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Foto: Tove Freij

Oavsett var i utbildningen du befinner dig kan du omöjligt ha undgått 
att undra vad som ska hända efter examen. Med temat arbetsmarknad 
och arbetsliv söker Iusbäraren svar på denna fråga. Resultatet är ett 
fullproppat nummer med inspirerande texter som betonar vikten av att 
vara målmedveten, öppensinnad och att våga chansa.

Har du ännu inte hittat ditt drömjobb är det ingenting du behöver oroa 
dig för. Läs Annahita Aminis artikel Karriärvägar och framtidsdrömmar och 
låt dig inspireras av bland annat hovrättsrådet Lena Blixts oförmodade 
väg genom arbetslivet.

Trots att det för vissa kan kännas självklart vad som väntar efter 
examen är det inte sällan det råder osäkerhet kring vilka förväntningar 
arbetsgivarkollektivet har på dig som nyutexaminerad jurist. Bläddra 
fram till Anna Bergmarks Iusbäraren i samtal med arbetsgivarna: Så 
blir jobbet ditt! och läs om vad representanter från Cederquist, Vinge, 
Förvaltningsrätten och Stockholms universitet värderar hos en nybakad 
jurist på väg ut i arbetslivet. Detta kan förhoppningsvis stilla din oro en 
aning. När du väl bestämt dig för att söka jobb ska du ta hjälp av Fredrik 
Norberg och Farzad Niroumand. De ger dig verktygen för att söka - 
och få - ditt drömjobb. Missa inte det!

Detta nummer av tidningen fokuserar inte bara på livet efter studierna 
utan behandlar även arbete, praktik och engagemang parallellt med 
juristutbildningen. Om du har funderat på att praktisera utomlands ska 
du läsa om Elin Lilijenbladhs resa till Haag och ta del av hennes tips om 
hur just du får din drömpraktikplats. Har du tänkt engagera dig i Juridiska 
föreningen till hösten rekommenderar vi tidigare chefredaktören David 
Muncks artikel Bra för karriären att engagera sig i JF, eller att du kommer på 
Iusbärarens nästa redaktionsmöte. Vi söker alltid drivna och ambitiösa 
studenter till redaktionen.

Inte sällan har vi juriststudenter en klar föreställning om hur vi ska nå dit 
vi vill. Men det finns många vägar till drömjobbet, och vägen i sig kan 
ju vara en viktig del av målet. Vi tror inte att ditt mål behöver bli mindre 
tydligt för att du väljer en omväg före den rakaste karriärmotorvägen. 
Om du vågar testa sidovägarna gör du dig mottaglig för erfarenheter 
som du i förväg inte kunnat förutse.

Välkomna till ett nytt läsår med Iusbäraren!

Jeppa	Elvira	Christell	Persson
Kornelia	Edvardsson

Jeppa Elvira Christell Persson
Chefredaktör 2012
chefred@jurstud.com

Kornelia Edvardsson
Vice chefredaktör 2012
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ORDFÖRANDENS	ORD

Välkomna till ännu en termin med Juridiska föreningen.

I skrivande stund är sommaren precis över och vi gör oss redo att gå tillbaka 
till universitetet för att ta itu med höstens studier. Till alla nya studenter vill 
vi säga: välkomna till Sveriges mest sökta utbildning, och till alla gamla 
studenter vill vi säga: välkomna tillbaka!

I oktober är det dags för Juridiska föreningens arbetsmarknadsdagar, 
Juristdagarna (JD), och temat på detta nummer av Iusbäraren är just 
juristernas arbetsmarknad. Som studentförening är en av våra uppgifter 
att verka för att främja studenternas kontakter med arbetslivet och just 
JD är kronan på verket för vårt arbetsmarknadsfrämjande arbete. Det är 
Sveriges största arbetsmarknadsmässa för jurister och vi rekommenderar 
alla studenter att besöka den, samt titta förbi några av de seminarier som 
anordnas i anslutning till JD.

Arbetsmarknaden för jurister är idag god och i stort sett samtliga av de 
som tar examen har ett relevant arbete inom ett år från examen. Vi på 
JF arbetar för att se till att så många studenter som möjligt har en så god 
uppfattning som möjligt om vilka arbetstillfällen som erbjuds studenterna 
efter examen. Vare sig man vill arbeta inom myndigheter, på affärsjuridiska 
byråer, humanjuridiska byråer eller fortsätta sin akademiska bana kan vi nöjt 
konstatera att så verkar vara fallet.

I en undersökning gjord av Linjerådet för Juridicums räkning visade det 
sig att studenter som deltar på våra föreläsningar, seminarier och andra 
aktiviteter känner sig bättre förberedda för arbetslivet än de som inte deltar 
och även att de har lättare att relatera undervisningen till hur juridiken 
praktiseras i arbetslivet.

Under hösten har vi som ambition att starta upp lunchföreläsningar på 
Juristernas hus där vi kommer att bjuda in doktorander, lärare och andra 
intressanta att föreläsa om sin forskning och diskutera aktuella juridiska 
frågor.

Vi hoppas att utvecklingen av Juridiska föreningens arbetsmarknadsfrämjande 
verksamhet fortsätter i samma takt som det gjort de senaste åren och att vi 
ska nå ett nytt besöksrekord under årets JD.

Hrafn	Steiner
Fredrik	Hansson

Hrafn Steiner
Ordförande 2012

Fredrik Hansson
Vice Ordförande 2012
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De bästa lärarna, behörigt avstånd från 
30-poängstentor och världens vackraste 
stad vid ens fötter – fördelarna 
med att läsa juristprogrammet just i 
Stockholm är många. Alla dessa väger 
dock svårligen upp mot vetskapen om 
att du som jur. stud. vid SU varje år 
har tillgång till landets bästa och mest 
givande arbetsmarknadsdagar. Detta år 
är inget undantag – börja förbered dig 
för Juristdagarna 2012.

Viktigt att komma ihåg är att Juristdag-
arna är mycket mer än Nordens största 
arbetsmarknadsmässa för jurister. 
Under JD Career Week den 3-4 oktober 
finns Academic Work, Jurek, Jusek och 

Unionen på plats på Juristernas hus för 
att genom CV-granskning och fiktiva 
intervjuer hjälpa dig bli ett proffs på 
att söka jobb. Nytt för i år är att Cubiks 
erbjuder möjligheten att genomföra 
kapacitetstester – ta chansen att lära 
känna dina styrkor och svagheter och 
förbered dig för liknande tester i ditt 
framtida arbetssökande. Deltar du 
på detta eller något annat sätt under 
JD Career Week får du förtur till det 
avslutande kvällseventet som arrangeras 
den 4 oktober av Wistrand Advokatbyrå.

Da’n före Da’n den 17 oktober ger 
dig chansen att lyssna till ett flertal 
verksamma jurister som inspirerar 

och ger insikt i verkligheten på andra 
sidan studierna. Se till att vara med 
direkt då biljetterna släpps för att inte 
missa de föreläsare som du finner mest 
intressanta.

Den 18 oktober kl 10.00 kommer det 
att sjuda av liv och rörelse i Frescati-
hallen då dörrarna öppnas till årets 
arbetsmarknadsmässa. I skrivande stund 
strömmar utställaranmälningarna in 
från alla möjliga yrkesområden. Aldrig 
förr kommer Juristdagarna ha erbjudit 
en så stor och mångfaldig mässa, allt för 
att du ska ha bästa möjlighet att hitta 
rätt bland advokatbyråer, myndigheter, 
organisationer, humanjuridiska byråer, 
banker, försäkringsbolag, revisions- 
och konsultbyråer med mera. Kontakt-
samtalen som hålls i anslutning till 
mässan innebär en otrolig chans att knyta 

BOKA IN JURISTDAGARNA!

Skval & Legal
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Livstid för gängledare i Södertälje
Den	man	som	utpekats	som	ledare	för	Södertälje-
nätverket	 döms	 till	 livstids	 fängelse.	 Även	 15	
andra	personer	får	längre	fängeslestraff.

Otydlighet återställer tiden 
för sent överklagande
HD-beslut:	 Hovrätten	 skrev	 inte	 ut	 vilken	 dag	
beslutet	i	resningsärendet	senast	fick	överklagas.	
Otydligheten	gör	att	mannen	anses	ha	haft	giltig	
ursäkt	för	sin	underlåtenhet	att	i	rätt	tid	överklaga.	
Den	försuttna	tiden	återställs.

HD ska pröva myndighets 
serviceskyldighet
HD-beslut:	Högsta	domstolen	ska	pröva	hur	långt	
Försäkringskassans	 serviceskyldighet	 sträcker	
sig.	Underinstanserna	har	inte	varit	eniga.	Tings-
rätten	 dömde	 ut	 skadestånd	 till	 den	 enskilde	
men	hovrätten	upphävde	domen.

Felaktig pensionsrätt omprövas inte
Kammarrättsdom:	 Försäkringskassan	 hade	 inte	
rätt	att	ompröva	ett	felaktigt	beslut	om	pensions-
rätt,	gynnande	för	den	enskilde,	efter	åtta	år.

Rättspsykiatrisk undersökning 
för Mangs
Tingsrättsbeslut:	 Det	 finns	 övertygande	 bevis-
ning	om	att	Peter	Mangs	begått	två	mord	liksom	
flera	 mordförsök	 och	 grova	 olaga	 hot.	 Han	 blir	
kvar	 i	 häktet	 och	 ska	 genomgå	 rätts-psykiatrisk	
undersökning.	Dom	väntas	i	början	av	september.

Den tilltalade dog innan hovrättens 
fällande dom
HD-beslut:	 Tingsrätten	 meddelade	 en	 friande	
dom,	 men	 mannen	 dog	 under	 hovrättens	 hand-
läggning.	 Hovrättens	 dom	 undanröjs	 därför	 av	
Högsta	domstolen	och	tingsrättens	dom	fastställs.

87 gram kokain grovt brott
HD-dom:	 Underinstanserna	 dömde	 mannen	 för	
narkotikabrott	 efter	 att	 han	 i	 överlåtelsesyfte	
innehaft	 87	 gram	 kokain.	 Högsta	 domstolen	
anser	att	brottet	ska	bedömas	som	grovt.

Advokaten inte trolös mot klient
Hovrättsdom:	 Advokatens	 missar	 gjorde	 att	
klienten	 förlorade	 möjlighet	 till	 överprövning	
av	 beslut	 om	 tvångsintagning.	 Men	 bristande	
uppsåt	leder	till	friande.

Kan förbjuda reklam för utländskt kasino
EU-domstolen:	 Att	 man	 bara	 får	 tillstånd	 för	
kasinoreklam	 om	 man	 kan	 visa	 att	 landet	 har	
ett	 likvärdigt	 skydd	 mot	 spelmissbruk	 som	 det	
inhemska	är	rimligt.

IUSbäraren	i	samarbete	med	Infotorg

kontakter med företagsrepresentanter 
och undersöka möjligheterna till 
framtida anställning som extraarbetare 
eller nyexaminerad jurist. Dagen 
avslutas med en efterlängtad bankett 
följd av storslagen fest.

I oktober delas JD-katalogen ut runt 
universitetet, se till att få tag i ett exemplar 
för att lära dig mer om utställarna och 
för att förbereda dig inför de intensiva 
timmarna den 18 oktober.

Vår hemsida juristdagarna.se är nylans-
erad för att göra det enklare att snabbt 
hitta information och uppdatera sig 
om allt som händer i samband med 
Juristdagarna. Du följer oss även via 
facebook.com/jdsthlm.

Välkommen till Juristdagarna 2012!

Carl-Philip Scherling
Projektledare JD 2012

Max Danielson
Vice projektledare JD 2012
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1. Vad tycker du är viktigt på en arbetsplats?
2. Hur resonerar du kring extrajobb under 
     studietiden?
3. Vad har du jobbat med i sommar?
4. Har du något drömjobb?
5. Hur ser dina framtidsplaner ut?

PÅ	CAMPUS

Somliga har tagit sig förbi ”väggen” 
andra står inför utmaningen. Somliga 
har extrajobb på byrå andra har skaffat 
näringslivserfarenhet på annat håll. Hur 
skiljer de sig åt och vad spelar egentligen 
roll? Fyra stycken juriststudenter delar 
med sig av sina erfarenheter och åsikter.

Vi	 haffade	 ett	 gäng	 juriststudenter	
som	 alla	 klättrar	 uppför	 den	 här	
monsterutbildningen,	 även	 kallad	
Juristprogrammet,	 för	 att	 diskutera	
deras	 syn	 på	 arbetsmöjligheter	 och	
framtidsvisioner.

HÖRT	PÅ	FRESCATI

Hans	Gustafsson							termin 8
1. Jag tycker att en arbetsplats 
skall vara stimulerande både 
när det gäller utmanande 
arbetsuppgifter och 
intressanta kollegor. Samt 
humana arbetstider, livet är 
mer än juridik.
2. Det kan vara nyttigt men 
får inte ta för mycket tid från 
studierna eller fritiden.
3. Jag har arbetat på en 
allmänpraktiserande advokat-
byrå med bland annat 
konkurshantering, insolvens, 
brottmål och fastighetsrätt.
4. Inte direkt, men jag vill 
arbeta med bolagsrätt. Just nu 
är jag lite kluven angående vad 
jag vill göra.
5. Till hösten blir det sista 
specialkursen och sedan 
utbytestermin. Efter det får 
jag se vad som händer. Har 
inte planerat så långt.

Annie	Åkerblom							termin 3
1. Det som jag tycker är viktigt 
på en arbetsplats är respekt 
samt bra samarbete och 
stämning som syns utåt. 
2. När det gäller extrajobb 
under studietiden så anser jag 
att det är otroligt bra om man 
lyckas få ett arbete som man 
kan kombinera med studierna 
och det är en självklarhet för 
mig om chansen finns. 
3. I sommar har jag arbetat på 
Åhléns City i Stockholm och 
haft ett riktigt roligt arbete 
tillsammans med bra kollegor!
4. Mitt drömjobb skulle 
vara att ha ett jobb inom 
juridiken som jag trivs riktigt 
bra med och där man möter 
nya utmaningar. Inom vilket 
område vet jag inte än. 
5. Mina framtidsplaner är 
att fortsätta arbeta hårt med 
studierna och samtidigt 
försöka få in en fot på 
arbetsmarknaden för att 
kunna börja arbeta snabbt 
efter utbildningen. 

Daniel	Hemselius						termin 4
1. En positiv stämning där 
ansträngningar och bra arbets-
resultat uppmärksammas. Att 
det finns chans att avancera 
på arbetsplatsen och att man 
får känna ansvar och stolthet 
inför sitt jobb.
2. Extrajobb är bra så länge 
de inte medför att studierna 
bortprioriteras. Att ta på 
sig för mycket jobb under 
studietiden känns onödigt då 
de flesta av oss ändå kommer 
ha runt 40 arbetsaktiva år när 
studierna är avslutade.
3. Jag har jobbat extra som 
aktivitetsguide på Kastellet 
och guidat grupper genom oli-
ka stationer där såväl praktiska 
som teoretiska problem skall 
lösas av de tävlande lagen.
4. Jag vill bli delägare i en 
advokatfirma som antingen 
sysslar med försvar vid 
rättegång eller som sluter avtal 
mellan företag.
5. Att satsa ordentligt på stu-
dierna i höst, särskilt straffrätt-
en, och att eventuellt försöka 
få extrajobb på en advokatbyrå

Jonas	Göransson						termin 5
1. Om man bortser från 
arbetsuppgifter så är det helt 
klart viktigaste att det är en bra 
atmosfär på jobbet med roliga 
kollegor och en avslappnad 
stämning.
2. Lite extra pengar skulle 
ju inte sitta helt fel, men jag 
prioriterar skolan och då hinns 
det inte riktigt med.
3. Frukten på ICA Maxi.
4. Att jobba inom FN vore 
ballt, men jag vill nog jobba en 
del i domstol.
5. Till att börja med tänkte jag 
ta en utlandstermin/år nästa 
år. Efter studierna funderar jag 
på att sitta ting men det beror 
helt på vilka möjligheter som 
finns. Annars söker jag mig till 
någon byrå men inom vilket 
område lämnar jag öppet.

MAGNUS
OLSSON
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Varför valde du att börja plugga 
juridik? Jag vet inte om jag har ett enkelt 
svar på den frågan. Jag valde jurist-
programmet av flera olika anledningar. 
I och med att juridiken är väldigt bred 
tänkte jag att det finns goda möjligheter 
att hitta ett område som jag brinner för 
och som jag verkligen vill jobba med. 
Sedan vill jag ha ett jobb där jag blir 
stimulerad och känner att jag gör något 
betydelsefullt, vilket jag tror det finns 
goda utsikter till. Jag ville även ha en 
utmaning under själva utbildningen. 

Fördelar med att ha haft ett vuxenliv 
före/under juridikstudierna? En av 
fördelarna jag ser med att vara äldre 
och plugga juridik är att man har hunnit 
med lite mer i livet och därmed har fler 
erfarenheter att relatera studierna till. Jag 
vet inte hur det är för andra studenter, 
men för mig är den information som är 
abstrakt den som tar längst tid att få grepp 
om. Ju mer jag kan relatera juridiken till 
”det verkliga livet” desto lättare tycker 
jag att det är! Som äldre har jag ju mer 
att haka upp det på än jag hade när jag 
var yngre. En annan fördel med att vara 
äldre är att jag redan har träffat min man, 

köpt mitt hus och har mina underbara 
barn. Mitt liv, utöver vardagskaoset, 
får nog klassificeras som ganska stabilt 
vilket naturligtvis underlättar studierna. 
Slutligen måste jag nog erkänna att 
självdisciplinen har blivit lite bättre med 
åren också!

Många	studenter	på	juristprogrammet	
kommer	direkt	från	gymnasiet,	hänger	
på	 Studentpalatset	 på	 helgerna	 och	
lever	på	CSN	–	men	inte	alla.	Iusbäraren	
har	träffat	30-åriga	trebarnsmamman	
Cecilia	Drum	som	nu	läser	termin	fem	
på	juristprogrammet.

