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Är du en person som brukar gå All-in i allt du gör? Då har 

du precis rätt inställning och kan gå hur långt som helst  

på Setterwalls. Vi är en av Sveriges ledande advokatbyråer,  

där alla medarbetare drivs av en och samma vision. Att vara 

nr 1 på marknaden. Gillar du att utvecklas snabbt, samverka 

med bra arbetskollegor och möta nöjda klienter i långsiktiga 

affärsrelationer? Välkommen hit!

TUDENT WITH HIGH- 
FLYING AMBITIONS?

E GIVE IT ALL. 

STOCKHOLM, GÖTEBORG, MALMÖ  |  SETTERWALLS.SE

SETTERWALLS



4

LEDARE

För andra gången har restriktio-
nerna släppt och livet har åter-
gått till det normala. Vad som 

kan anses ”normalt” efter nästan två 
år (minus några månader i höstas) av 
distansundervisning, två-meters-av-
stånd och stängda dansgolv kan dock 
diskuteras*. 

Just distansundervisningen har varit en 
fråga som nästan har delat oss studen-
ter i två läger, där de flesta självklart 
tillhört detta-suger-på-alla-sätt-läg-
ret. Det har dock funnits dem (inklusi-
ve mig själv ibland) som sett fördelarna 
och dragit nytta av dessa. 

Seminarier och övningar är självklart 
att föredra på plats. De flesta kan nog 
hålla med om att det kan bli fruktans-
värt stelt när dessa är förlagda till zoom 
och alla sitter knäpptysta med både 
mikrofonen och kameran avstäng-
da och sannolikt ett netflix-avsnitt på 
i bakgrunden. Vid de moment där det 
faktiskt är obligatoriskt att både hö-
ras och synas är det istället meningen 
”Hör ni mig och ser ni mig?” som upp-
tar en betydande del av tiden (eftersom 
svaret inte allt för sällan heller tyvärr 
är ”nej”). 

Däremot tycker jag föreläsningarna bör 
åtskiljas från den här analysen. Före-
läsningar innebär att sitta på en utfäll-
bar stol framför ett litet utfällbart bord 
som knappt är större än att det pre-
cis rymmer en 15-tums macbook (och 
absolut inte dessutom en lagbok) och 
tyst lyssna på en föreläsare i två tim-
mar. Det är i alla fall enligt mig inte 
speciellt mycket mer givande än att 
sitta hemma i en bekväm stol framför 
ett köksbord där både datorn, lagboken 
och kaffekoppen får plats. 

Självklart förstår jag att många sak-
nar disciplinen, inkluderat mig själv 
ibland. (Det brukar vara svårt att lära 
sig något om man ligger kvar i säng-
en och halvslumrar med föreläsningen 
som bakgrundsljud.)

Därmed finns det inget i mig som sä-
ger att vi enbart borde ha föreläsningar 
på distans men att det borde övervägas 
om möjligheten ska kvarstå. 

De som gillar att sitta i Pufendorf 
klockan 08.15 en måndagsmorgon ska 
givetvis göra det, men för de som inte 
är lagda åt det morgonpigga hållet kan 
det vara avgörande för inlärningen att 
få sova en timme extra. 

Av: Vera Ehrnrooth, Redaktör

*Men det tar vi en annan gång (eller inte alls)!

Distansens fördelar
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Många som jag pratat med, inklusive 
mig själv, har trivts med föreläsning-
arna på distans. Det har inneburit möj-
ligheten för oss som inte kommer från 
Lund att kunna åka hem och hälsa på 
våra nära och kära längre än bara över 
en helg, åka på en veckas skidsemes-
ter med Juridiska Föreningen eller inte 
missa viktiga föreläsningar när man 
ligger hemma sjuk. 

Att sända en föreläsning digitalt sam-
tidigt som den hålls fysiskt är inte ra-
ketforskning, det sker redan på många 
utbildningar. Snarare borde det medfö-
ra att snittet på närvaron stiger efter-
som alla kan delta på sina villkor, inte 
missar något på grund av sjukdom och 
får välja det alternativ som passar en 
bäst för dagen. 

