket ibland 
gjorde det lite svårt att hänga med. To-
talt hann vi med tre till fem besök per 
dag. För de anläggningar som blev god-
kända skulle jag sedan skriva ett utkast 
till tillstånd.

anordnade den lokala elsa-
gruppen i österrike några 
aktiviteter för dig under din 
vistelse?
Som STEP-praktikant kan du räkna 
med hjälp och stöd från den lokala EL-
SA-gruppen. ELSA Innsbruck ordnade 
boende för mig på ett studenthem, möt-
te upp mig när jag anlände och hjälpte 
till med en del annat praktiskt. Tyvärr 
träffade jag inte någon från lokalgrup-
pen på fritiden. Augusti är den stora se-
mestermånaden i Österrike och många 
av studenterna var bortresta.

Var det något speciellt som du tyck-
te var extra roligt under praktiken? 
Det roligaste med praktiken var att jag ge-
nom jobbet fick komma ut och se så myck-
et av omgivningarna. Innsbruck ligger 
mitt i Alperna och landskapet är väldigt 

vackert, även på sommaren. På helgerna 
var jag ofta uppe i bergen och vandrade. 

Kan du ge något tips till den som 
är intresserad av att söka?
Kom ihåg att läsa igenom de krav som 
gäller för just den praktik du är intres-
serad av. Du behöver knappast vara mo-
dersmålstalare för att bli antagen, men 
ska generellt känna dig säker på språket. 
Även om man upplever att språket sit-
ter ganska bra är det lite annorlunda att 
arbeta med det i ett juridiskt samman-
hang. Det underlättar därför mycket att 
lära sig de vanligaste juridiska termerna 
inom ens arbetsområde innan man åker.

skulle du rekommendera andra 
att söka en steP-praktik?
Det kan jag verkligen göra. Som prakti-
kant får man användning för sina juri-
diska kunskaper samtidigt som man får 
värdefull språkträning och inblick i ett 
utländskt rättssystem. 

Information om STeP-praktik hittar du 
på step.elsa.org

TexT Cristina keskitalo 
MeDSkrIBenT/FoTo  
Gabriella Malmborg
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”Otippade” 
jurister

Vad har En känd komIkEr, en turbandesigner och en 
smörsångare gemensamt? De är utbildade till något helt 
annat. För dig som lessnat på paragrafer eller bara är lite 

nyfiken på alternativa karriärer kommer här några 
exempel på jurister, i nutid och från förr, som gått 

en mindre traditionell väg efter examen.

john Cleese
brittisk komiker, skådespelare, 
manusförfattare, regissör och 
filmproducent.
De flesta hyfsat kultiverade människor 
har fått lära sig att humorgruppen Mon-
ty Python’s verk är riktig humor. Men i 
en, inte allt för osannolik, parallell värld 
hade klassiker som ”the dead parrot 
sketch” och ”fiskdansen” aldrig existerat. 
John Cleese har nämligen en juristexa-
men från Cambridge. Istället valde han 
dock att göra annat, som att medverka i 
en rad klassiska filmer och tv-serier, och 
till och med ge namn åt en alldeles egen 
art lemurer. Jo, det är sant, Avahi cleesei. 
Googla det. 

henriK hjelt
svensk komiker, skådespelare, 
manus författare, regissör och med-
lem i humorgruppen humorator.

Svensk komiker med juristbakgrund 
med examen från Uppsala universitet. 
Han har roat oss i flera tv-serier och un-
derhållningsprogram, bland annat Par-
lamentet, Högsta domstolen och Svensk 
Humor. Tänk er honom i en 
riktig domstol, hur skulle det 
se ut? Det skulle säkert ha 
funkat jättebra naturligtvis, 
men hur roligt hade det varit?

julio iglesias
spansk sångare.
Den smörsångande spanjo-
ren läste juridik på univer-
sitetet och tog examen vid 
Universidad Complutense 
de Madrid. Till er 90-talister 
som undrar vem han är, han 
är Enrique Iglesias farsa, men 
mest känd som Spaniens bäst 
säljande sångare och har sålt 

cirka 300 miljoner album. När jag gick i 
mellanstadiet var det alltid någon kom-
pis mamma som hade alla hans skivor. 
Hon kan eventuellt ha hetat Maj-Britt. 
Hon kan eventuellt ha sagt något om 
karlar med hår på bröstet som ärrade 
mig för livet. 