STUDENTPROFILEN

Vad gjorde du innan du började 
plugga juridik? Jag har gjort lite allt 
möjligt. Jag har bland annat bott på 
Kreta i två år, i USA i drygt tre år, pluggat 
statsvetenskap (i USA) och arbetat som 
ridskolechef  i Sverige. Sedan har jag varit 
mammaledig en hel del också förstås.

Varför bryta från andra studier/
yrkesverksamt liv? Planen har alltid 
varit att jag även skulle plugga i Sverige 
och det var en av anledningarna till att vi 
flyttade tillbaka hit. Men det tog några år 
innan jag kom till skott.   

Namn:	Cecilia	Drum
Ålder: 30	år
Familj: Man	och	tre	barn	9,	7	och	
3	år	gamla.
Fritidsintressen: Om	jag	har	några	
minuter	över	åker	jag	till	stallet	och	
rider.	De	minuterna	är	inte	många,	men	
jag	passar	på	när	jag	kan!	
Favoritkurs hittills:	Jag	tycker	att	
många	kurser	har	varit	väldigt	roliga.	
Måste	jag	välja	en?	I	sådant	fall	skulle	
jag	nog	säga	gruppundervisningen	på	
C2:an	med	Christina	Ramberg.	Hon	är	
en	fantastiskt	skicklig	pedagog.	Men	
jag	vill	säga	straffrätten	också,	den	
tyckte	jag	var	superintressant.	Jag	hade	
gärna	läst	den	under	en	längre	period.
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Nackdelar med att ha haft ett vuxenliv 
före/under juridikstudierna? Den 
största utmaningen för mig är att få tiden 
att räcka till. Att ha tre barn är som att ha 
tre heltidsjobb! Dagarna går i en rasande 
fart och den tid jag har till studierna är 
begränsad. Det är därför av största vikt 
att jag är disciplinerad och verkligen till 
fullo utnyttjar de timmar som står till 
mitt förfogande. Jag tror att alla studenter 
hittar sitt eget ”pluggsystem” och det är 
nog viktigt om man verkligen skall hinna 
med allt som skall läsas. Mitt system är 
att räkna sidor! Inför varje kurs räknar 
jag ut hur många sidor jag måste läsa 
dagligen för att få den tid jag vill ha till 
att tentaplugga. Sedan håller jag mig till 
det. Hinner jag inte läsa allt det jag skall 
läsa under dagen får jag läsa när tillfälle 
ges. Böckerna åker upp överallt, på tåget, 
i ishallen, i simhallen och i lekparken. I 
början av studierna fick vi rådet att inte 
anteckna då det tar för lång tid. Men 
jag antecknar jämt. Sedan pluggar jag 
på anteckningarna istället för att läsa 
böckerna två (eller fler) gånger. 

Även om det kanske inte är ultimat att 
plugga så ”hattigt” som jag gör så har det 

ju visat sig att det går bra det med! Det 
måste dock medges att jag aldrig hade 
kunnat prestera på den här nivån om det 
inte vore för min man. Han har varit ett 
otroligt stöd för mig från första stund 
och utan honom vet jag faktiskt inte hur 
det hade gått. Under tentaperioderna 
är det han som drar hela lasset hemma 
med skjuts till träningar, mat, tvätt och 
städning, trots att hans jobb också är 
krävande. Jag är lyckligt lottad som har 
honom. Även mina barn har ju behövt 
vänja sig vid att jag tar fram böckerna 
så fort jag får chansen, men de har varit 
duktiga på att ge mig utrymme att plugga 
när jag behöver det. 

Väljer man att börja plugga när man 
redan har bildat familj tror jag att det 
underlättar om alla som berörs av 
studierna är med på tåget. Är studierna 
ett gemensamt beslut blir det nog lättare 
att ta sig igenom de tunga perioderna när 
mycket skall hinnas med. Sedan är det ju 
en fördel om man har ett nätverk som 
kan hjälpa till med barnen (och i vårt fall 
hunden också) när det behövs.  

Hur ska man göra för att kombinera 

barn och studier? Personligen tycker jag 
att det är positivt att studera och ha små 
barn. Jag anser att det är lättare att vara 
förälder som student än heltidsarbetande, 
mycket med anledning av att det är mer 
flexibelt att studera. Men visst kräver 
det en del arbete också, både i skolan 
och hemma. Beträffande studierna tror 
jag dock att man kommer långt med 
självdisciplin och målmedvetenhet. Och 
jag är helt övertygad om att det går att 
prestera precis så bra som man önskar, 
även om det kanske kräver lite mer 
pusslande än om man inte vore förälder.

Framtidsdrömmar? Just nu har jag 
nog mest kortsiktiga mål. Snart börjar 
processrätten och då vill jag lägga krutet 
på den. Jag tänker ta en termin i taget och 
fortsätta göra så gott jag kan. Sett ur ett 
längre perspektiv är för-
hoppningen att jag kan 
sitta ting efter studierna. 
Och sen får vi se!

Foto: Tove Freij
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	ATT	GÖRA	AKADEMISK	KARRIÄR

Den	akademiska	karriären	hamnar	förmodligen	inte	i	topp	
när	juridikstudenter	rangordnar	framtida	karriärdrömmar.	
Att	 många	 av	 oss	 i	 stället	 drömmer	 om	 att	 antingen	 bli	
domare	 eller	 få	 jobba	 på	 en	 advokatbyrå	 är	 nog	 ingen	
hemlighet.	 Men	 vad	 är	 det	 egentligen	 som	 lockar	 unga	
jurister	till	att	stanna	kvar	på	universitetet,	doktorera	och	
kanske	 tillbringa	 merparten	 av	 det	 framtida	 yrkeslivet	
inom	akademin?	Iusbäraren	kontaktade	några	av	Juridiska	
fakultetens	forskare	för	att	 få	svar	på	den	och	ytterligare	
några	frågor	om	det	akademiska	karriärvalet.

Vad	fick	dig	att	välja	den	
akademiska	banan?
Att bli forskare var egentligen 
aldrig något jag hade tänkt mig när 
jag valde att läsa juridik. Parallellt 
med mina studier arbetade jag dock 
som amanuens på institutionen 
och kom då i kontakt med ett 
flertal forskare på institutionen. 
Men det var egentligen inte 
förrän jag hade tagit min examen 
och lämnat universitetet som jag 
insåg hur mycket jag längtade 
efter den akademiska friheten. 
Att få disponera sin egen tid och 
få syssla med det som man tycker 
är som mest intressant var något 
som lockade starkt. Att Juridicum 
i allmänhet och Stockholm Centre 
for Commercial Law (där jag är 

verksam) i synnerhet, är en väldigt trevlig arbetsplats bidrog även till att 
jag valde den akademiska banan.

Hur	kom	du	på	vilket	område	du	ville	forska	inom?
De ämnen som intresserade mig mest under min studietid var 
immaterialrätt och skadeståndsrätt. Efter min examen arbetade jag 
på bank och kom då i kontakt med en hel del finansmarknadsrättsliga 
frågor. När jag hörde att min nuvarande handledare, professor Jan 
Kleineman, letade efter en doktorand som ville skriva sin avhandling 
om kreditvärderingsinstitutens rättsliga ställning och ansvar, kände jag 
att det var ett ämne som passade mig mycket väl. Ämnet är praktiskt 
relevant (knappt en dag går utan att man i dagspressen kan läsa en 
kritisk artikel om kreditvärderingsinstituten och deras bedömningar) 
och befinner sig i gränslandet mellan finansmarknadsrätten och 
skadeståndsrätten. Mitt immaterialrättsliga intresse försöker jag istället 
att hålla levande genom undervisning på C3.

Vad	uppskattar	du	mest	respektive	minst	med	ditt	jobb?
Det som jag uppskattar mest är framförallt möjligheten att få syssla 
med ett så pass intressant ämne med ett så pass stort mått av frihet som 
man har som doktorand. Alla inspirerande kollegor är givetvis också ett 
stort plus. Friheten ställer dock höga krav på ens egen karaktär. Sen ska 
det ju nämnas att lönen inte är särskilt hög.

Vad	tycker	du	utmärker	en	bra	rättsvetare?
En bra rättsvetare är givetvis kunnig inom sitt område. Utöver det bör 
en bra rättsvetare, enligt min mening, också vara mångsidig och kreativ.

Har	du	några	tips	till	studenter	som	är	intresserade	av	att	göra	
akademisk	karriär?
I flera fall har examensuppsatsen varit en ingång till en akademisk karriär. 
En kreativ och välskriven uppsats kan vara ett sätt att för en framtida 
handledare visa att man har potential som forskare. Ett annat tips är 
att söka anställning som amanuens. När man jobbar som amanuens får 
man en möjlighet att lära sig hur universitetet fungerar samtidigt som 
man får tillfälle att knyta kontakter med framtida handledare.

Aron	Verständig
doktorand i civilrätt

Christina	Ramberg
professor i civilrätt med 
inriktning mot handelsrätt

Vad	fick	dig	att	välja	
den	akademiska	
banan?
Jag tyckte det var väldigt 
kul att skriva examens-
uppsats (i entreprenad-
rätt för Rolf  Höök). 
Dessutom är min pappa 
(Jan Ramberg) väldigt 
nöjd med sitt yrkesval 
och jag ville ha ett lika 
roligt jobb som han.

Hur	 kom	 du	 på	 vilket	
område	 du	 ville	 forska	
inom?
Jag började med aktie-
bolagsrätt. Det var mest 
en slump. Efter ett halvår 
sa min handledare att det 

jag skrev var astråkigt. Och det tyckte jag med. Så jag bytte 
ämne och skrev om företagsöverlåtelser istället. Jag minns inte 
varför det blev just det ämnet. Men det var jättekul från start 
till slut.

Vad	uppskattar	du	mest	respektive	minst	med	ditt	jobb?
Mest: jag har ingen chef, typ. Minst: svår fråga. Allt är kul eller 
OK. Det är ledsamt när kollegor inte är snälla mot varandra, 
men det gäller generellt på alla jobb.

Vad	tycker	du	utmärker	en	bra	rättsvetare?
Mångfald! Det behövs många olika sorters rättsvetare och 
därför finns det ingen särskild egenskap som är bra generellt 
sett. Men en aldrig sinande nyfikenhet är såklart nödvändigt, 
liksom en stark vilja att dela med sig av sina upptäckter.

Har	du	några	tips	till	studenter	som	är	intresserade	av	att	
göra	akademisk	karriär?
Du kan bara klara det om du har enorm självdisciplin - det är 
det som är nackdelen med att inte ha någon chef. Vet du med 
dig att du har en tendens att inte ta itu med tråkiga saker, så 
bör du inte ens fundera på en akademisk karriär.
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Vad	arbetar	du	med	just	nu?
Jag har just lämnat in en uppsats som 
behandlar frågan om skillnaden i juridisk 
systematik mellan förmögenhets- och 
familjerätten. Ytterst handlar texten 
om utvecklingen av den systematiska 
argumentationen under 1800-talet.

Vad	fick	dig	att	välja	den	
akademiska	banan?	
Min mamma påstår att jag redan som 
sjuåring hade bestämt mig för att bli 
professor, oklart dock i vilket ämne. Jag kan 
visserligen inte minnas detta, men redan 
under juristutbildningen började jag fundera 
på att ”unna” mig fyra års forskning, för 
att sedan arbeta praktiskt med juridik. Jag 
uppmuntrades också av min JIK-lärare – 
Mathias André – som vid den tidpunkten 
själv var doktorand och som hjälpte mig att 

välja ämne och handledare. När jag väl hade börjat arbeta med avhandlingen, så 
var jag ”fast” i forskningsträsket…

Hur	kom	du	på	vilket	område	du	ville	forska	inom?
Jag valde nog faktiskt handledare, före ämne. Mina favoritämnen var förvaltnings- 
respektive förmögenhetsrätt, men också allmän rättslära tilltalade mig. 
Rättshistoria blev det, som sagt, därför att jag fick kontakt med Claes Peterson 
och snabbt blev övertygad om att han skulle vara min optimala handledare.

Vad	uppskattar	du	mest	respektive	minst	med	ditt	jobb?
Detta kanske låter konstigt, men det jag uppskattar mest är att mitt arbete 
verkligen är svårt. Varje gång jag väljer en ny forskningsfråga, så är jag 
övertygad om att denna gång kommer jag inte att lyckas reda ut det. Forskning 
kan ge en adrenalinkick, som jag tror motsvarar andra – t ex fysiskt – riskabla 
verksamheter. När man väl lyckas lösa ett problem eller besvara en svår fråga, 
så ger det en känsla av upprymdhet som är svår beskriva. Jag samarbetar också 
med ett antal forskare i en väl sammansvetsad forskargrupp med såväl svenska 
som utländska kollegor. Den enda nackdelen som jag har upplevt är att det är 
svårt att dra en gräns mellan arbete och annat, i synnerhet när man är mitt inne 
i ett forskningsprojekt. Det är lätt att börja ”leva” sitt arbete. Det är till exempel 
inte ovanligt att jag får mina bästa idéer när jag gör något helt annat. Som tur är 
undervisar jag mycket och gärna, vilket ger naturliga avbrott i och en viss distans 
till forskningen.

Vad	tycker	du	utmärker	en	bra	rättsvetare?
Det är svårt att säga, men i allmänhet kan man väl säga att en forskarpersonlighet 
ofta är allmänt nyfiken, kreativ och driven. Kuriöst nog förefaller betygen från 
grundutbildningen säga mycket litet om vem som kommer att lyckas som 
forskare. Jag har och har haft doktorander med både bra och medelmåttig 
betyg, som alla – var och en på sitt sätt – har utvecklats till utmärkta forskare. 
Sanningen är dock att det finns nästan lika många forskarpersonligheter som 
det finns forskare.

Har	du	några	tips	till	studenter	som	är	intresserade	av	att	göra	
akademisk	karriär?
Det viktigaste är naturligtvis att man verkligen gillar juridiken. Det gäller att hitta 
ett eller flera ämnen som man verkligen kan intressera sig för. Forskarutbildningen 
är inget sprintlopp, utan ett maraton; det gäller att man lyckas hålla ångan uppe 
under flera år, vilket inte är alldeles lätt. Den som vill forska bör alltså inte i 
onödan inskränka sig till det ”tentarelevanta”. Ofta finns det intressantaste dolt 
i det som enligt läsanvisningarna kan läsas kursivt och i fotnoter …
Det är en definitiv fördel om man gör ett genomtänkt val av specialkurser och 
ämne för examensarbetet. Det är nämligen framför allt inom ramen för det 
valfria blocket och examensarbetet som man har en möjlighet att få inblick i 
forskningen i ämnet. Dessutom är det inte ovanligt – så var det för övrigt för 
mig – att man lär känna sin blivande handledare då.

Marie	Sandström
professor i rättshistoria

Vad	arbetar	
du	med	just	
nu?
Med samma 
som jag alltid 
gör, med 
att spränga 
paradigmet. 
Mer konkret 
arbetar jag 
med en bok 
om slaveri 
och civilrätt, 
artiklar om 
kränknings-
ersättning 
till utsatta 
yrkesgrupper 
och om 
framtidens 

brottsskadeersättning. I den senare artikeln har 
jag smugit in det första ”hen” som mig veterligen 
förekommit i Svensk Juristtidnings snart hundraåriga 
historia. Vidare håller jag på med en bok om 
rättsvetenskapsteori och förbereder undervisning 
samt en förhandling i Alingsås tingsrätt där jag 
adjungerats som domare. Formellt har jag dock 
semester, tror jag.

Vad	fick	dig	att	välja	den	akademiska	banan?
Till skillnad från många av de jag studerade med var 
jag genuint intresserad av juridik: vad den är, vad 
den innebär, vad den betyder i ett samhälle och vad 
man kan göra med den. Dessa intressen kan man 
odla som akademisk jurist på ett sätt som andra 
yrkesval inte tillåter på samma sätt. Mer precist var 
det kanske min tid som forskningsamanuens för Jan 
Hellner som påverkade mitt yrkesval mest.

Hur	kom	du	på	vilket	område	du	ville	forska	inom?
Skadeståndsrätten, som är mitt huvudområde, 
är kanske det rättsområde där den rättspolitiska 
debatten ligger närmast den positiva rätten. Det 
är dessutom ett ämne där teorin ligger nära den 
konkreta juridiken. Det ger en inre dynamik i 
rättsområdet som gör det fantastiskt roligt att 
arbeta med, som forskare men också på andra sätt.

Vad	uppskattar	du	mest	respektive	minst	med	
ditt	jobb?
Jag uppskattar allt med mitt jobb. Eller vänta, min 
arbetsgivare kanske läser detta. Jag vill ha högre lön. 
Och en stående svit på Grand.

Vad	tycker	du	utmärker	en	bra	rättsvetare?
Att man har något intressant att säga och att man 
säger det på ett intressant sätt.

Har	du	några	tips	till	studenter	som	är	
intresserade	av	att	göra	akademisk	karriär?
Skriv! Skriv, skriv, skriv. Och tala med en möjlig 
handledare i god tid innan du vill söka till 
doktorandutbildningen.

Mårten	Schultz
professor i civilrätt 
(skadeståndsrätt)
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Mark	Klamberg
doktor i folkrätt

Vad	arbetar	du	med	just	nu?
Förlaget Martinus Nijhoff  Publishers/Brill 
vill trycka min avhandling så jag arbetar med 
att anpassa texten vad avser format och en 
del av innehållet.

Vad	fick	dig	att	välja	den	akademiska	
banan?
Jag gillar att undervisa och skriva. Som univer-
sitetsforskare har man stora möjligheter att 
själv styra sitt arbete vilket jag uppskattar.

Hur	kom	du	på	vilket	område	du	ville	
forska	inom?
Det skedde när jag arbetade på Internationella 
Brottmålsdomstolen i Haag. Jag frågade 
mina kollegor vilka luckor som fanns vad 
avsåg metod och kopplade det till bevisning 
(särskilt “disclosure” - närmaste svenska 
term är “edition”) som jag utrett.