Så nu när pandemin (förhoppningsvis!) 
lider mot sitt slut kanske det även är 
dags att avgöra vad från dessa knap-
pa två åren som vi vill ta med oss in i 
framtiden. 

Är verkligen fysiska föreläsningar all-
tid bättre än på distans? Jag väljer att 
svara nej på den frågan. Självklart sak-
nar jag att sitta på en rad med mina 
kompisar i Pufendorf, men möjligheten 
att inte alltid behöva göra det hade inte 
varit fel. 

Nya tider bör föra med sig nya idéer, 
och en sådan idé hade varit att bryta 
det traditionella tankesättet att under-
visning på universitet alltid bör ske i en 
stor sal. 

Det viktigaste borde väl ändå vara att 
man lär sig, inte hur man lär sig?
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Vill du få en inblick i 
rollen som affärsjurist?
För dig som läser kursen Arbetsplatsanknutet utredningsarbete 
eller Straff- och straffprocessrätt vid Lunds universitet finns 
möjlighet att utföra praktik hos oss. 

Vi erbjuder praktikplatser på vårt kontor i centrala Malmö där du får 
möjlighet att utföra juridiska uppgifter under vägledning av byråns 
jurister. Praktiken kommer att ge dig värdefull och utvecklande erfarenhet 
samtidigt som du får en inblick i arbetet och kulturen på en internationell 
affärsjuridisk byrå.

Läs mer och skicka in din ansökan via mannheimerswartling.se/karriar.

Läs mer och ansök 

på vår hemsida under 

Lediga tjänster.
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Patrik Nordqvist
Redaktör

Vera Ehrnrooth
Redaktör

REDAKTIONEN

Termin?
Svar: T4

Favoritkurs hittills?
Svar: Jag är faktiskt ödmjuk för alla kurserna och 
överraskas hela tiden. Annars inslagen av EU-
rätt.

Varför redaktör?
Svar: Tidningar är ett spännande och historiskt 
medium som jag ville lära mig mer om. Dissi-
denten är en bra tidning som jag vill lära mig av 
och utveckla vidare.

Vad är målet med Dissidenten 2022?
Svar: Få fler studenter att skriva, uttrycka sig och 
ta chansen medan man är student. Få till mer 
diskussion på juristprogrammet och försöka på-
verka branschen på något sätt.

Termin?
Svar: T4

Favoritkurs hittills?
Svar: Familjerätt eller konstitutionell rätt! 

Varför redaktör?
Svar: Hade jag inte läst juridik hade det blivit 
journalistik så att vara redaktör för JF:s tidning 
är ju det bästa av två världar!

Vad är målet med Dissidenten 2022?
Svar: Att det ska vara en tidning som speglar 
både studentlivet och möjligheterna efter det! 
Allt från vad man kan göra i utskotten, uppdate-
ringar från stora evenemang inom JF till inter-
vjuer med spännande yrkesverksamma jurister. 
Högt och lågt helt enkelt!



9

Love Pilström
Fotograf
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ORDFÖRANDE
HAR ORDET

Av: Emmy Svensson, Ordförande

Enligt 7 kap. 3 § i Juridiska Förening-
ens stadga åligger det särskilt ordfö-
rande att kalla till och leda styrelsens 

sammanträden, representera föreningen i 
officiella sammanhang samt kalla till sam-
manträden i beredningsgruppen för ut-
bildningsfrågor. Därutöver har ordförande 
också gemensamma åliggande tillsammans 
med vice ordförande och resterande del av 
styrelsen enligt 6 kapitlet. I korta och all-
männa drag brukar ordförandes uppdrag 
beskrivas som att man är ytterst ansvarig 
för utbildningsbevakningen på fakultets-, 
universitets- och nationell nivå.