åsa larsson
svensk författare.
Skattejuristen som bytte karriär och bör-
jade skriva kriminalromaner om ond, 
bråd död. Vilket är en helt logisk kopp-
ling, enligt flera av mina kamrater un-
der skatterätten. Karriärbytet är det nog 

många som är tacksamma för, hennes 
böcker har översatts till tio språk. Första 
boken Solstorm blev en film. Romanen 
Det blod som spillts från 2004 fick pris 
för årets bästa kriminalroman. 

jerry sPringer
amerikansk talkshowvärd, före  
detta demokratisk borgmästare  
i Cincinatti, ohio.
Har en juristexamen från Northwes-
tern University. Springer är kanske mest 
känd för sin kontroversiella TV-show 
Jerry Springer Show, som från början 
var tänkt att handla om politik. Showen 
skulle behandla viktiga ämnen som va-
penlagar och hemlöshet. Problemet var 
bara att tv-tittarna hellre ville se osan-
nolika familjedraman och slagsmål med 
kortvuxna människor. När tillräckligt 
många personer tycker någonting blir 
det ofta så, hur korkat det än är. 

henri matisse
fransk konstnär. 
Han bytte en juristkarriär i Paris till 
konstnärsliv på franska rivieran och var 
polare med några av dåtidens coolaste 
”it-människor”. Folk som Gertrude Ste-
in, Pablo Picasso, osv. Matisse var ju rätt 
så cool själv, det får man nog påstå. Han 
anses bland annat ha haft en betydande 
roll för den tidiga modernismen. Bland 
hans elever hittar vi bland annat svenska 
konstnärer som Sigrid Hjertén och Isaac 
Grünewald. 

johan rheborg
svensk komiker, skådespelare, 
manusförfattare och medlem i 
humorgruppen Killinggänget. 

Han har det som vi alla ”vill 
haaa”-en juristexamen från 
Stockholms universitet. 
Mjarå, det är faktiskt sant. 
Han kunde ha valt en annan 
karriärväg, och vi hade gått 
miste om karaktärer som 
Percy Nilegård i Nile City, 
Fredde i Solsidan och Mor-
ran i Morran och Tobias. Hur 
tråkigt vore inte det? 

iman alDebe
svensk modedesigner.
Hon är kanske mest känd 
för att vara designern bakom 
den svenska polisslöjan, och 
för att skapa vackra turbaner, 
huvudbonader och andra 
haute couture- kreationer i 
ekologiska material. Gissa 
vad hon också är? Jurist, med 
examen från Stockholms 
universitet. Hatten av för 
bred kompetens!

TexT Mikaela Thuresson
FoTo Johan rheborg/ 
Creative Commons
kÄlla Wikipedia, Dn.se
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 ■ fråga arbetsrättaren  ■ fråga arbetsrättaren

sjukanmälan och 
läkarintyg
fråga: Hej, min arbetsgivare vill att 
jag ska sjukanmäla mig direkt och 
sedan lämna in ett sjukintyg från en lä-
kare från första dagen jag sjukanmäler 
mig. Det här är stressigt eftersom jag 
måste skynda till läkaren trots att jag är 
jättedålig. nu börjar influensatiderna 
igen och på förekommen anledning 
så undrar jag om det verkligen är rätt 
sätt att gå till väga som min chef gör?

svar: Rätten till sjuklön regleras i sjuk-
lönelagen (1991:1047). Där finns också 
bestämmelserna om sjukanmälan och 
läkarintyg med mera.

Den första delen av din fråga hand-
lar om när en sjukanmälan ska göras. 
En anställd ska alltid snarast möjligt 
anmäla frånvaro på grund av sjukdom 
eller olycksfall till arbetsgivaren. Du ska 
även tala om när du beräknas vara till-
baka på jobbet så att arbetsgivaren får en 
uppfattning om status och om eventuell 
vikarie behöver tas in. Vanligtvis har de 

allra flesta företag en rutin för hur sjuk-
anmälan ska gå till som de anställda ska 
följa. För att du ska ha rätt till sjuklön så 
krävs det att en sjukanmälan har gjorts, 
därför är det oerhört viktigt att följa sin 
arbetsgivares rutiner, vilket jag uppfattar 
att du gör utifrån din fråga.

Givetvis kan det uppstå en situation 
där en sjukanmälan inte kan göras på 
grund sjukdomens eller olycksfallets 
karaktär. I en sådan situation görs sjuk-
anmälan snarast möjligt. Har det funnits 
möjlighet att sjukanmäla direkt och den 

anställde ändå väntar till den tredje da-
gen efter insjuknandet är arbetsgivaren 
inte skyldig att betala sjuklön före den 
tredje dagen om den anställde inte har 
ett giltigt förfall. 

Din andra fråga behandlar när läkar-
intyg ska lämnas. Den anställde ska som 
huvudregel alltid styrka sin arbetsned-
sättning från och med den åttonde da-
gen i sjukperioden genom ett läkarintyg. 
Enligt sjuklönelagen behövs alltså i nor-
malfallet inget läkarintyg för den första 
sjukveckan. Försäkringskassan hade 

tidigare möjlighet att som enda part 
begära in ett läkarintyg redan från för-
sta sjukdagen. Sjuklönelagen har dock 
ändrats och sedan 2008 kan även arbets-
givaren begära att en anställd ska vara 
skyldig att uppvisa läkarintyg från första 
sjukdagen utifrån att det finns särskilda 
skäl. I förarbetena till lagen ges exem-
pel på när särskilda skäl kan vara, en 
av dessa är ur kontrollsynpunkt om en 
anställd haft väldigt många sjukdomsfall 
under en relativt kort period utan att 
den anställde har en kronisk sjukdom 
och ingen läkarkontakt har tagits. 