Vad	uppskattar	du	mest	respektive	minst	
med	ditt	jobb?
Höjdpunkten är självklart när man identifierar 
och knäcker en juridisk nöt som ingen annan 
uppmärksammat eller löst. Mindre roligt är 
att rätta tentor på grundkursnivå då det tar 
mycket tid och energi. 

Vad	tycker	du	utmärker	en	bra	rättsvetare?
En god rättsvetare kombinerar originalitet 
med en ödmjukhet där man erkänner bidrag 
från kollegor. Vidare ska en rättsvetare kunna 
presentera sina idéer i såväl skriftlig som 
muntlig form.

Har	du	några	tips	till	studenter	som	
är	intresserade	av	att	göra	akademisk	
karriär?
Om man ska börja doktorera är det 
viktigaste att ha en originell och väl 
definierad forskningsidé. Denna idé ska man 
formulera redan innan man blir antagen som 
doktorand. Vidare ska man ha en krets av 
människor kring sig som kan agera bollplank.

Vad	arbetar	du	med	just	nu?
Som vanligt ganska blandat: jag biträder ett 
departement med en analys av ett EU-förslag och i 
skrivande stund är det ganska mycket att göra i det 
arbetet. Håller på med finputsen på en artikel, har 
påbörjat två rättsfallskommentarer, läser två böcker 
som jag ska recensera, och har två paragrafer kvar 
att behandla i en lagkommentar som snart är klar. 
Jag skriver på något rättsutlåtande när jag hittar 
tiden till det. Sedan går jag och funderar på frågor 
till en tenta.

Vad	fick	dig	att	välja	den	akademiska	banan?	
När jag läste programmet blev jag imponerad 
av litteraturens förmåga att åstadkomma ett 
sammanhang av regelmassan, och att förklara 
systemet.  När jag höll på med uppsatsen väcktes 
en längtan att en dag kunna ägna mig åt juridisk 
forskning. 

Hur	kom	du	på	vilket	område	du	ville	forska	inom?
Jag läste en del specialkurser inriktade mot folkrätt, och jag var verkligen biten av 
området. Men när jag skulle bestämma uppsatsämne tog jag en funderare och insåg att 
en karriär på det området var en högoddsare. Då föll valet på kontraktsrätt. Och sedan 
när jag skulle fundera på avhandlingsämne var huvudinriktningen redan klar. Efter 
tinget jobbade jag några månader på Jure bokhandel. Jag hade nyligen hjälpt en kompis 
som hade blivit blåst på en massa nedlagt arbete, och hade fått idén att skriva om 
lojalitetsplikt. En dag frågade en advokat om det fanns något skrivet om lojalitetsplikt, 
men inte i den prekontraktuella fasen utan den kontraktuella. Eftersom hade jag lite 
koll på litteraturen, kunde jag förklara att den var skral. Någon dag senare frågade en 
annan advokat om samma sak. Och sedan ytterligare en. Då blev jag säker på att det 
ämnet var bra. 

Vad	uppskattar	du	mest	respektive	minst	med	ditt	jobb?
Mest uppskattat är all frihet, både den rumsliga och den vetenskapliga friheten. Ren 
vardagslyx, en statsfinansierad egotripp. Vill man sitta hemma och plita en dag så gör 
man det om man inte är uppbokad av annat, och om det inte funkar att skriva en dag 
kan man välja att göra något annat. Man har ingen vetenskaplig chef, utan bestämmer 
vad man vill göra och hur man ska genomföra det. Så länge det går framåt i den 
takt man själv vill mår man prima. En annan otroligt rolig sak är kollegiekontakterna. 
Förutom det rent sociala kommer ofta inputen till en ny idé eller en förädling av den 
under ett samtal med någon kollega. Saker som man har luftat under en fikapaus blir 
oftast bättre, även om man kanske inte fattar vad det beror på. Minst uppskattat är 
tentarättning av ordinarie grundkurstentor. Mängdrättning av inlämningsuppgifter 
kommer på en god andraplats. Men på det hela taget är plussaldot stort.

Vad	tycker	du	utmärker	en	bra	rättsvetare?
Förutom att vara en bra jurist skulle jag vilja framhålla nyfikenhet och 
problemformuleringsförmåga, att lyckas göra guld av råvaran.

Har	du	några	tips	till	studenter	som	är	intresserade	av	att	göra	akademisk	karriär?
Fundera ut ett bra ämne. Ett bra ämne blir bara mera komplext och intrikat ju mer 
man tänker på det. Kontakta sedan en presumtiv handledare, inte nödvändigtvis i 
Stockholm eller ens i Sverige. Om det blir napp: sök en doktorandtjänst. Vad man 
lägger tonvikten på kan säkert variera fakulteterna emellan, men i Stockholm är det 
projektbeskrivningen som avgör. Och vad som gör en projektbeskrivning bra är inte 
lätt att sammanfatta, men det ska inte vara en utredning. Återigen, ett spännande, 
lagom brett och någorlunda tidsbeständigt ämnesval väger tungt. Har man lyckan att 
bli antagen gäller det att jobba på, men också att löpande orka ifrågasätta hela sitt 
tankebygge och inte minst att våga tänka stora tankar. Även om man gärna vill ha en 
utredning, vill man ha en analys som blickar ut över hela ämnet också.

Jori	Munukka
professor i civilrätt

JACOB	WINIARSKI
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Fyra	och	ett	halvt	år.	Ungefär	så	lång	tid	brukar	det	ta	för	en	genomsnittsstudent	att	ta	sig	igenom	juridikstudierna.	Somliga	kan	
uppfatta	resan	som	tämligen	lång	och	krokig	och	mest	längta	efter	att	den	ska	ta	slut	så	att	de	kan	ge	sig	ut	i	arbetslivet	eller	få	
ägna	sig	åt	något	annat	under	en	tid.	Andra	seglar	fram	och	tycker	att	tiden	flyger	iväg.	Vilka	drömmar	och	förhoppningar	kan	
en	juridikstuderande	ha	om	sin	framtid	och	hur	blir	det	sedan	när	denne	kommer	ut	på	arbetsmarknaden?	Mina	möten	med	
tre	färgstarka	och	ambitiösa	människor	har	fått	upp	mina	ögon	för	hur	olika	våra	vägar	utstakas	men	också	för	vilka	oändliga	
möjligheter	som	finns	därute	och	väntar	på	just	oss.		

Med nervositet och förväntan följer 
jag och fotografen med Lena Blixt 
upp för det otaliga antalet trappor 
till hennes arbetsrum. Vi befinner 
oss på Riddarholmen, rättare sagt 
Svea hovrätt, där Lena arbetar som 
hovrättsråd. Samtidigt som jag 
försöker koncentrera mig för att inte 
snava på något av trappstegen berättar 
Lena glatt hur spännande hennes 
arbetsplats är.
- I den här trappan gick Karl XII:s 
kröningsprocession och det södra 
tornet är byggt av Gustav Vasa.

 Lena hade ingen riktig plan eller 
brinnande önskan att studera juridik.
- Efter gymnasiet var jag ledig från 
pluggandet i fyra år. Jag liftade i 
Europa och Egypten och arbetade som 
croupier och högstadielärare under en 
tid. Därefter blev det ytterligare en 
resa. Då var jag i Västindien och USA. 
Efter fyra år kände jag dock att det 
var dags att börja plugga men i och 
med att jag inte riktigt visste vad jag 
ville göra stod valet mellan ekonomi 
och juridik. Valet föll på juridik 
eftersom jag trodde att juridiken i 
större utsträckning uppmärksammar 
samhället och samhällsfrågor. 

Hon fann dock aldrig juridikstudierna 
särskilt roliga. Inte heller straffrätten, 
som ändå har präglat en stor del 
av hennes karriär, var inspirerande. 
Däremot blev det roligare när hon 
kom ut i arbetslivet. Till en början satt 
Lena ting men efter ett erbjudande om 
jobb på Lindahl i Stockholm avbröt 
hon notarietjänstgöringen för att börja 
arbeta där.
- Under tiden jag satt ting blev jag på en 
middag med f.d. studiekamrater tipsad 
om en tjänst på Lindahl. Min plan var 
att jag skulle sitta klart tinget och sedan 
fortsätta på Svea hovrätt men senare 
under middagen började jag tänka att 

Lena Blixt

KARRIÄRVÄGAR OCH FRAMTIDSDRÖMMAR
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jag kanske ändå kunde gå upp och prata 
med rekryterarna på Lindahl.

Det gjorde hon också och efter en tid 
blev hon anställd som affärsjurist på just 
Lindahl. 
- Därmed avbröt jag min notarietjänst-
göring och började arbeta på byrå 
med konkurser och sakrätt som 
huvudområden.

Lena tyckte verkligen om sin tid på 
Lindahl. Därför kan det tyckas märkligt 
när hon efter en tid valde att säga upp 
sig. 
- Jag stormtrivdes på Lindahl men 
kände att jag också ville ha ett liv vid 
sidan av jobbet, något som livet på byrå 
i Stockholm inte kunde ge mig. 

Hennes man hade precis fått anställ-
ning i Örebro och tillsammans flyttade 
de västerut; Lena i praktiken arbetslös 
och utan att ha suttit klart tinget.

Snart var hon dock på banan igen. Den 
här gången genom ett erbjudande om 
att starta firma tillsammans med en 
annan advokat. Byrån skulle gå under 
namnet ”Ahlbeck & Blixt” och fokusera 
på både brottmål och affärsjuridik.
- Tanken var till en början att jag 
skulle arbeta med all affärsjuridik men 
så småningom tog jag fler och fler 
brottmål och märkte direkt att det var 
det jag ville arbeta med, bland annat 
för att jag verkligen kände att jag gjorde 
något viktigt för min klient. 

Efter hand tog brottmålen över affärs-
juridiken. Som Lena beskriver tycks 
det ständigt vara en balansgång för en 
brottmålsadvokat mellan att beröras 
men också att kunna hålla isär det man 
gör på jobbet och privat. Annars kan 
man gå under.
- Samtidigt som man ska försöka att inte 
ta åt sig alla problem man ständigt möter 
måste man beröras.  För att kunna bli en 
bra brottmålsadvokat är det viktigt att 
kunna känna empati och förståelse för 
andra människor. 

Precis som på Lindahl älskade Lena sitt 
jobb och ville verkligen göra bra ifrån 
sig. Ändock sökte hon – den här gången 
självmant – tjänsten som hovrättsråd i 
Stockholm.
- Jag tyckte om att arbeta som 
brottmålsadvokat och skulle kunna vara 
det nu också men samtidigt hade jag 
arbetat och gjort ungefär samma saker 
i femton år och tanken på att jag skulle 
kunna arbeta med det i minst femton år 
till kändes som en mycket lång tid.  

I regel börjar vägen till domaryrket 
genom notarietjänstgöringen som senare 
mynnar ut i fiskal och sedan assessor. 
Med tanke på att Lena aldrig återupptog 
sin avbrutna notarietjänstgöring valde 
hon en annan väg till domarposten: att 
adjungera på Svea hovrätt i tre månader 
för att känna på om domaryrket kunde 
vara något för henne och huruvida hon 
klarade av det. Hon trivdes verkligen 
och efter att ha sökt en tjänst som 

hovrättsråd så fick hon den.
- Det är en fantastisk arbetsplats. Miljön 
är öppen och alla hjälps åt.

På frågan om vad som krävs för att 
bli en bra domare svarar Lena att man 
dels måste jobba hårt, dels måste man 
ha ett engagemang och ha förmåga till 
empati. Dessutom krävs kreativitet, det 
vill säga att kunna se saker och samband 
som inte är självklara. Man ska kunna se 
utanför hur vi är vana att tänka. 

Tiden knappar iväg och Lena måste 
vidare för att städa kylskåpen. De har 
städdag på jobbet och det är hennes 
ansvar att tömma ur dem, men innan hon 
går frågar jag vilka framtidsdrömmar 
hon har. 
- Jag stormtrivs här och känner att jag 
har mycket att lära mig. Som planen är 
nu så vill jag vara kvar här. Jag älskar 
mitt jobb och den miljö jag arbetar i. 
Men man vet ju aldrig vad som händer. 
Livet är så mycket större än jobbet. 
 
Anders Skägg möter upp mig i 
receptionen och vi sätter oss i ett 
konferensrum. Han har nyligen tagit 
sin juristexamen vid Stockholms 
universitet. I likhet med Lena hade 
inte heller Anders något genuint 
intresse att studera juridik när han sökte 
utbildningen. Under gymnasiet hade 
han pluggat naturvetenskap men kände 
inte att det var något han ville fortsätta 
med och när det väl var dags att söka 
till universitetet, något Anders gjorde 
direkt efter gymnasiet, stod valet mellan 
juridik och ekonomi och i slutänden 
blev det juridik. Idag arbetar han på 
Andersson Gustafsson Advokatbyrå 
som har entreprenadrätt som inrikt-ning 
och hans huvuduppgifter rör sig inom 
fälten entreprenad- och processrätt. 
- När det väl kom till kritan stod valet 
mellan juridik och ekonomi och jag 
hade en bättre känsla för juridik och 
tänkte därför att jag kunde testa utan 
några egentliga förkunskaper.

Intresset växte dock redan under den 
juridiska introduktionskursen. 
- Det var under JIK:en jag fastnade 
för juridiken och tyckte att det blev 
riktigt roligt. Tänket passade mig och 
jag trivdes bra med mina nya kompisar 
på utbildningen så jag bestämde mig 
relativt omgående för att köra på. 

Efter ett utbytesår i Australien gjorde 
Anders sin praktik och uppsats på 
just den byrå han arbetar på idag. Med 
tanke på att han samtidigt som han 
skrev sin juridikuppsats också skrev 

Anders Skägg
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sin ekonomiuppsats – han pluggade 
ekonomi parallellt med juridik-studierna 
– ville Anders vänta med att söka jobb 
till dess att han kommit igång ordentligt 
med uppsatserna. Arbetssökandet 
började därför först under juristdagarna 
i oktober under hans sista termin (HT 
11).
- Jag var ett stort fan av kontaktsamtalen 
som finns på juristdagarna. Man laddar 
upp sitt CV i en databas och därefter 
får byråerna avgöra om de vill träffa 
en. Har man tur får man speed-dejta 
ett antal byråer när man kommer till 
mässan. Det är ett mycket bra sätt att 
marknadsföra sig själv. 

Kanske var det också genom just 
dessa kontaktsamtal som Anders utan 
större svårigheter kunde komma in på 
arbetsmarknaden relativt snabbt.
- Jag jobbade mig fram genom 
kontaktsamtalen på juristdagarna 
och arbetade som sommarnotarie på 
byrå två gånger. Det faktum att jag 
har en dubbelexamen i både juridik 
och ekonomi kan också ha varit en 
bidragande faktor. 

På frågan vad som krävs för att arbeta 
på byrå och för att kunna lyckas tror 
Anders generellt att det krävs en 
förmåga att kunna samarbeta och ta för 
sig.
- Man ska vara bra på att jobba i team 
och inte vara rädd för att ta för sig. 
Kanske ska man också ha någon form 
av tävlingsinstinkt, en drivkraft att vilja 
lyckas och utvecklas för att kunna bli 
bättre. Annars är det ingen arbetsplats 
som skiljer sig från någon annan. 
Man ska vara trevlig och ha en positiv 
inställning till arbetsuppgifterna. 

Dessutom är förmågan att kunna sälja 
in sig själv en bra egenskap.
- Det handlar om att få klienter och på 
så sätt blir affärsjuristens arbete lite av 
en marknadsföring och ett företagande. 
Att få folk att tycka att man gör ett bra 
jobb leder ofta till fler klienter, vilket i 
sin tur är bra för byrån. 

På frågan om framtidsdrömmar svarar 
Anders att han någon gång kanske 
skulle vilja bli delägare på en byrå men 
att det inte är någon brådska. 
- Först och främst ska jag se till att bli 
riktigt duktig och noggrann på det jag 
gör och sedan bli advokat. Att hoppa av 
för att exempelvis sitta ting känns helt 
uteslutet. 
 
Platsen för min tredje och sista 
intervju är på en uteservering på 

Söder. Mitt emot mig sitter Amanda 
Köves som precis har avslutat sin 
andra termin på juristprogrammet vid 
Stockholms universitet.  

Att studera juridik var inget självklart val 
för Amanda. Hon hade tidigare studerat 
en del kurser innan hon bestämde sig 
och dessutom praktiserat hos ett ungt 
Minimarket och rest till Paris för att 
arbeta i Lovisa Burfitts ateljé. 
- Jag var mycket intresserad av mode 
och design och ville tidigare arbeta 
som textilekonom. Då jag var tillbaka i 
Stockholm igen efter tiden i Paris sökte 
jag därför en kurs i företagsekonomi, 
mest som en slags förberedelse inför 
textilekonomutbildningen som bara 
finns i Borås. Jag ville se om ämnet var 
något för mig, men märkte snart att det 
inte var det. Det var inte så stimulerande.

En av Amandas kompisar inspirerade 
henne att läsa genusvetenskap och med 
tanke på att hon alltid hade funderat på 
att det var något hon också skulle vilja 
göra gjorde hon en sen ansökan och 
kom in på det. 
- Det var på det sättet jag över 
huvudtaget började överväga att 
studera juridik. Den medvetenhet som 
kursen gav om hur verkligheten kan se 
ut gjorde mig arg och fick mig att vilja 
förändra men den fick mig samtidigt 
att börja fundera över hur jag skulle 
kunna göra det. Ett tag funderade jag 
på att plugga klart genus och ta en 

kandidatexamen i det men med tanke 
på de snäva arbetsmöjligheterna inom 
ämnet började jag också fundera på 
statsvetenskap, där man kan hitta tydliga 
kopplingar till genusvetenskapen. Det 
ledde i sin tur mina tankar vidare in på 
juridik – inte för att jag egentligen hade 
en tanke på att jag verkligen skulle börja 
plugga det men min syster som läser en 
termin över mig trivdes väldigt bra och 
jag tänkte att ”söka kan man ju alltid”.

Sagt och gjort. Amanda sökte till 
juristprogrammet i Stockholm och kom 
in. Efter två terminer på programmet 
tycker Amanda att studierna motsvarar 
det hon hade förväntat sig och är väldigt 
glad över att det blev juridik ändå. 
- Man får ofta höra att juridikstudier 
resulterar i att man inte kommer att ha 
något liv utöver studierna men enligt 
mig stämmer det inte riktigt. Det känns 
som att jag lärt mig när och hur jag 
pluggar bäst och sämst och kör på det. 
Jag trivs bra när jag har mycket att göra 
och därför kom det inte som någon 
chock.

Vid sidan av studierna har Amanda 
extrajobbat en del i en klädbutik.
- Det var inget som tog något fokus så 
det funkade. I nuläget har jag dock inget 
extrajobb och så länge jag inte måste 
kommer jag nog inte skaffa ett heller. 
Den tiden kan ibland behöva läggas 
på skolan och annars prioriterar jag att 
kunna få vara helt ledig på helgerna.

På frågan om hur hon ser på sin framtid 
och arbetslivet inom den bransch hon 
vill söka sig till svarar Amanda att hon 
skjuter de tankarna lite framåt i tiden i 
och med att hon inte pluggat så länge.
- Min idé är att eventuellt få arbeta 
inom någon organisation och försöka 
få någon praktikplats under senare 
del av utbildningen. Det känns dock 
lite för tidigt att kunna säga något 
specifikt i nuläget men jag vet nog 
samtidigt ungefär åt vilket håll det 
lutar. Jag har ju inte släppt tanken på 
genusvetenskap och en tanke vore ju 
att kunna kombinera det med juridik 
på något sätt. Exakt hur vet jag inte 
ännu men det kommer ju att visa sig så 
småningom.

Amanda Köves

Foto i denna artikel: Johan Ruthberg Sällquist
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om betyg hamnar snabbt på bordet 
även om den stod näst längst ner på 
frågemanuset.

Som nyutexaminerad jurist är 
valmöjligheterna många, betydligt fler 
än inom många andra branscher. Ändå 
känner sig många stressade, kanske 
framför allt över betygen. Vi bad därför 
de närvande arbetsgivarna att berätta 
om vad de ser som meriterande och 
hur deras rekryteringar ser ut. Agneta 
Eberhardt från Förvaltningsrätten, 
Cecilia Westman från Vinge, Eva Dahl 

från Cederquist och Johan Schelin 
från Stockholms universitet var de 
som vid detta samtal fick representera 
arbetsgivarkollektivet. Förvaltnings-
rätten är en stor men för många säkert 
okänd arbetsplats. De har under en längre 
tid haft ett stort rekryteringsbehov av 
främst föredragande och domare. Dessa 
är sällan nyutexaminerade studenter. 
Notariemeritering är en viktig faktor som 
kan spel roll. Meriterande är även att man 
jobbat på en myndighet med liknande 
arbetsområden.
- Under processrätten kommer 

Att	 bli	 anställd	 och	 ro	 drömjobbet	 i	 land	 känns	 nog	 avlägset	 för	 de	 allra	 flesta	 studenter.	 Tillvaron	 som	 student	 kantas	
av	 betygsstress,	 tentor,	 extraknäck	 och	 långa	 kvällar	 på	 Studentpalatset.	 En	 värld	 långt	 från	 det	 riktiga	 arbetslivet.	 En	
undersökning	gjord	av	Juridicum	visar	att	juriststudenter	är	mer	stressade	än	andra	studenter,	och	många	beskriver	en	tillvaro	
endast	bestående	av	plugg,	ångest	för	att	 inte	räcka	till	och	ångest	 inför	alla	val	som	påverkar	framtiden1.	Samtidigt	visar	
undersökningar	som	Jusek	genomfört	att	nio	av	tio	studenter	från	2009/2010	hade	blivit	anställda	vintern	20112.	Så	hur	blir	
då	jobbet	ditt?	För	att	minska	lite	på	oron	bjöd	Iusbäraren	in	till	ett	samtal	med	några	utvalda	arbetsgivare	för	att	prata	om	
just	detta.	Om	övergången	från	student	till	anställd.	

	

IUSBÄRAREN I SAMTAL MED ARBETSGIVARNA:	
- SÅ BLIR JOBBET DITT!

Vinge, Cederquist, Förvaltnings-
rätten och Stockholms universitet
Punchverandan på Juristernas hus är 
varm och luften är kvav några dagar 
före midsommar. Arbetsgivarna Vinge, 
Cederquist, Förvaltningsrätten och 
Stockholms universitet har tagit sig tid 
för ett samtal med Iusbäraren trots att 
det är stressiga dagar innan semestern. 
Förväntningarna på ett givande samtal 
är minst sagt påtagliga. Efter en kort 
presentationsrunda avhandlas ämnen 
som rekryteringsprocesser, anställnings-
barhet och spontanansökningar. Frågan 

1   www.juridicum.su.se/jurweb/utbildning/enkat_2008.pdf
2   www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2011/Nr-5-2011-Argang-77/Sa-utbildas-framtidens-advokater/
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det studenter till oss och har sitt 
rättegångsspel. Vi tycker det är jättekul, 
men förvånas över hur få som vet 
vilka vi är och vad vi gör, säger Agneta 
Eberhardt.

Cecilia Westman och Eva Dahl berättar 
utförligt om rekryteringsprocesserna 
på Vinge och Cederquist. Urvalet sker i 
flera steg, och för att bli anställd måste 
man vanligtvis komma på minst två 
intervjuer. Men först måste ansökan 
ta sig igenom en inledande gallring. 
Här vägs betyg, meriter och övriga 
egenskaper ihop. På frågan om man 
tittar på spontanansökningar blir svaret 
jakande. 
- Man kan säga att vi har en löpande 
rekryteringsprocess som inte riktigt 
slutar. Många kommer upp till oss 
bara för en fika och för att se till vilka 
möjligheter som finns. Vi träffar säkert 
2-3 personer varje vecka. Det känns 
som ett måste, berättar Eva Dahl.

Eva Dahl berättar också att man 
under den första intervjun på 
Cederquist fokuserar mycket på var 
inom arbetsplatsen den sökande är 
intresserad av att jobba. Utrymme 
finns för att bara inrikta sig på ett visst 
verksamhetsområde, men det är absolut 
inget krav från byråns sida. Många 
anger att de har ett brett intresse och 

kan tänka sig att vara var som helst. 
- Vår första intervju kallar vi 
kulturintervju. Vi försöker utröna om vi 
och den arbetssökande tror på samma 
saker. Fokus ligger inte så mycket på 
betygen eller ansökan här, säger hon.

När det kommer till betyg är de flesta av 
de medverkande överens om att betygen 
spelar roll men att dessa långt ifrån 
ensamt är avgörande. På frågan om vad 
det är som gör att man blir bortgallrad 
blir svaret i stället att det inte är så de 
tänker.
- Vi gallrar inte bort sökanden, utan 
försöker hitta talangerna. Vi har en 
metod som vi utvecklat för att rekrytera 
rätt personer. Vi tittar inte bara på 
betygen utan söker personer med driv 
och entusiasm, intygar Eva Dahl.

Johan Schelin upplyser oss om att 
Stockholms universitet å sin sida har 
en lite annorlunda anställningsprocess 
eftersom de huvudsakliga anställning-
arna är doktorand- och forskartjänster. 
Vanligast är doktorandtjänsterna som 
består dels av forskning, men även 
mycket undervisning. Rena forskartjän-
ster förekommer men då är de oftast 
finansierade från annat håll. För lärar-
tjänster inom universitetet väger meriter 
inom forskning och pedagogik lika tungt.

Hur viktiga är betygen?
Att komma så långt som till en intervju 
eller praktikplats känns kanske fortfarande 
avlägset för många studenter. Närmare 
till hands ligger kanske funderingar kring 
vad som ser bra ut i ett CV och vilka 
kursare som kommer att vara betydande 
kontakter i framtiden. Men när det 
kommer till vilka meriter som faktiskt 
spelar roll pratas det inte bara om betyg. I 
stället lyfter Cecilia Westman fram aktiva 
val och praktiska referensramar från 
olika delar av arbetslivet som någonting 
hon ser väldigt positivt på. Samtliga 
medverkande är rörande överens om att 
rekryteringsprocessen är oerhört svår 
och diskussionen glider istället in på 
temat betyg. Vi frågar hur de skulle ställa 
sig till ett system med endast godkänt och 
icke godkänt, och de alla verkar positiva 
till att frågan lyfts.
- Jag tror det är viktigt att prata om. 
Som det är nu är det många som inte 
mår bra av betygshetsen. Vi välkomnar 
diskussionen kring betygen, säger Eva 
Dahl. 

Vi pratar om vad som skulle vara 
avgörande istället. Kanske skulle arbete 
vid sidan av studierna bli ett krav eller så 
skulle det bli någonting annat. Bara för 
att ett system inte funkar så bra finns 

Foto: Louise Forsberg



22

ANNA
BERGMARK

det ingenting som säger att det skulle 
bli bättre om det inte fanns. Frågan om 
betygens vara eller icke vara lämnas olöst. 
Men tydligt är att arbetsgivarna, som det 
ser ut i dag, självklart är behjälpta av 
systemet. Betygen är dock, som tur är, 
långt ifrån ensamt avgörande.
- Man ska inte glömma att advokatyrket 
till vissa delar är ett serviceyrke 
som handlar om att förstå klientens 
situation och behov. Därför tittar vi 
även på om man har jobbat inom något 
serviceyrke tidigare. Man ska inte vara 
allt för ledsen om man inte fått den där 
sommarnotarieplatsen, de är väldigt 
svåra att f̊å. Det finns fler chanser att 
lära känna och komma i kontakt med oss 
arbetsgivare, säger Cecilia Westman. 

Andra egenskaper som framhålls av de 
närvarande är goda kunskaper i engelska, 
men kanske framför allt i svenska. De 
närvarande enas om att det är otroligt 
viktigt att vara en god skribent och att 
ha förmågan att kunna klicka med en 
klient. Detta kan vara svårt att utläsa 
ur ett CV, vilket är anledningen till att 
både Cederquist och Vinge kallar många 
sökande till intervju. Cecilia Westman 
menar också att det är en myt att alla 
svenskar är bra på engelska. 
- Därför värdesätter vi studier utomlands 
eller extrajobb där arbetsspråket har 
varit engelska. För att säkerställa en hög 
nivå erbjuder vi samtliga våra jurister 
utbildning i affärsjuridisk engelska, 
tillägger hon. 

Extraarbete eller inte?
Samtalet övergår till att handla om 
arbete under studietiden. Vilket syfte 
har extraarbetet, egentligen? Och hur 
mycket tid ska det få ta från studierna? 
De medverkande ser positivt på att 
man skaffar sig erfarenheter genom att 
arbeta vid sidan av studierna, men Johan 
Schelin påpekar att arbetet inte får gå 
ut över studierna. Nära till hands ligger 
frågan om praktik under utbildningen, 
men där går åsikterna isär. För den som 
inte har AB rakt igenom kan praktiken 
i samband med uppsatsskrivandet vara 
en öppning in i arbetslivet. Möjligheten 
att bli anställd efter genomförd praktik 
är hög, och kräver inte lika hög andel 
AB då möjligheten finns att visa sina 
färdigheter på plats.
- Men, säger Johan Schelin, det 
finns också en risk med praktiken. 
Praktikanten får inte bli en kaffekokande 
pappersvändare.
Han har också upplevt att arbetslivet 
ger dubbla signaler i fråga om vilka 
kunskaper hos en nyutexaminerad jurist 
som arbetsgivarna faktiskt vill ha.
- Frågan kom upp i Arbetsmarknadsrådet. 
Där diskuterades att det arbetsgivarna 

främst är intresserade av är att studenterna 
har djupa teoretiska kunskaper rörande 
den juridiska metoden och systematiken. 
Denna kunskap kan ju inte arbetsgivarna 
ge dem. Deras uppgift är att lära de 
nyutexaminerade juristerna det praktiska 
hantverket, det vill säga att bli bra jurister 
och tränade advokater.

Övriga deltagare håller med samtidigt 
som de tycker att det ändå märks 
skillnad på dem som på något sätt har 
varit ute i arbetslivet, jämfört med dem 
som enbart har studerat. Det verkar 
inte finnas något tydligt svar på vad 
som generellt sett väger tyngst, men 
ska man tänka strategiskt tolkar vi på 
Iusbäraren det som att arbetsgivarna 
på plats verkar gilla både praktik och 
arbetslivserfarenhet. 

När jobbet är ditt
Så vad gäller när man då har fått jobbet? 
När man helt plötsligt ska tillämpa fyra 
och ett halvt års studier? Det klyschiga 
men samtidigt samstämmiga svaret 
på vår fråga är att ett öppet sinne och 
en förmåga att visa intresse för sina 
arbetsuppgifter är egenskaper som gör 
att den nyanställde klarar sig bra på sitt 
nya arbete. 
- Missförstå mig rätt men jag tror att man 
ska säga ja till det mesta, säger Eva Dahl. 
Man ska ta på sig det som kommer i ens 
väg och ha ett öppet sinne. Samtidigt 
som vi självklart förstår att det är mycket 
nytt att ta in för en nyanställd; det finns 
höga förväntningar och man förväntas 
vara tillgänglig ofta. Vi har självklart 
överseende med att det kan vara svårt i 
början.

Och sen då?
Kanske är det inte bara att få det där 
första jobbet som är svårt, utan kanske 

framför allt att förstå vad man faktiskt vill 
göra under sitt yrkesliv. De medverkandes 
uppfattning är att jurister idag oftare 
byter arbetsplats och inriktning under 
karriären. Många tar tjänstledigt och 
gör notarietjänstgöring efter några 
inledande år på en byrå. Även Agneta 
Eberhardt upplever att den traditionella 
domarbanan börjar luckras upp genom 
att nyanställda inom domstolsväsendet 
har meriter från exempelvis myndigheter 
och advokatbyråer. 

Johan Schelin instämmer och säger att 
man även på Stockholms universitet kan 
se samma trend. För 20 år sen var det 
de traditionella yrken och arbetsplatser 
som domare, advokat och myndigheter 
som gällde. I undersökningar som 
universitetet genomför nu kan man se att 
de nyutexaminerade studenterna hamnar 
på väldigt spridda platser i samhälle. En 
naturlig följd av att samhället i stort har 
juridifierats, tror han. 

- Inte minst skulle jag säga att EU-rätten 
är ett område som öppnar möjligheter 
för framtiden. Vi ser att det bara blir mer 
och mer, vilket vi tycker är väldigt roligt, 
avrundar Agneta Eberhardt.

När det gäller framtid och kanske framför 
allt planering av sin framtida karriär så 
landar samtalet till slut i att man ska göra 
det man själv tycker är roligt. Därför att 
möjligheten finns, men mest för att det är 
det man oftast blir bra på. 
- Jag upplever att allt för många av våra 
studenter tänker för mycket på den 
kommande karriären och är alldeles 
för yrkesinriktade i sina val. Mitt råd är 
snarare att ni ska ta chansen att använda 
studieåren till att faktiskt lära er saker. 
Använd specialkurserna till att fördjupa 
er inom de områden som ni verkligen är 
intresserade av, uppmanar Johan Schelin. 

Och med de kloka råden är samtalet 
slut. Vi från Iusbäraren gläds åt att 
arbetsgivarna ser positivt på anställda 
med olika erfarenheter, och åt att det 
blir vanligare och vanligare att man byter 
bana mitt i livet – valmöjligheterna för 
en nyutexaminerad jurist verkar vara 
enorma och då är det skönt att man inte 
måste bestämma sig en gång för alla. Som 
student ska man kanske försöka lägga sin 
energi på att bli en god skribent, få lagom 
höga betyg, och på att 
utnyttja studietiden. 
Arbetslivet kommer, 
tids nog. 
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EN LITEN JOBBSÖKARGUIDE
När	man	väl	har	tagit	juristexamen	är	det	dags	att	söka	arbete,	kanske	inte	för	alla	men	för	många.	Så	för	de	nyutexaminerade	
juristerna	som	inte	tänker	i	banor	kring	forskarutbildning	eller	volontärarbete,	finns	där	en	hel	uppsjö	av	potentiella	arbetsplatser.	
Arbetsmarknaden	för	jurister	är	betydligt	större	än	bara	affärsjuridiska	byråer	i	Stockholm	och	den	är	väldigt	intresserad	av	ambitiösa	
nyutexaminerade	jurister.	Men	att	ge	sig	ut	på	arbetsmarknaden	för	att	aktivt	söka	arbete	är	ingen	dans	på	rosor.	Att	få	det	där	
arbetet	som	överträffar	alla	förväntningar	och	utgör	just	den	trampolinen	man	behöver	för	att	starta	sin	yrkesverksamma	karriär	
innebär	mycket	arbete.	Jag	skulle	vilja	påstå	att	det	är	det	första	heltidsarbetet	man	tar	sig	för	om	man	är	ny	på	arbetsmarknaden.	