Din arbetsgivare har dock begär lä-
karintyg tidigare än åttonde dagen, ett 
så kallat förstadagsintyg. Detta kan vara 
reglerat i det kollektivavtal som du om-
fattas av. Om du omfattas av ett sådant 
kollektivavtal så innehåller bestämmel-
ser om förstadagsintyg så ska arbets-
givaren vanligtvis även bekosta läkar-
besöket. Lämnas inget läkarintyg så har 
arbetsgivaren då rätt att innehålla sjuk-
lön tills dessa att den anställde inkom-
mer med det.

Om sjukintyget skulle vara ofullstän-
digt eller obegripligt så kan ett förtydli-
gande eller en komplettering behöva ske 
från ansvarig läkare. 

Din arbetsgivare kan därför stödja 
sig på antingen sjuklönelag om det finns 
särskilda skäl som kan motivera ett för-
stadagsintyg eller genom kollektivavtal. 
Om stöd saknas i kollektivavtal så ska 
arbetsgivaren följa huvudregeln i lagen 
om att läkarintyg ska lämnas från och 
med den åttonde dagen i sjukperioden. 

alkohol- och  
drogpolicy
fråga: På jobbet har man informerat 
om att man ska införa en ny policy 
om alkohol- och droger. Det här är 

vad jag vet inget problem på jobbet 
och jag förstår inte varför man väljer 
att införa en policy om detta. när jag 
pratade med Hr så sa det också att 
detta inte var något problem men att 
det var bra att ha. Håller du med?

svar: Enligt Arbetsmiljöverkets före-
skrift (AFS 1994:1) ska arbetsgivaren ha 
rutiner som behövs för verksamheten 
med arbetsanpassning och rehabilite-
ring. Rutiner enligt ska även omfatta 
arbetsanpassning och rehabilitering vid 
missbruk av alkohol eller andra berus-
ningsmedel. Arbetsgivaren ska dess-
utom klargöra vilka interna regler och 
rutiner som gäller om arbetstagare upp-
träder påverkad av alkohol eller andra 
berusningsmedel i arbetet.

Som ett led i detta är en alkohol- och 
drogpolicy ett bra verktyg för att arbeta 
förebyggande mot missbruk på arbets-
platsen och även i rehabiliteringsarbetet 
om en anställd har alkohol- eller drog-
problem. Att din arbetsgivare inför en 
policy ger en tydlig bild av hur de vill 
arbeta med de här frågorna och jag är 
övertygad om att alla anställda vinner på 
att arbetsgivaren har en handlingsplan 
och att man vet vem som är ansvarig om 
något händer. Förhoppningsvis fortsät-
ter din arbetsplats att vara alkohol-och 
drogfri, men om någonting oväntat 
uppstår så låter det som att din arbetsgi-
vare tar ansvar och att ni som anställda 
vet hur arbetsgivaren agerar om någon 
kommer påverkad till arbetsplatsen. 

FoTo niklas Bolin Djanaieff

FRÅGA arbets– 
rättaren REBECCA
rEbEcca hEnrIquEs arbetar som arbetsrättsjurist och förhandlare 
hos Transportföretagen som är en samarbetsorganisation för arbets-
givar– och branschförbund inom transportnäringen. rebecca har 
examen i juridik och en fil. kand. i personal och arbetslivsfrågor. Hon 
ansvarar även för den årliga sammanställningen av karnovs författ-
ningssamling i arbetsrätt. 

Har du också en  arbetsrättsfråga som du vill få svar på?Mejla till arbetsratt@jurstud.com
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HOS OSS ÄR DET DU SOM 
ÄR SKILLNADEN.

LOTTA KNAPP

ADVOKAT

ANSTÄLLD PÅ VINGE SEDAN 2012

”Jag trivs som allra bäst när det är 
skarpt läge och jag känner att alla 
förberedelser har lönat sig. Att jag 
gillar att ge mig ut på okänt vatten 
på fritiden är definitivt en tillgång 
även i jobbet.”

På Vinge är det högre i tak. Utrymmet att växa i yrkesrollen utifrån sin personlighet och 
sina intressen är stort och det finns goda skäl till det. När varje klient och uppdrag innebär 
unika utmaningar, är unika lösningar vägen till gemensam framgång. Det är därför vi 
behöver både mångsidiga och olika jurister. Och det är därför varje person är skillnaden.

SOMMARNOTARIE
HOS VINGE
Sista ansökningsdag 8 februari 2016
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Juridiska Föreningen vid Stockholms Universitet
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