VERKTYGSLÅDAN
När	det	kommer	till	arbetssökande	så	finns	det	i	stort	sett	lika	många	tillvägagångssätt	som	det	finns	tjänster	att	söka.	En	del	propagerar	
för	att	det	finns	ett	rätt	sätt	att	söka	arbete	på	men	det	handlar	självklart	om	en	fingertoppskänsla	för	vad	som	passar	i	olika	situationer.	
Jag	tror	det	bästa	man	kan	göra	är	att	vara	nyfiken	och	lyhörd	för	att	på	så	sätt	ta	till	sig	det	som	känns	bra	för	en	själv	och	för	den	typ	av	
tjänst	man	söker.	Där	finns	däremot	några	principer	som	är	gemensamma	för	i	stort	sett	alla	tjänster	man	söker	och	som	är	nödvändiga	
för	ett	framgångsrikt	arbetssökande.	Precis	som	hantverkaren	alltid	har	vissa	redskap	i	sin	verktygslåda	har	arbetssökanden	alltid	vissa	
metoder	oavsett	vilket	arbete	som	är	för	handen.	Utgångspunkten	för	en	arbetssökande	är	att	profilera	och	marknadsföra	sig	själv.	Hur	
lång	tid	det	tar	att	få	ett	arbete	samt	hur	bra	det	arbetet	är,	avgörs	till	stor	del	av	hur	bra	man	kan	sälja	sig	själv.	Ledordet	stavas	sisu	och	
betyder	kämparglöd	och	uthållighet,	vilka	är	de	egenskaperna	man	behöver	i	jakten	på	arbete.	Här	följer	några	metoder	som	ni	kan	lägga	
i	er	verktygslåda,	de	kommer	från	en	säljskola,	intervjuer	med	arbetsledare	inom	näringslivet	samt	många	års	erfarenhet.

NÄTVERK
Statistiken	är	väldigt	olika	beroende	på	vem	man	frågar,	men	någonstans	
mellan	 40	 och	 80	 procent	 av	 tjänstetillsättningar	 sker	 via	 nätverk.	
Oavsett	hur	statistiken	egentligen	ser	ut	så	är	det	onekligen	viktigt	med	
kontakter	 när	 man	 söker	 arbete.	 För	 de	 fall	 man	 känner	 att	 det	 egna	
nätverket	 inte	 är	 tillräckligt	 stort	 eller	 relevant,	 vilket	 kanske	 beror	 på	
att	det	är	en	ny	stad	eller	bransch	man	söker	arbete	i	eller	för	att	det	är	
det	första	heltidsarbete	man	söker,	är	det	ett	ypperligt	tillfälle	att	bygga	
ut	sitt	nätverk.	Ett	bra	exempel	på	vart	man	kan	börja	är	bemannings-	
och	rekryteringsföretag	.	Deras	rekryterare	är	professionella	och	har	ett	
stort	 intresse	 av	 att	 bygga	 ut	 sina	 egna	 nätverk	 med	 arbetssökande.	
Det	 är	 dessutom	 förhållandevis	 enkelt	 att	 få	 en	 intervju	 hos	
bemanningsföretagen	vilket	är	perfekt	för	att	skapa	nya	kontakter	och	
inte	minst	för	att	träna	på	intervjuförfarandet.	Samtliga	av	dessa	företag	
har	egna	CV-databaser		vilket	även	lämpar	sig	för	att	marknadsföra	sig	
själv.	 Tyvärr	 är	 dessa	 databaser	 alltid	 olika,	 vilket	 betyder	 att	 man	 får	
lägga	upp	en	ny	CV	för	varje	sida	men	för	några	minuters	arbete	får	man	
många	dagars	exponering,	helt	enkelt	bra	avkastning	för	arbetet.	En	sida	
som	jag	varmt	rekommenderar,	där	du	både	marknadsför	dig	själv	och	
framför	allt	vårdar	ditt	nätverk,	heter	Linkedin.com	och	beskrivs	kanske	
bäst	 som	 en	 professionell	 Facebook.	 Lägg	 gärna	 till	 mig	 (norberg.f@
gmail.com)	om	du	vill	ha	hjälp	att	komma	igång	eller	har	frågor	i	övrigt.	
Hur	 man	 annars	 bygger	 ut	 sitt	 nätverk	 är	 helt	 beroende	 på	 ens	 egna	
sociala	färdigheter.	Man	vet	aldrig	när	en	ny	bekant	dyker	upp	med	tips	
om	någon	oväntad	tjänstetillsättning.	Det	kan	lika	gärna	ske	på	krogen	
som	på	ett	träningspass	på	gymmet	(jag	har	råkat	ut	för	bägge).

“
Man	bör	inte	sikta	på	att	få	
ett	arbete,	utan	på	att	få	flera	
arbetserbjudande

REFERENSER
Vid	 rekryteringar	 är	 det	 inte	 ovanligt	 att	
arbetsgivaren	frågar	efter	referenser,	det	vill	säga	
personer	som	går	i	god	för	dig	på	ett	eller	annat	
vis.	 Det	 behöver	 inte	 nödvändigtvis	 vara	 en	
tidigare	kollega	eller	chef,	det	kan	också	vara	en	
god	vän.	Ju	mer	framgångsrik	personen	bakom	
referensen	är	desto	mer	positivt	speglar	den	dig.	
Inför	 en	 stundande	 period	 av	 arbetssökande	
kan	det	vara	en	god	idé	att	kontakta	potentiella	
referenser	 och	 fråga	 om	 de	 eventuellt	 ställer	
upp.	 Det	 är	 inte	 alla	 arbetsgivare	 som	 frågar	
efter	referenser	men	man	ska	alltid	vara	redo	att	
lämna	dem.
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SJÄLVKÄNSLA
Många	 uppfattar	 det	 som	 obekvämt	 att	 söka	
arbete	 samt	 kontakta	 rekryteringsfirmor	 och	
företag	för	att	sälja	sin	egen	profil.	För	en	del	kan	
det	kännas	obekvämt	och	konstlat	att	sälja	in	sig	
själv	eftersom	man	förväxlar	en	vinnande	attityd	
med	att	skryta.	Särskilt	vid	intervjuförfarandet	har	
sådana	känslor	en	förmåga	att	spöka	och	förstöra	
för	en	själv.	Självkänsla	är	förmågan	att	känna	att	
man	är	bra	precis	så	som	man	är,	oavsett	hur	man	
är,	och	det	är	viktigt	att	man	som	arbetssökande	
har	 den	 insikten.	 Det	 säger	 sig	 själv	 egentligen:	
om	du	inte	själv	förstår	hur	bra	du	är	som	person,	
hur	 ska	 du	 då	 kunna	 förklara	 det	 för	 någon	
annan?	 	 När	 man	 har	 självrannsakat	 sig	 till	 en	
bekväm	slutsats,	blir	det	lättare	att	presentera	en	
bild	av	sig	själv	i	sin	bästa	dager.	Lyckas	man	med	
detta	vid	en	intervju	uppfattas	man	generellt	som	
säker,	ärlig	och	mogen,	vilka	egenskaper	är	precis	
sådana	man	vill	framhäva.		

METOD
Arbetsmetoden	för	själva	sökandet	kan	ha	en	stor	effekt	för	det	
framtida	 arbetet.	 Den	 direkta	 effekten	 är	 hur	 lång	 tid	 det	 tar	
att	 få	 ett	 arbete	 och	 den	 indirekta	 effekten	 är	 hur	 bra	 arbetet	
blir.	 En	 bra	 arbetsmetod	 kortar	 ner	 tiden	 som	 arbetssökande	
och	 ger	 eventuellt	 flertalet	 arbetserbjudande	 att	 välja	 bland	
istället	 för	 bara	 ett.	 Det	 handlar	 alltså	 om	 att	 använda	 alla	
verktyg	 som	 finns	 tillgängliga	 på	 ett	 effektivt	 sätt.	 För	 att	
kunna	 förbättra	 effektiviteten	 i	 arbetssökandet	 får	 man	 se	 till	
faktorn	 man	 har	 i	 förhållandet	 mellan	 antalet	 ansökningar	
och	 antal	 arbetserbjudanden.	 I	 den	 bästa	 av	 världar	 ger	 en	
arbetsansökan	 ett	 telefonsamtal	 vilket	 ger	 en	 intervju	 vilket	
ger	 ett	 arbetserbjudande,	 vilket	 skulle	 ge	 en	 faktor	 på	 1:1.	
Verkligenheten	 ter	 sig	 dock	 sällan	 riktigt	 så	 lukrativ.	 Istället	
kan	 det	 vara	 mer	 realistiskt	 att	 som	 exempel	 säga	 att	 för	 ett	
arbetserbjudande	behöver	man	gå	på	fem	intervjuer	vilket	kan	
betyda	20	telefonsamtal	vilket	man	ringt	efter	50	ansökningar.	
Vissa	är	bättre	på	att	genomföra	intervjuer	medan	andra	är	bättre	
på	att	ringa	de	där	telefonsamtalen.	Oavsett	om	man	uppfattar	
allt	 som	svårt	eller	 springande	 lätt	handlar	det	om	att	ha	klart	
för	 sig	 själv	 hur	 mycket	 arbete	 som	 förväntas.	Vill	 man	 ha	 fem	
arbetserbjudanden	så	har	man	helt	enkelt	mycket	arbete	framför	
sig.	Till	detta	har	jag	bara	två	saker	att	säga;	(1)	att	söka	arbete	är	
ett	heltidsarbete	och	(2)	sisu!

Oavsett	 hur	 ens	 arbetsmetod	 ser	 ut	 så	 uppfattar	 nog	 de	 flesta	
det	som	tärande	att	söka	jobb	efter	jobb	efter	jobb.	Verktyget	för	
att	klara	av	detta	kallas	RMI	(rätt	mental	 inställning).	Det	gäller	
helt	enkelt	att	intala	sig	själv	att	man	kommer	få	ett	jobb,	att	man	
kommer	 att	 lyckas.	 Din	 mentala	 inställning	 till	 arbetssökandet	
påverkas	av	yttre	faktorer	men	det	är	i	själva	verket	du	själv	som	
styr	över	det,	punkt.	Man	kan	låta	motgångarna	diktera	hur	man	
mår	 men	 om	 man	 bara	 bestämmer	 sig	 så	 kan	 man	 helt	 enkelt	
välja	vilken	inställning	man	ska	ha,	det	är	bara	att	bestämma	sig.

“

Om	du	inte	förstår	hur	bra	du	
själv	är	som	person,	hur	ska	
du	då	kunna	förklara	det	för	
någon	annan? CV-databaser:

Monster
Stepstone
Arbetsförmedlingen
Jobbsafari
LinkedIn*

(LinkedIn är ett ”karriär-community”, väldigt bra för att bygga och 
vårda sitt nätverk)

ANSÖKNINGSHANDLINGAR	
(CV	OCH	ANSÖKNINGSBREV)
Ansökningshandlingarna	är	de	mest	centrala	och	nödvändiga	redskapen	i	arbetssökandet.	De	förtjänar	en	egen	plats	vid	en	sådan	
här	genomgång	och	Farzad	Niroumand	skriver	mer	ingående	om	dem	i	sin	artikel	Tips	från	HR	–	Så	skriver	du	det	perfekta	CV:t.	Utöver	
Farzads	artikel	vill	jag	komplettera	med	att	säga	att	det	finns	en	uppsjö	av	tips,	råd	och	inspiration	att	hämta	från	böcker	och	olika	sidor	
på	nätet.	För	att	nämna	en	bra	bok	så	har	Charlotte	Hågård	skrivit	CV-boken,	men	annars	har	google	över	en	miljon	träffar	på	sökningen	
skriva	cv.	Oavsett	hur	man	väljer	att	utforma	sina	ansökningshandlingar	ger	jag	följande	råd;	utforma	ansökningshandlingarna	som	en	
cliffhanger	!	När	man	skickar	in	sina	ansökningshandlingar	utgör	de	oftast	bara	ett	medel	för	att	få	en	intervju	till	stånd.	Själva	syftet	
med	att	skicka	in	ansökningshandlingarna	är	inte	att	avlämna	en	komplett	redovisning	av	dig	själv,	utan	snarare	att	visa	att	man	är	
kvalificerad	för	tjänsten	och	väcka	intresse	hos	den	som	rekryterar.	Med	andra	ord	kan	man	säga	att	målet	är	att	mottagaren	ska	kunna	
bilda	sig	en	uppfattning	om	vem	du	är,	men	ha	fler	frågor	än	svar	när	den	har	läst	klart.	
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TELEFONEN
I	jakten	på	arbete	är	ansökningshandlingarna	troligtvis	de	mest	nödvändiga	
verktygen,	men	telefonen	är	det	mest	effektiva.	Det	är	väldigt	många	som	
känner	en	stark	olust	inför	att	ringa	främmande	människor	och	försöka	sälja	
in	sig	själva.	Det	är	av	någon	anledning	väldigt	lätt	att	redan	innan	samtalet	
förutsätta	att	man	kommer	 låta	ointressant	och	att	mottagaren	 inte	skulle	
vara	intresserad	av	att	prata	med	en.	Det	är	så	klart	fullt	möjligt	att	det	blir	
just	så	men	jag	vill	påstå	att	det	hör	till	ovanligheterna.	Det	är	mer	troligt	att	
mottagaren	kommer	uppskatta	att	du	ringer	och	visar	intresse	för	tjänsten	
och	deras	företag.	Det	ligger	även	i	sakens	natur	att	ju	fler	samtal	man	ringer	
desto	 mer	 bekväm	 och	 självsäker	 blir	 man.	 Det	 krävs	 inte	 många	 samtal	
innan	man	känner	sig	så	pass	bekväm	att	man	ringer	utan	en	aning	om	vad	
man	ska	säga	och	bara	låter	motparten	föra	samtalet	helt	och	hållet.	Svarar	
man	på	annonser	endast	genom	att	maila	sina	ansökningshandlingar,	kan	
man	 förvänta	 sig	 en	 utdelning	 som	 är	 sämre	 än	 av	 en	 trisslott.	 Generellt	
sett	måste	man	helt	enkelt	ringa	och	söka	personer	för	att	få	en	ärlig	chans	
till	 intervju.	 För	 att	 komma	 igång	 med	 telefonen	 kan	 jag	 rekommendera	
att	 ringa	 upp	 annonsören	 en	 eller	 två	 dagar	 efter	 att	 du	 skickat	 in	
ansökningshandlingar	 och	 fråga	 om	 och	 hur	 handlingarna	 har	 mottagits.	
Med	ett	enda	samtal	får	man	en	föraning	om	vad	mottagaren	tycker	om	ens	
ansökan,	man	ger	dem	en	röst	till	ansökan	och	man	har	förmedlat	intresse	
och	 engagemang	 för	 tjänsten.	 Genom	 att	 ringa	 på	 de	 tjänster	 man	 söker	
effektiviserar	man	sitt	arbetssökande	genom	att	man	helt	enkelt	får	bättre	
koll	på	hur	ansökningarna	mottas.	Men	främst	handlar	det	om	att	ta	till	vara	
på	möjligheten	att	göra	ett	 intryck	på	rekryteraren;	när	det	väl	är	dags	att	
kalla	till	intervju	är	det	allt	som	oftast	”first	in	mind,	first	in	line”		som	gäller.	

TÄNK	UTANFÖR	LÅDAN
Marknaden	 för	 arbetssökande	 är	 hårt	
konkurrenssatt.	 Förmågan	 att	 kunna	
sticka	 ut	 i	 mängden	 kan	 vara	 en	 rejäl	
genväg	 där	 man	 i	 bästa	 fall	 går	 före	
hela	kön	av	arbetssökande.	Kanske	det	
mest	 klyschiga	 tillvägagångssättet	 är	
att	skriva	ut	sina	ansökningshandlingar	
på	 rosa	 parfymerat	 papper	 men	 jag	
skulle	inte	rekommendera	det	om	man	
inte	 söker	 en	 tjänst	 på	 L’Oréal.	 Jag	 har	
tidigare	hört	talas	om	en	nyexaminerad	
statistiker	 som	 tillsammans	 med	 sina	
ansökningshandlingar	 skickade	 med	
en	miniräknare	där	han	 i	 räknefönstret	
hade	 skrivit:	 ”ni	 kan	 räkna	 med	 mig”.	
Det	tycker	jag	är	ett	klockrent	exempel	
på	 förmågan	 att	 sticka	 ut	 på	 rätt	 sätt.	
Är	 man	 redo	 att	 investera	 lite	 slantar	 i	
sitt	arbetssökande	kan	man	 låta	trycka	
upp	 foldrar,	 med	 en	 bild	 av	 sig	 själv	
och	 lite	 text,	 som	 man	 använder	 för	
att	 bifoga	 sina	 ansökningshandlingar	
i.	 Eller	 köpa	 några	 billiga	 USB-minnen	
som	 man	 använder	 för	 att	 skicka	 sina	
ansökningshandlingar	 digitalt	 –	 samt	
bifogar	 ett	 meddelande	 om	 att	 be	
företaget	 återanvända	 minnet	 för	 en	
mer	klimatsmart	 lösning.	Med	ett	USB-
minne	 finns	 det	 även	 en	 möjlighet	 att	
skicka	med	en	powerpoint-presentation	
av	sig	själv.	Det	finns	också	ett	annat	sätt	
att	utforma	sina	ansökningshandlingar	-	
så	kallad	”CV-storytelling”.	Istället	för	en	
traditionell	 CV	 skriver	 man	 en	 historia	
som	 porträtterar	 sina	 personliga	
egenskaper	 på	 ett	 sätt	 som	 en	 vanlig	
CV	 aldrig	 hade	 kunnat	 göra.	 Det	 finns	
till	 och	 med	 betaltjänster,	 exempelvis	
TeamFactory.se,	som	kan	göra	det	åt	dig.	
Advokatbyråer	 kanske	 inte	 uppskattar	
den	 typen	 av	 kreativa	 lösningar	 lika	
mycket	 som	 förlaget	 Norstedts	 Juridik	
men	 med	 lite	 fingertoppskänsla	 kan	
man	eventuellt	gå	före	i	kön.	Kontentan	
är	att	alla	sätt	är	bra	förutom	de	dåliga.	
Att	 tänka	 utanför	 lådan	 handlar	 lika	
mycket	 om	 att	 sticka	 ut	 från	 mängden	
som	att	göra	det	på	ett	 sådant	sätt	att	
det	 kompletterar	 ens	 ansökan	 och	
säger	något	om	en	själv.	Ofta	räcker	ett	
telefonsamtal	men	det	finns	ingen	regel	
som	säger	att	man	måste	begränsa	sig	
därtill.

MOTIVERAD	ATT	BÖRJA	SÖKA	ARBETE?
Om	 man	 frågar	 en	 heltidsarbetande	 hur	 de	 fick	 sitt	 jobb,	 är	 det	 inte	
ovanligt	 att	 man	 får	 till	 svar	 ”genom	 ett	 bananskal”.	 Vare	 sig	 om	 man	 är	
arbetssökande	eller	inte	så	kan	det	dyka	upp	möjligheter	från	oväntade	håll.	
Därför	är	det	viktigt	som	arbetssökande	att	 tänka	på	att	arbeta	på	många	
fronter	 samtidigt	 och	 att	 exponera	 sig	 så	 mycket	 som	 möjligt	 för	 att	 öka	
chanserna	att	ett	bananskal	dyker	upp.	Låt	så	många	som	möjligt	veta	att	du	
är	ute	efter	ett	arbete	och	stöter	du	på	någon	som	arbetar	på	en	intressant	
arbetsplats,	eller	rent	av	har	ett	eget	företag,	var	inte	rädd	för	att	fråga	om	
de	 söker	 fler	 medarbetare.	 Avslutningsvis	 vill	 jag	 ge	 ett	 tips	 till	 er	 som	 tar	
arbetssökandet	på	allvar.	Du	bör	 inte	sikta	på	att	 få	ett	arbete,	utan	på	att	
få	flera	arbetserbjudande	n.	Om	den	där	sista	intervjun	gick	riktigt	bra	så	är	
det	inte	en	godtagbar	anledning	att	pausa	med	arbetssökandet	och	vänta	
på	svar	utan	tvärtom	ett	perfekt	tillfälle	att	lägga	i	en	högre	växel.	Det	känns	
fantastiskt	att	efter	mycket	slit	bli	erbjuden	ett	arbete	som	innehåller	allt	man	
hoppats	på,	men	lyckas	man	istället	arbeta	sig	vidare	till	två	erbjudanden	att	
välja	mellan,	då	har	man	ett	bra	utgångsläge	för	löneförhandling.	Och	har	du	
två	arbetserbjudanden	framför	dig,	då	kan	jag	nästan	garantera	att	det	finns	
ett	tredje	företag	som	också	vill	vara	med.	

“
First	in	mind,	first	in	line

Bemannings- och rekryteringsföretag:

Academic	Work
Jurek	bemanning
Adecco
Proffice
Manpower
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Sitter på tunnelbanan från Universitetet, 
är fortfarande skakis i knäna efter 
processrättstentan, äntligen känns 
sommaren nära! 

Jag knäpper på telefonen och hinner inte 
mer än slå pinkoden förrän det ringer. 
”Hej, det är Jenny på Advokatfirman 
Althin, hur är det med dig?” Jodå, bra, 
svarar jag och rösten skakar mer än 
knäna nu. Jag försöker tyda hennes ton, 
den låter som att det ska komma ett 
”tyvärr men” och jag stålsätter mig mot 
besvikelsen. Rösten i andra änden säger 
”Tänkte fråga dig om du vill komma till 
oss i sommar”? Om jag vill? Det är inte 
ens en fråga! 

Två månader senare sitter jag på mitt 
eget kontor på Skeppsbron och skriver 
en krönika om hur det är att praktisera 
på en brottmålsbyrå. 

Hur är det då? Första dagen får jag 
en kopp kaffe i ena handen och en 
pärm med instruktioner i den andra 
tillsammans med en förmaning: ”Stanna 

Det är inte en överdrift att hävda att 
juristyrket handlar om att praktisera 
den juridiska metoden; att hitta rätt, 
snabbt. Men att hitta rätt är inte alltid så 
lätt. Efter sju arbetade timmar framför 
dator och böcker slutar hjärnan att 
förstå orden i dess sammanhang - allt 
blir bokstäver.

Skillnaden mellan att jobba med 
okvalificerat arbete på en byrå och att 
praktisera är att du blir betraktad som 
någon som har något att säga – när det 
under lunchen diskuteras ett juridiskt 
problem tillfrågas du om hur du ser på 
saken. När du lämnar in en promemoria 
vill kollegan ha dina synpunkter – ”tror 
du att detta går?”. Oftast vet jag inte, 
men det känns skönt 
att få frågan, och det 
känns ännu bättre att 
kunna svara. 

inte kvar för länge om kvällarna. Du är 
här för att lära dig och ha roligt, inte 
slösa bort ditt sommarlov”.

Alla jurister på byrån kommer förbi 
och hälsar allteftersom de droppar in 
från semestern. Frågorna handlar mest 
om vilket rättsområde som intresserar 
mest och vilket universitet jag kommer 
ifrån - en fråga som jag som inbiten 
stockholmsstudent blir lika förvånad 
över varje gång.

Överlag känns Althin som en ung byrå, 
inte särskilt stel eller hierarkisk. Att 
stämningen är sådan gör att jag som 
praktikant känner att jag får vara med 
från början – på riktigt. Det gör jobbet 
både roligare och lättare – ingen fråga 
känns dum och alla har tid att lyssna. 
Mitt första ärende handlar om 
kränkningsersättning i ett våldtäktsmål, 
och senare har allt från vårdnadstvister 
till JK-ärenden och jäv trillat in. 
Uppgifterna skiljer sig märkbart åt 
mellan de olika rättsområdena, men 
arbetet i sig är förvånansvärt likartat. 

ELIN
LILIJEBLADH

KRÖNIKA: ATT	PRAKTISERA	PÅ	EN	BROTTMÅLSBYRÅ
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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.  
Besök oss gärna i vår monter på Juristdagarna så berättar vi mer.                                                                    
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Även Cecilia Wirén, Head of  HR på 
Lindahl, anser att CV:t ska vara välstruk-
turerat, rakt och tydlig så att rekryteraren 
lätt hittar. 
- Rakhet och tydlighet är viktiga ledord för 
oss i vår rådgivning och de kan verkligen 
appliceras på CV:n också, säger Cecilia 
Wirén. 

Enligt Anna Hellström, Head of  Recruit-
ment på HR Commitment, ska tyngd 
läggas på vad hon kallar ”hygienfaktorer”. 
- Personalia, utbildning, arbetslivserfar-
enhet samt övriga meriter, det mer 
personliga, läggs i det personliga brevet.
Dessutom anser hon att det är viktigt att 
tänka på att man anpassar CV:t till tjänsten 
man söker och tydligt lyfter information 
av relevans. Söker man arbete inom t.ex. 
skattejuridik bör man anpassa sitt CV så 
att det tydligt framgår vad man har för 
formella meriter inom området. Detta kan 
man göra genom att lista relevanta kurser 
eller arbeten man haft inom området. 
Det ska klart framgå i CV:t att sökanden 
är lämplig för jobbet, betonar Anna 
Hellström. 

Om man har många tidigare meriter tycker 

Det första och kanske viktigaste är enligt 
Eva Dahl, HR-ansvarig på Cederquist, 
att man inte förväxlar sitt CV med det 
personliga brevet. Hon berättar att CV:t, till 
skillnad från det personliga brevet ska vara 
faktabaserat, d.v.s. kunna understödjas. Ett 
CV är mer formellt skrivet och ska inte 
inkludera personliga utläggningar. 
- Det personliga brevet är en beskrivning 
av dig som person, intressen och varför 
just du vill ha jobbet i fråga. I CV:t bör 
man visa vilken utbildning man har, vilken 
arbetslivserfarenhet man skapat och 
andra meriter man har, t.ex. stipendier, 
förtroendeuppdrag och certifikat. Enligt 
Eva Dahl ska du i CV:t visa att just du är 
kvalificerad för tjänsten du söker.  

Henriikka Tihinen, HR Coordinator på 
Hannes Snellman, tycker att CV:t ska ge 
rekryteraren en bild av vad sökanden har 
studerat och dennes arbetslivserfarenhet 
med en kort beskrivning på arbetsuppgifter 
samt övriga sidmeriter, fritidsintressen 
eller ideella engagemang. 

CV:t ska vara lättläst, strukturerat och 
tydligt, poängterar Carl Linderoth som 
arbetar som HR Manager på Linklaters. 

TIPS FRÅN HR:   

SÅ SKRIVER DU DET 
PERFEKTA CV:T
Din	första	kontakt	med	en	presumtiv	arbetsgivare	sker	nästan	alltid	genom	en	Human	Resources-avdelning	(HR)	på	den	
byrå,	myndighet	eller	det	företag	du	söker	jobb	hos.	En	HR-medarbetare,	även	kallad	rekryterare,	har	som	jobb	att	sålla	ut	
ansökningar	som	inte	platsar	för	tjänsten.	Det	är	genom	ditt	personliga	brev	och	CV	som	de	bedömer	om	just	du	är	rätt	
person	för	jobbet.	Misslyckas	du	med	att	imponera	på	HR	kan	du	gå	miste	om	drömjobbet.	Oavsett	vad	det	är	för	jobb	du	
söker	behöver	du	ett	strukturerat	och	säljande	CV	för	att	kunna	ta	dig	vidare	till	nästa	steg	–	att	bli	kallad	till	intervju.	

Vi	frågade	fem	rekryterare	om	vad	det	är	de	egentligen	letar	efter	bland	de	hundratals	CV-ansökningar	de	får	in	varje	år.	

Carl Linderoth att det är bäst att försöka 
göra ett urval av de mest aktuella för 
att hålla CV:t relativt kort. Känner man 
istället att man inte har så mycket relevant 
arbetslivserfarenhet, vilket ofta är fallet för 
studenter, är det viktigt att ta med arbete 
man haft under sin studietid, påpekar 
Henriikka Tihinen. Hon menar att om 
rekryteraren t.ex. får uppfattningen att 
sökanden inte har gjort någonting under 
somrarna, trots att man har arbetat, kan 
det missgynna sökanden. 
- När du har fått mer arbetslivserfarenhet 
blir extrajobben inte lika viktiga, men 
i början kan de vara det, poängterar 
Henriikka.

Ett vanligt misstag är att sökanden skriver 
generella CV:n och inte alls anpassar CV:t 
till det personliga brevet och den tjänst 
man söker, berättar Eva Dahl. Hon menar 
att det personliga brevet och CV:t, trots 
sina olikheter, ska komplettera varandra. 
Även Anna Hellström tycker att CV:t 
och det personliga brevet ska knyta an till 
varandra. 

- När du skriver ditt CV är det viktigt 
att du alltid anpassar det till den tjänst 
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du söker, berättar Henriikka Tihinen. 
Hon poängterar att man ska undvika 
att skicka ut massansökningar eftersom 
arbetsgivaren vill känna sig utvald. 

De vanligaste misstagen är enligt HR 
dåligt språk och stavfel. Deras tips är att 
korrekturläsa CV:t flera gånger innan det 
skickas iväg. Stavfel ser aldrig bra ut och 
det är misstag som lätt kan rättas till. 

Ett annat vanligt misstag är att sökanden 
glömmer att byta ut namnet på 
arbetsgivaren om man skickar massansök-
ningar. 
- Eftersom vi får in många ansökningar är 
det lätt att de ansökningarna hamnar långt 
bak, säger Eva Dahl. Hon understryker 
att noggrannhet är A och O i branschen 
och skickar någon in ett CV med en annan 
arbetsgivares namn på så får personen 
jobba på sin noggrannhet. 

Henriikka Tihinen menar även hon att 
stavfel och slarv kan se dåligt ut. Hon 
tipsar sökanden att läsa igenom ansökan 
flera gånger och även be andra läsa igenom 
ansökan. Upptäcker man i efterhand att 
man missat något eller skrivit fel tycker 
Henriikka Tihinen att man ska höra av sig 
till rekryteraren och informera denne om 
detta.  
- Det är mycket bättre än att ignorera 
misstaget, säger hon.

När man skriver sitt CV gäller det att sticka 
ut och väcka intresse. Men att använda sig 
av klyschor är inte särskilt originellt och 
ska helst undvikas. Det är visserligen inget 
fel med att använda sig av klyschor men 
det är viktigt att beskriva det man vill få 

FARZAD
NIROUMAND

fram på ett praktiskt sätt och knyta an till 
tjänsten. 
- Skriver man att man är en social person 
är det viktigt att ge exempel på detta, 
påpekar Anna Hellström. Hennes råd är 
att försöka formulera klyschor på ett annat 
sätt som istället exemplifierar varför man 
t.ex. är en social person. 

Cecilia Wirén instämmer och menar att det 
är viktigt att undvika vanliga CV-klyschor 
och inte överdriva bedrifter eller titlar på 
tidigare uppdrag. 
- Sådant brukar vara ganska lätt att 
genomskåda, berättar hon. 

Ett annat sätt att väcka intresse kan vara 
genom att använda sig av alternativa sätt 
att skicka in sitt CV. Anna Hellström 
menar att ett annorlunda utformat CV 
får uppmärksamhet om det skiljer sig 
från resterande ansökningar. Men hon 
poängterar även att ett annorlunda 
utformat CV inte behöver betyda att 
sökanden blir kallad till intervju. 
- I de fall det inte finns en färdig mall är 
det bäst att utforma CV:t så neutralt som 
möjligt. Många tenderar att överarbeta 
layouten, menar Cecilia Wirén. 

Eva Dahl anser att man bör anpassa sig 
efter den bransch man skickar sin ansökan 
till. 
- Advokatbyråer är oftast väldigt 
traditionella arbetsplatser. Och även om en 
HR-ansvarig kan uppskatta ett annorlunda 
inskickat CV så kan det finnas andra på 
arbetsplatsen som inte alls uppskattar 
CV:t, menar hon. 

Ett CV ska inte heller vara för långt. En 
sida räcker, tycker Eva Dahl. Ett för långt 
eller ostrukturerat CV utan att man lyckats 
ge tydlig bild av vad man har gjort och när 
är inte bra, berättar Henriikka Tihinen. 

Varken Eva Dahl, Henriikka Tihinen 
eller Anna Hellström anser att man ska 
inkludera en bild i sin ansökan. 
- Man vet aldrig vem som ser bilden och 
vad den personen har för förutfattade 
meningar. En bild kan givetvis underlätta 
för rekryteraren att komma ihåg sökanden 
men en bild kan även sända ut fel signaler, 
menar Anna Hellström.

Eva	Dahl
HR-ansvarig
Cederquist

Henriikka	Tihinen
HR	Coordinator
Hannes	Snellman

Carl	Linderoth
HR	Manager
Linklaters

Cecilia	Wirén
Head	of	HR
Lindahl

Anna	Hellström
Head	of	Recruitment
HR	Commitment

HR:s fem bästa CV-tips

1.	Använd	dig	av	tydliga	rubriker.
2.	Skriv	namn,	personnummer,	adress,	
telefonnummer	och	e-post	högst	upp	i	
högra	hörnet.	
3.	Inkludera	uppgifter	om	din	
utbildning,	arbetslivserfarenhet,	språk-	
och	datakunskaper	samt	eventuella	
referenser.	
4.	Anpassa	ditt	CV	till	tjänsten	du	söker.	
5.	Fimpa	CV-klyschorna	och	beskriv	
istället	hur	och	varför	just	du	är	en	
”flexibel,	stresstålig	social	person	
som	gillar	att	ha	många	bollar	i	
luften	samtidigt	som	du	är	en	driftig	
lagspelare	som	gillar	att	vara	spindeln	
i	nätet.”
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Haag
Vi är femton glada och förväntansfulla 
studenter som samlas på Stockholms 
Centralstation. Vår gemensamma 
nämnare är ett gediget intresse för 
mänskliga rättigheter och internationell 
rätt.  Jag förväntar mig att komma till en 
grå stad med kostymklädda människor 
som skyndar mellan kontorskomplexen 
för viktiga möten, en fördom som jag 
verkar dela med övriga deltagare. Men 
väl i Haag inser vi att det är en stad 
med många ansikten, såväl pittoresk 
som storslagen och modig med sin 
annorlunda arkitektur och mängder av 
offentlig konst. 

ICC	–	International	Criminal	Court
Vårt första besök för resan går till 

International Criminal Court (ICC) 
med förhoppningen att få se delar av 
huvudförhandlingen mot Jean-Pierre 
Bemba Gombo, befälhavare för den 
irreguljära stridsrörelsen Movement for 
the Liberation of  Congo (MLC) som står 
åtalad för brott mot mänskligheten. 

Vår guide är en australiensisk jurist som 
arbetar som assistent till en av åklagarna, 
hen berättar om mål som avgjorts och 
några som just har påbörjats, med kända 
namn som Joseph Kony, Saif  Al-Islam 
Gadaffi och Charles Taylor. ICC har 
mandat endast i de fall som inhemska 
domstolar inte kan eller vill ställa förövare 
till svars för grova brott, en viktig uppgift, 
och förhoppningsvis kan domstolen 
både vara en brottsuppklarande och 
avskräckande institution. Domstolen har 
dock kritiserats för att hittills endast ha 
efterlyst och åtalat afrikanska ledare trots 
att brott begås världen över. Praktikplatser 
vid den juridiska avdelningen på ICC 
erbjuds i mellan tre till sex månader för 
personer som har specialiserat sig inom 
vissa närmre angivna områden. 

Wladimiroff	Advocaten
Resans andra besök går till Wladimiroff  

Advocaten. Dess grundare, Mïchail 
Wladimiroff  är universitetsprofessor och 
var försvarare i det första målet vid en 
internationell brottmålsdomstol sedan 
de beryktade Nürnberg-rättegångarna.  
Han är på många sätt en karaktär inom 
internationell rätt trots att han inte är 
specialiserad på mänskliga rättigheter 
utan på corporate criminal law där han har 
processat mycket, vilket så småningom 
ledde till att han förde Dusco Tadics talan 
vid International Criminal Tribunal of  
the former Yugoslavia. Mïchail berättar 
hur det var att ge sig ut på okänd mark; 
humanitär rätt och mänskliga rättigheter 
hade på den tiden inte utvecklats till det 
dynamiska och expansiva rättsområde 
som det är idag. Det fanns få experter på 
området och ännu färre med processuell 
erfarenhet, vilket är förklaringen till att 
Mïchail tillfrågades om att bli försvarare 
för Tadic. 

Efter ett givande samtal bjuds vi på 
holländska delikatesser i biblioteket, 
Mïchail berättar att flera av de advokater 
som nu arbetar vid hans byrå tidigare 
har varit där som trainees. Han säger 
att juriststudenter i större utsträckning 
borde våga söka sig till byråer utomlands 

INTERNATIONELLA KOMMITTÉN BESÖKER HAAG 

Juridiska	 föreningens	 Internationella	
kommitté	 åkte	 under	 våren	 på	
studieresa	 till	 Holland	 och	 Haag	 i	
fem	 dagar	 med	 fokus	 på	 mänskliga	
rättigheter.	 Läs	 om	 vår	 resa	 och	 bli	
inspirerad	 till	 att	 anordna	 fler	 resor	
tillsammans	 med	 Internationella	
kommittén!

På Wladimiroff Advocaten, från vänster Adam Rogowski, Osin Bengin Bakircioglu, Annica Lidström, Mårten Nyström Holm, Karin Nyberg, Thomas Hefner, Alexandra Palm Politidis, Elin Lilijen-
bladh, Daniela Schreiyäck, Xandra Carlsson , Elin Fockström Haubitz, Andrea Hemming, Lucy Nicholson, Frederike Knothe, Alessandra Kylin och längst ut på kanten i lila är Michail Wladimiroff.
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att praktikanten stannar längre än tre 
månader och att praktiken ska vara del 
av utbildningen eller att dess relevans 
intygas. Dessa praktiker är oavlönade och 
utmärkt engelska ett absolut krav. 

ICTY	–	 International	Criminal	Tribunal	
of	former	Yugoslavia.	
Vid detta besök möts vi av en svensk 
jurist som arbetat för åklagarsidan på 
domstolen i nästan tio år. Han berättar 
om det mödosamma arbetet med att 
utveckla den internationella straffrätten 
som fram till tribunalens bildande 
inte existerade som ett juridiskt fält. 
Tribunalen har under åren mött kritik 
bland annat gällande den orimliga 
tidsutdräkt som dess system tillåtit och 
internationella brottmålsdomstolar har 
numer som praxis att bara åtala ledare för 
brott mot internationell rätt. Vi besöker 
en av de större förhandlingssalarna för en 
genomgång av de viktigaste målen som 
domstolen hittills har tagit upp. Det sista 
målet gäller Goran Hadzic som kunde 
gripas och häktas först 2011, efter att ha 
hållit sig undan i närmare 16 år. 

Inom ICTY finns möjligheter till oav-
lönad praktik, men eftersom tribunalen 
behandlar sina sista fall för att sedan 
läggas ner kommer den möjligheten att 
försvinna inom kort. För de studenter 
som är i slutskedet av sin utbildning är 
det fortfarande en god idé att söka. 

GHRD	-	Global	Human	Rights	Defence	
Vårt sista stopp för resan är en mindre 
MR-organisation, Global Human 
Rights Defence (GHRD), som arbetar 
med att uppmärksamma och motverka 
kränkningar av mänskliga rättigheter av 
vissa etniska och religiösa minoriteter, 
främst i Sydostasien. I Bangladesh har 
organisationen drivit ett framgångsrikt 
projekt mot trafficking och under vårt 
besök får vi se en otroligt gripande film 
från detta projekt som tydliggör hur 
de ekonomiska intressena prioriteras 
framför mänskliga rättigheter. För 
organisationen arbetar två svenskar: en 
anställd och en praktikant. De berättar 
att de som är intresserade av att arbeta 
praktiskt med mänskliga rättigheter ofta 
kan få mer utmanande uppgifter inom 
mindre organisationer då behovet av 
praktikanter oftast är större.

Det bestående intrycket av resan är att 
det finns mycket som en juriststudent kan 
bidra med när det kommer till organiserat 
arbete för mänskliga rättigheter. Som 
juriststudent är det viktigt att skaffa sig 
de språkkunskaper som är nödvändiga. 
Behovet av specialkompetens växer 
snabbt och det finns en rad inriktning-
ar som är relevanta för arbete med 
mänskliga rättigheter. Stora internation-
ella organisationer som EU, FN och den 
svenska representationen utomlands 
kräver ofta att de anställda ska ha haft 
tidigare erfarenheter inom området och 
praktikplatser är ett bra sätt att som 
student skaffa sig detta – ut och leta tills 
du hittar något som passar dig! 

då det ger fler alternativ inför framtiden, 
speciellt om det område man är 
intresserad av är smalt. 

International	 Court	 of	 Justice	 (ICJ)	 –	
Information	Department
International Court of  Justice (ICJ) är 
beläget i Peace Palace och den mäktiga 
byggnaden gör skäl för sitt namn. Väl 
förbi säkerhetskontrollen och den 
stora trädgården möts vi av ett jättelikt 
marmorrum med förgyllda träsnitt 
där vi blir hämtade av en humoristisk 
fransman. Han gör sitt bästa för att med 
sarkasm och ironi testa våra kunskaper 
och samtidigt tydliggöra domstolens 
förträfflighet. Under presentationen får 
vi sitta på nationernas platser i domsalen, 
som mest liknar en medeltida balsal, 
medan vi blickar upp på de femton 
tomma stolarna under väldiga målade 
fönster där domarna vanligtvis huserar. 
ICJ:s är ett tvistlösande organ med 
absolut bindande beslut men eftersom 
all tvistlösning via ICJ är beroende av att 
länderna samarbetar med domstolen har 
den sina uppenbara begränsningar. 

ICJ tar löpande emot oavlönade 
praktikanter i mellan en till tre månader. 
De som söker ska ha påbörjat sin 
masterutbildning och domstolen kräver 
förutom utmärkt engelska också flytande 
franska. Söktrycket är hårt och den som 
vill ha chans att praktisera får vara beredd 
på att vänta på svar i upp till nio månader. 

Netherlands	ministry	of	foreign	affairs	
–	IT	and	human	rights
Från Peace Palace med sin grönskande 
omgivning anländer vi med buss till ett 
torg omgivet av höga byggnader i olika 
brungrå nyanser. Säkerhetskontrollerna 
går numer på rutin och vi leds ned i 
en källare där vi ska ha ett seminarium 
med holländska UD. Seminariet rör 
riktat bistånd, prideparader och enskilda 
staters ansvar för asylsökande. Samtalet 
är öppet och representanterna diskuterar 
hur värnandet om goda mellanstatliga 
relationer tillsammans med stora 
affärsmässiga investeringar mellan stater 
ofta kan få mänskliga rättigheter att 
hamna i skymundan. Under besöket får 
vi träffa två praktikanter som studerar 
statsvetenskap och internationella 
relationer. Den oavlönade praktiken varar 
i 6 månader och ingår i utbildningen, 
något som bekant inte är fallet vid 
juristutbildningen där praktik i princip 
bara kan genomföras inom ramen för 
uppsatsen. 

För den som är intresserad av att 
praktisera på ambassad eller på UD 
är det bra att veta att det ofta krävs 

Låter det intressant? 
Här är några tips på hemsidor:

www.FUF.se
www.globalportalen.org	
www.regeringen.se
www.ILO.org
www.UNHCR.se
www.kvinnatillkvinna.se ELIN

LILIJEBLADH

På UD, från vänster Mårten Nyström Holm, Xandra Carlsson, Susanne Odén, Andrea Hemming, Lucy Nicholdson, Anna-
Maria Rhodenlind,  Elin Fockström Haubitz, Alessandra Kylin, Daniela Schreiyäck, Elin Lilijenbladh, Alexandra Palm Politidis, 
Karin Nyberg, Osin Bengin Bakircioglu, Fredrike Knothe, Thomas Hefner, Adam Rogowski, och på ytterkanten står 2 av UD-
praktikanterna.

INTERNATIONELLA KOMMITTÉN BESÖKER HAAG 
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sekretessavtal när de börjar, för att värna 
om klienternas integritet och anonymitet. 
Under rådgivningstillfällena delas student-
erna in i grupper om tre till fem personer 
och arbetar enligt ett på förhand fastställt 
schema. Rent konkret handlar det om 
cirka tre timmars arbete i månaden, men 
för den som vill går det att delta i större 
utsträckning. Arbetsuppgifterna består 
bl.a. i att svara på juridiska spörsmål, 
upprätta handlingar som t.ex. överklag-
anden, kontakta myndigheter, hänvisa 
klienter till advokatbyråer etc.

I vårt arbete möter vi ofta människor som 
är socialt utsatta, ur ett såväl ekonomiskt 
som personligt perspektiv. Vissa av våra 
klienter är osäkra på vilka rättigheter 
de har. Andra är väl medvetna om sina 
rättigheter, men har svårt att hävda 
dessa inför en auktoritativ myndighet. 
Att kunna omvandla det komplicerade 
juridiska regelverket till en mer 
lättillgänglig vägledning är därför a och 
o för vår verksamhet.  Att våra rådgivare 
även har en respektfull förståelse för 
klienten och ett ansvarsfullt bemötande 
under rådgivningens gång är ytterligare 
en förutsättning för att kunna bedriva det 
arbete vi gör. 

Men Gatujuristerna är inte bara en 
juridisk hjälporganisation. I mångt och 
mycket är vår verksamhet ett socialt 
projekt som ska ge rådgivarna tillfällen att 
lära känna studenter från andra terminer. 
Under terminens gång brukar vi anordna 
tillfällen då rådgivarna kan träffas under 
mer lättsamma former. Därtill anordnar vi 
flera verksamhetsrelaterade utbildningar 
varje termin, där alla rådgivare bjuds in att 
delta. I våras hade vi utbildningar i bl.a. 
hemlöshet och terapeutisk juridik.

För den student som vill fördjupa sina 
juridiska kunskaper, såväl som sin sociala 
kompetens finns det således goda skäl 
att ta en närmre titt på Gatujuristernas 
verksamhet. Kika in på vår hemsida 
(www.gatujuristerna.se) och håll utkik 
efter våra rekryteringsdatum. Och kom 
gärna förbi vår monter på Juristdagarnas 
mässa i Frescatihallen 18 oktober och 
ställ frågor till oss.

Klaragården som är ett kvinnohärbärge.

I skrivande stund är vi 49 studenter som 
arbetar som rådgivare på de fyra olika 
anläggningarna. Alla studenter som har läst 
klart fjärde terminen på juristprogrammet 
är behöriga att söka till vår verksamhet. 
Rekrytering sker i början på varje termin 
och brukar annonseras på Juristcentrums 
anslagstavla, på vår hemsida samt genom 
personliga klassbesök.

Våra rådgivare får alltid skriva under ett 

Gatujuristerna är en ideell organisation 
som drivs av juridikstuderande 
vid Stockholms universitet. 
Organisationen startade 2005, när 
Situation Stockholm efterfrågade 
kostnadsfri juridisk rådgivning i 
sin verksamhet. Idag, sju år senare, 
har verksamheten expanderat och 
finns numera på fyra anläggningar: 
Situation Stockholm, Stadsmissionens 
Klaragård samt Convictus i Högdalen 
och i city. Alla anläggningar är öppna 
för både män och kvinnor, förutom 

VALERIE	BEHRAD
PROJEKTLEDARE	

GATUJURISTERNA

Brinner	du	för	att	hjälpa	människor	som	har	svårt	att	tillvarata	sina	rättigheter?	
Tycker	du	om	att	arbeta	i	grupp	med	andra	juridikstudenter?	Är	du	skicklig	på	att	
förmedla	dina	juridiska	kunskaper	på	ett	lättförståeligt	sätt?	Då	kan	Gatujuristerna	
vara	en	verksamhet	att	titta	närmre	på.
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tåg som tar oss till den norrländska 
vildmarken, långt från stressade 
kurskamrater och tunnelbanans röda 
linje. Tågresan upp till Kiruna är lång, 
130 mil. Genom tågfönstren ser vi mest 
skog och tiden ägnar vi åt att spela kort 

att vad man gör under sin studietid 
påverkar ens framtid.

En del väljer att vid sidan av studierna resa 
till Kebnekaise, så också denna sommar, 
vilket var tredje året i rad för Juridiska 
föreningen. Tro det eller ej, men att 
bestiga ett berg har många likheter med 
att ta sig genom juristprogrammet. Det 
är ett äventyr med många utmaningar, 
både stora och små, som kan jämföras 
med alltifrån att klara av Proppdagen till 
att klättra över väggen (Civilrätt 2). 

En solig kväll lämnar vi Stockholms 
Centralstation och sätter oss på ett 

Att studera juridik kan precis som att 
resa vara nytt, spännande, skrämmande 
och roligt. Det blir vad man gör det till. 
Man kan välja att påbörja en resa ensam 
eller tillsammans med andra människor. 
En juriststudents resa är närmare 
bestämt fyra och ett halvt år och 
kommer förhoppningsvis att resultera 
i en juristexamen. Många menar att 
studietiden formar en som person och 

ETT ÄVENTYR

JF på toppen. (Från vänster) Dino Susic, 
Jonas Sjöberg, Anna Wennberg, Arash 
Ensani, Petter Danckwart, Adam Rogowski 
och Gustav Lundin.

“

Efter	en	renburgare	på	”Lap	
Dånalds”	får	vi	ny	energi	och	
väljer	att	fortsätta	till	fots	i	
stället	för	att	ta	båten,	ett	
beslut	som	i	efterhand	kanske	
inte	var	alltför	klokt
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i restaurangvagnen. I Kiruna väntar 
en buss som tar oss den sista biten till 
Nikkaluokta. Väl framme inmundigar 
vi en mindre måltid samtidigt som vi 
förbereder oss för vår första etapp: 
Nikkaluokta till Kebnekaise fjällstation - 
en vandring på cirka 19 kilometer som 
beräknas ta ungefär sex timmar. 

Vi ger oss iväg och möter många 
glada vandrare längs leden. Vid sjön 
Ladtjojaure finns en liten station där 
man kan köpa mat och välja att ta en 
båt över sjön för att minska sträckan 
till Kebnekaise fjällstation med sex 
kilometer. Efter en renburgare på ”Lap 
Dånalds” får vi ny energi och väljer att 
fortsätta till fots i stället för att ta båten, 
ett beslut som i efterhand kanske inte 
var alltför klokt… 

Under vandringen håller vi en jämn 
takt där vi går i 50 minuter och vilar i 
10 minuter. Allteftersom vi närmar oss 
fjällstationen syns Kebnekaisemassivet 
allt tydligare, i varje fall foten av 
massivet. Toppen är täckt av moln. När 
vi når fjällstationen möts vi av en något 
tryckt stämning, vädret har varit dåligt i 
flera dagar, det har blåst 25 sekundmeter 
på toppen och många har tvingats vända 
hem utan att ha nått högst upp.

Något oroade slår vi upp våra tält. Det 
är fortfarande ljust när vi lägger oss vid 
midnatt men toppen är täckt av moln. 
Kommer vi att nå toppen? Vi har avsatt 
två dagar för toppförsök och kan inte 
göra annat än att hålla tummarna för 
att vädret ska vara tillräckligt bra för att 
vi ska kunna genomföra ett tillräckligt 
säkert försök. Kebnekaise är egentligen 
inte ett tekniskt svårt berg att bestiga 
men det finns andra faror. Dålig sikt, 
hala stenar och snabba växlingar i vädret 
kan göra vistelsen på berget potentiellt 
livsfarlig och det sker regelbundet 
olyckor.

Trots att vi tältar i vad som bäst kan liknas 
vid en stenig lerpöl somnar vi snabbt 
in efter dagens strapatser. Klockan är 
satt på 6:30 för att vi 7:30 ska kunna 
ge oss av mot toppen. När vi vaknar är 
det full aktivitet vid fjällstationen, vissa 
har redan börjat gå mot toppen medan 
andra äter frukost i lugn och ro. Toppen 
ligger fortfarande i moln men det är 
vindstilla så vi bestämmer oss för att 
göra ett försök. Till en början går det 
lätt men i och med att det blir brantare 
och brantare får vi slå av på takten och 
lägga in allt fler pauser. Borde vi tagit 
båten över sjön? Efter några timmars 
forcerande av brant och stenig terräng 
är vi uppe på Vierramvare. För att nå 

toppar redan har bestigits. Det är i viss 
utsträckning sant men var och en tar 
sig an äventyr efter sina förutsättningar. 
Den första dokumenterade bestigningen 
av Kebnekaise gjordes av fransmannen 
Charles Rabot år 1883. En för 1800-talet 
fantastisk prestation. 

Tiden då nationalstater tävlade genom 
att ta sig an prestigefyllda expeditioner är 
förbi. Trots det står vi här nästan hundra 
år efter Rabot’s bestigning med en annan 
flagga, Juridiska föreningens blåvita 
fana. Att tillsammans slå ner den på 
toppen känns symboliskt för hela resan. 
Vi har bestigit Kebnekaise tillsammans. 
Tillsammans som juriststudenter. Många 
i gruppen hade aldrig tidigare fjällvandrat 
och att som första resa till den svenska 
fjällvärlden bestiga Kebnekaise är en 
stor prestation. Jag är stolt över att ha 
varit delaktig i denna resa. Hur klyschigt 
det än må låta var det inte att nå toppen 
som var det stora, det var resan dit. 

På samma sätt skulle jag vilja påstå att 
juristutbildningen inte är en spikrak 
motorväg med slutdestination examen, 
utan en lång resa med många äventyr 
längs vägen. Missa inte dessa äventyr 
utan ta dig tid att göra andra saker vid 
sidan av studierna, t.ex. genom att 
engagera dig i Juridiska Föreningen. Det 
kommer berika din studietid och vem 
vet, kanske är din tältkamrat en framtida 
kollega.

Åter hemma känner vi att vi tagit oss 
igenom en inre och yttre resa. Resan 
kommer alltid finnas kvar i våra minnen 
och som Arash Ensani uttryckte 
det: ”Vi är vad vi gör och den resa vi 
har gjort är nu en del av mig”. Vi kan 
också dra slutsatsen att det är roligare 
att bestiga berg tillsammans än att 
bestiga berg ensam. Detsamma gäller 
juristutbildningen. Var öppen och stifta 
nya bekantskaper så blir studierna inte 
bara en transportsträcka till examen 
och jobb utan en minnesvärd resa full 
av äventyr där du skaffar dig vänner för 
livet. Ta tillvara på 
din studietid! 

högsta berg, hemma dricker vi kaffe för 
att hålla oss alerta på föreläsningar och 
för att orka hålla ögonen öppna några 
timmar till i biblioteket.

Vi börjar bli rätt trötta och ser därför till 
att alla äter tillräckligt mycket innan vi 
tillsammans vandrar de sista timmarna 
mot Sveriges tak. Det blir allt kallare, 
temperaturen ligger kring noll grader 
och vi är omgivna av snö. Sikten är 
tyvärr dålig men inte så dålig att det är 
en säkerhetsrisk. 

Kebnekaise måste man alltså först ta sig 
över Vierramvare, sedan ta sig ned några 
hundra höjdmeter för att återigen ta sig 
upp några hundra höjdmeter, någonting 
som för många kan vara mentalt 
påfrestande. Här brukar folk vända 
tillbaka till fjällstationen. Dalen kallas 
kaffedalen, och kontrasterna mot livet 
hemma i Stockholm gör sig påminda 
- här dricker vi kaffe för att orka med 
en sista ”push” mot toppen av Sveriges 

JONAS	SJÖBERG
IDROTTSSEKRETERARE	

2012

“

Det	är	roligare	att	bestiga	berg	
tillsammans	än	att	bestiga	
berg	ensam

Kebnekaises sydtopp utgörs av en 
toppglaciär och höjden varierar från år 
till år.  De sista 50 metrarna är branta. 
Vid den sista branten får vi ny energi 
och efter cirka sex timmars kämpande 
mot väder och vind står hela gruppen 
på Kebnekaises topp. Vi klämmer ihop 
oss för en obligatorisk toppbild. Alla 
är glada och en mycket härlig känsla 
infinner sig. Vi gjorde det!

Att bestiga Kebnekaise är visserligen 
jobbigt men ingen extrem fysisk 
prestation. Har man normalgod fysik 
ska det gå att ta sig upp. Varför känns 
det ändå så bra och varför bestiger man 
egentligen ett berg? Vi är bara en handfull 
av ett hundratal personer som når toppen 
denna dag.  Vissa påstår att det inte 
längre finns några stora äventyr kvar, att 
allt redan har gjorts och att alla världens 

“
Vi	gjorde	det!
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Anna Söderberg Ziesnitz var JF:s 
marknadssekreterare 2004, och senare 
med i Fru Justitias riddare. Anna 
berättar:
- Jag gjorde notarietjänst på Nacka 
tingsrätt. Efter en tid som fiskal på Göta 
hovrätt, och sedan som byråchef  på 
Marknadsdomstolen, är jag nu fiskal på 
Svea hovrätt. 
- Genom JF:s marknadskommitté 
fick jag kontakt med företag och fick 
arbetslivet ”avdramatiserat”, särskilt 
genom arrangerandet av Juristdagarna. 
Men viktigast var nog kontaktnätet med 
andra studenter, vilket jag har kvar än 
idag. Det var även bra för referenser och 
intyg. På Marknadsdomstolen var det en 
kul erfarenhet att själv ha arbetat med 
utåtriktad marknadsföring.

Mattias Karlsson var vice klubbmästare 
2001, vice ordförande 2002 och 
ordförande 2003. Nu har han en 
chefstjänst som kriminalvårdsinspektör 
inom frivården i Örebro.
- Som nyinflyttad sökte jag mig 
till Klubbmästeriet under läsåret 
1999/2000, då mest för att lära känna 
nya människor i Stockholm. Man 
ordnade pubkvällar, festade och hade 
kul.
- Redan under studietiden extrajobbade 
jag inom kriminalvården, och kände 
att jag inte ville ha ett traditionellt 
juristjobb. Jag var mer intresserad av 
att arbeta med människor och utveckla 
grupper. Det fick jag verkligen övning 
på genom mina poster i JF. Viktigast var 
nog att få en vana att representera något 
annat än sig själv. Då ska man ju intaga 
en professionell roll, vilket man inte 
gör om man bara pluggar och festar. 
Jag tänker ofta på det idag när jag t.ex. 
företräder kriminalvården gentemot 
andra myndigheter.
- Jag fick också möta media. Under 2002 
kom JF:s beryktade herrmiddagsaffisch, 
som gjordes på skämt men hängdes 
ut i riksmedia och uppfattades som 
sexistisk. När jag nu ser tillbaka tycker 
jag vi borde ha gjort en pudel och sedan 

BRA	FÖR	KARRIÄREN	
ATT	ENGAGERA	SIG	I	JF

gått vidare, snarare än att försvara en 
hopplös sak. Jag tänker på det ibland 
nu när media bevakar kriminalvården, 
och hellre skriver om ett fångbråk på 
Kanelbullens dag än om det positiva 
förändringsarbete som dagligen sker, i 
Örebro bl.a. genom projektet KrAmi 
där kriminalvården, kommunen och 
Arbetsförmedlingen samverkar.

Förutom ”grabbigheten” var bristen 
på funktionärer med annan etnicitet 
än svensk en kvarleva hos JF som 
började förändras under 00-talet. Till 
Iusbärarens redaktion kom den etniska 
mångfalden 2004, när Hanna Nilsson 
var redaktör. Hanna berättar:
- Det kom sig naturligt genom att jag fick 
kontakt med många duktiga människor 
med olika bakgrund på utbildningen. 
Redaktionen växte på så sätt under mitt 
redaktörskap. 
- Genom redaktörskapet kom jag i 
kontakt med Blendow Group och 
började arbeta extra hos dem, bl.a. på 
deras studenttidning Legally Prepared. 
Sedan några år tillbaka är jag kolumnist 
på deras tidning för jurister, Legally 
Yours, vid sidan av mitt jobb på 
Awapatent. 
- Tiden som redaktör var ett bra sätt 
att få kontakt med studenter som låg 
före mig i utbildningen men också 
med arbetslivet, till exempel genom 
annonsförsäljning och intervjuer med 
yrkesverksamma jurister.

Kontaktskapandet betonar också 
Gustaf  Linderholm, som efter några år i 
Klubbmästeriet blev klubbmästare 2005 
och sekreterare med ansvar för balen 
2006.
- En vän från JF behövde en vikarie 
på advokatbyrån då han skulle vara 
pappaledig. Jag tog kontakt och fick 
vikariatet. Under föräldraledigheten 
blev han rekryterad av en av Sveriges 
mest kända brottmålsadvokater. Jag blev 
anställd i hans ställe.
- När en advokatbyrå som har 
kontorsgemenskap med byrån jag 
jobbar på behövde en biträdande jurist, 
och bad mig om råd, kom jag att tänka 
på en annan av mina JF-vänner. Drygt 
två veckor senare hade han fått jobbet, 
givetvis på egna meriter - men ändå. 
Så jag har inte bara fått, utan också 
förmedlat, karriär-
möjligheter genom 
mitt kontaktnät 
från JF, säger 
Gustaf.

Att	engagera	sig	i	JF	är	roligt.	Men	är	
det	dessutom	bra	för	karriären?	David	
Munck,	 chefredaktör	 för	 Iusbäraren	
hösten	 2002	 samt	 2003,	 återträffade	
några	 kamrater	 från	 sin	 JF-tid	 för	 att	
höra	hur	det	gått	för	dem.

DAVID
MUNCK

Anna	Söderberg	Ziesnitz

Mattias	Karlsson

Hanna	Nilsson

Gustaf	Linderholm
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KLUBBMÄSTERIET
Ärade	 förening!	 Vårterminen	 har	 passerat	 på	
Juristernas	hus.	Nya	JIK:are	har	kommit	och	blivit	
invigda	 tillsammans	 med	 Fadderiet.	 Sittningar	
och	pubar	har	avverkats	i	raskt	tempo.	Klubbarna	
har	 slitit	 och	 kämpat	 och	 varit	 magiska.	 På	 tal	
om	 magi,	 tanktömningen	 VT12	 kommer	 gå	 till	
historien	som	den	bästa	tanktömningen	någonsin!	
Trots	kallaste	helgen	på	84	år	i	Stockholm	fylldes	
huset	 med	 gäster	 och	 stämningen	 var	 på	 topp.	
Dansgolvet	 var	 fortfarande	 fullt	 när	 vi	 stängde	
huset	och	gästerna	ville	ha	mer	-	vilket	de	kommer	
få	under	hösten!	

Harri	Korhonen	
Klubbmästare 2012

INTERNATIONELLA	KOMMITTÉN
Fastän	 höstterminen	 precis	 har	 startat	 har	 kommittén	 redan	 satt	 full	 fart	 på	 verksamheten.	
Internationella	 Fadderiet	 (ILM)	 har	 varje	 vecka	 aktiviteter	 med	 de	 internationella	 studenterna.	 Håll	
utkik	 efter	 affischer	 om	 ILM:s	 olika	 event!	 I	 slutet	 av	 november	 kommer	 vi	 att	 anordna	 Stockholm	
Nordic	Week,	ett	event	man	inte	får	missa.	Planeringen	inför	kommande	europaresa	är	i	startfasen	och	
gruppen	söker	engagerade	studenter	som	önskar	bidra	med	tankar	och	idéer.	Har	du	frågor	eller	är	du	
intresserad	av	att	gå	med	i	kommittén?	Kontakta	mig	på	intsek@jurstud.com.

Amanda	Hugosson	
Internationell sekreterare 2012

hänt på huset
Intresserad	av	någon	av	JF:s	alla	kommittéer?	Kontaktuppgifter	hittar	du	på	www.jurstud.com!

FADDERIET
Fadderiet	 har	 nu	 sin	 mest	 hektiska	 period.	
Över	 ett	 hundratal	 personer	 från	 Juridiska	
föreningen	 arbetar	 med	 insparken	 under	
terminen	 och	 välkomnar	 denna	 termins	 årskull.	
Nya	 vänskapsband	 knyts,	 och	 när	 väl	 röken	 har	
lagt	sig	har	man	säkerligen	minnen	för	 livet.	Det	
är	 roligt	 att	 arbeta	 med	 något	 som	 förmodligen	
kommer	 att	 påverka	 hur	 väl	 de	 nya	 studenterna	
trivs	 och	 anpassar	 sig	 på	 juristutbildningen.	
Förhoppningsvis	 kan	 man	 få	 en	 och	 annan	 att	
hålla	ut	i	fyra	och	ett	halv	år.	

Dino	Susic
Överfadder 2012

UNDERHÅLLNINGSMÄSTERIET
UM	 söker	 folk!	 Vill	 du	 hålla	 i	 en	 kör,	 dansa	 eller	
spela	teater?	Eller	vill	du	vara	den	som	återupplivar	
juristspexet?	Eller	har	du	något	annat	du	vill	göra?	
Skicka	ett	mail	till	um@jurstud.com.

Lisa	Boman	
Underhållningsmästare 2012

IDROTTSKOMMITTÉN
Under	 sommaren	 har	 vi	 bestigit	 både	
Galdhöpiggen	 och	 Kebnekaise.	 Nu	 har	 en	
ny	 termin	 med	 nya	 utmaningar	 dragit	 igång.	
Badminton,	 innebandy	 och	 fotboll	 fortsätter	
som	 vanligt	 samtidigt	 som	 vi	 har	 en	 del	 nytt	
på	 gång.	 Nytt	 för	 i	 år	 är	 ett	 idrottssamarbete	
mellan	 juriststudenter	 i	 Uppsala,	 Örebro	 och	
Stockholm.	 Vi	 kommer	 att	 besöka	 varandras	
idrottsevenemang	och	räkna	ihop	resultaten	för	
att	kora	en	vinnare	till	nästa	sommar.	Tävlingarna	
inleds	 med	 beachvolleyboll	 i	 Uppsala	 och	
fortsätter	 sedan	 med	 två	 innebandyturneringar	
(Jurkandkuppen	 i	 Stockholm	 och	 Culpa Cup	
i	 Uppsala)	 och	 avslutas	 med	 den	 Juridiska 
olympiaden	 i	 Örebro.	 	 Kontakta	 mig	 om	 du	
vill	 vara	 med	 och	 representera	 Stockholm.	
Planeringsarbetet	 av	 Jurkandkuppen	 och	
skidresan	till	Åre	är	 i	 full	gång.	Vill	du	vara	med	
och	forma	utvecklingen	av	JF’s	idrottsverksamhet	
är	du	varmt	välkommen	att	höra	av	dig.

Jonas	Sjöberg
Idrottssekreterare 2012

MARKNADSKOMMITTÉN
Välkommen	 tillbaka	 till	 höstterminen	
2012.	 Vi	 i	 marknadskommittén	 har	
sett	 fram	 emot	 hösten	 extra	 mycket	 –	
slutspurten	 inför	 Juristdagarna	 2012	 är	
äntligen	 här!	 Vi	 avslutade	 vårterminen	
med	 att	 skicka	 iväg	 ledningsgruppen	
för	 JD12	 på	 en	 projektledningskurs	
hos	 Lindahl	 och	 Cederquist	 och	 nu	 står	
de	 redo	 för	 att	 göra	 JD12	 till	 de	 bästa	
arbetsmarknadsdagarna	någonsin.	
Passa	 på	 att	 verkligen	 utnyttja	 alla	 de	
möjligheter	 som	 ges;	 boka	 upp	 plats	
hos	 föreläsningarna	 under	 Da´n	 före	
Da´n	 den	 17	 oktober	 och	 se	 till	 att	
mingla	ordentligt	med	utställarna	under	
själva	 mässdagen	 den	 18	 oktober.	 Jag	
vill	 även	 tipsa	 er	 om	 att	 anmäla	 er	 till	
kontaktsamtalen	 under	 mässan	 –	 de	
innebär	 ytterligare	 en	 chans	 att	 knyta	
kontakter	 med	 representanter	 från	
arbetslivet.	 All	 information	 du	 behöver	
inför	 JD12	 finns	 på	 vår	 nylanserade	
hemsida	 www.juristdagarna.se	 samt	 i	
JD-katalogen	 som	 delas	 ut	 på	 campus	
veckorna	innan	själva	mässdagen.		

Vi	ses	på	Juristdagarna!

Josefin	Rundström
Marknadssekreterare 2012

JURIDISKA FÖRENINGEN, 
STOCKHOLMS UNIVERSITET

Gilla	 Juridiska Föreningen Stockholm	 på	
Facebook	 och	 bli	 först	 med	 det	 senaste	
som	händer	på	Juristernas	hus.
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Expand your career.

www.linklaters.com/JoinUs
       wwww.facebook.com/LinklatersSweden

Vill du göra karriär på den ledande globala advokatbyrån i Norden? Såväl globalt som på den 
nordiska marknaden är vi regelbundet involverade i de största och mest komplexa affärsjuridiska 
uppdragen. En förutsättning för detta är vårt sätt att arbeta integrerat i gränsöverskridande team.

Linklaters stockholmskontor rekryterar just nu biträdande jurister till vårt Junior Associate Program 
med start i början av februari 2013. Inom ramen för programmet får du prova på verksamheten 
i tre olika arbetsgrupper under det första året. Vi söker dig som är nyutexaminerad från 
juristutbildningen och som har ett genuint intresse för affärsjuridik tillsammans med ett utpräglat 
kommersiellt tänkande och klientfokus. Du har även mycket goda akademiska meriter.

Vi kan erbjuda dig mycket goda utvecklingsmöjligheter i en internationell och utmanande 
arbetsmiljö där du får arbeta tillsammans med skickliga och engagerade kollegor. Sista 
ansökningsdag är den 14 oktober 2012, läs mer om tjänsterna på vår hemsida där du också kan 
söka direkt online.

Linklaters lämnar juridisk rådgivning till världens ledande företag, finansiella institutioner och 
statliga organisationer i deras mest komplexa transaktioner och ärenden. Med 27 kontor i de 
främsta affärs- och finanscentra, levererar Linklaters en unik service till klienter över hela världen. 
Linklaters är den enda ledande globala advokatbyrån med lokal närvaro i Norden. 

Delicious

Facebook

Slash Dot

Reddit

Newsvine

Yahoo

Microsoft

App Store

Qik

Tumblr

Behance

Friendster

RSS

Flickr

MySpace

Mixx

FriendFeed

SlideShare

Yahoo Buzz

MSN

Amazon

Vimeo

WordPerss

Design Float

Bebo

Email

Twitter

StumbleUpon

Skype

YouTube

Google

Netvibes

Apple

Last.fm

Viddler

Blogger

Deviant Art

Squidoo

Retweet

Digg

Technorati

LinkedIn

Google Talk

AOL

MobileMe

Mister Wong

Virb

Posterous

Design Bump

Share This

Update #1

Update #2

Google Buzz

Ebay

Gowalla

Xing

Podcast

Button Red

Picasa

Feedburner

ICQ

Paypal

Button Blue

Button White

Bing

WordPress (blue)

Metacafe

Heart

Button Orange

Button Light Blue Button Yellow

Meetup

Drupal

Yelp

Star

Green

IconDock Foursquare

Identi.ca

Ember App

Hyves



VingeVeckan
                   aFFÄRSJuRidiken i pRaktiken  22-25 JanuaRi 2013  StOckHOLM

För sjunde året i rad genomför vi den populära Vingeveckan. Här får du som student 
chansen att få en inblick i affärsjuristens vardag. du som läser termin fem eller senare 
är välkommen att söka till de eftertraktade platserna redan nu!
 
Sista ansökningsdag är den 30 november 2012.

anSök tiLL VingeVeckan 2013

www.vinge.se/vingeveckan

       Följ Vinge på facebook och håll dig uppdaterad om allt ifrån lediga tjänster och praktikplatser till 

eventinbjudningar och aktiviteter. www.facebook.com/vinge.se