Men vad innebär uppgifterna enligt stadgan 
i praktiken? Jag kommer ofta på mig själv 
att svara ”jättebra, jag har väldigt mycket 
att göra just nu bara” på frågan ”Hur trivs 
du med jobbet?”. Vad gör egentligen JF:s 
ordförande?

Bakom alla stadgade åliggande och vad som 
kan läsas som klyschiga sammanfattningar 
så har jobbet som ordförande inneburit en

salig blandning av högt och lågt. Situationer 
och upplevelser som jag aldrig på förhand 
hade kunnat föreställa mig när jag gick på 
intervju hos valberedningen för snart ett år 
sedan. Jag har fått hålla tal för medicinare, 
Lundaekonomer och juriststudenter i Umeå,        
Uppsala och Stockholm. Jag har fått skriva 
remissvar om belastningsregisterkontroll 
vid antagning till universitetsutbildning-
ar. Jag har tömt otaliga diskmaskiner, burit 
mängder med spritlådor och rensat all möj-
lig möglig mat ur JF:s kylskåp. Jag har läst 
oräkneliga kursplaner, litteraturlistor och 
olika utredningar. Jag har varit på möten 
och diskuterat samverkan, breddad rekry-
tering, högskolepedagogisk meritering och 
campusutveckling. 

Jag har lett diskussioner i styrelsen om allt 
från öltappar och snapsvisor, till styrdoku-

Ordförande har ordet
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ment och covid-19-hantering. Men fram-
för allt har jag som ordförande för JF fått 
se så många personer i föreningen ta sig an 
sina uppdrag med stor kreativitet, professi-
onalism och målmedvetenhet. Någonstans, 
under brinnande pandemi, fanns nog ett 
litet tvivel hos många studentföreningar. 
Hur klarar sig föreningar som är uppbyggda 
på ideellt engagemang och där betalningen 
sker i form av ett sammanhang, nya kom-
pisar och sociala tillställningar, när reger-
ingen rekommenderar social distansering 
och det finns en gräns på max 8 personer 
vid sammankomster? 

Med facit i hand – förvånansvärt och otro-
ligt bra. Inför verksamhetsåret hade JF fler 
röstande till valet till fullmäktige än någon-
sin tidigare och rekordmånga sökande till 
våra tjänstemannaposter. Hösten inleddes 
med en enorm uppslutning till novischpe-
rioden och under hela terminen har loka-
len varit i princip fullbokad från måndag till 
söndag, för olika event, möten och prepp-
kvällar. Föreningens biljettsläpp till olika 
fester har kantats av samma panik som jag 
själv genomgick när jag försökte köpa bil-
jetter till Harry Styles på Tele 2 Arena. Viljan 
att engagera sig i och ta del av studentlivet 
i allmänhet och hos oss på Juridiska Fören-
ingen i synnerhet, verkar under pandemin 
ha vuxit och bara väntat på att få explodera.

I skrivande stund har jag lite mer än fyra 
månader kvar som ordförande för Juridiska 
Föreningen. Det återstår många tidiga mor-
nar, sena nätter, långa möten och hundra-
tals mejl. Under min mandatperiod har jag

lärt mig väldigt mycket om mig själv, om 
personer runt omkring mig, om Juridiska 
Fakulteten och juristprogrammet och även 
om Lunds universitet i stort. Jag har fått in-
sikter, upptäckter och svar på många frågor. 

Ibland har svaren lett till nya och andra 
funderingar. Oftast har ansträngningar och 
förberedelser lett till lyckade resultat och 
förbättringar. Ibland har ännu fler problem 
och sämre förutsättningar varit utgången. 
Att arbeta heltid med utbildningsbevakning 
och att i olika sammanhang företräda ju-
riststudenterna är både bland det svåraste 
men många gånger också enklaste uppdra-
get jag tagit mig an. Enklaste ur perspek-
tivet att det alltid finns ett tungt vägande 
bakomliggande syfte och allt jobb har hit-
tills varit mer än värt det i slutändan. Svå-
raste då det många gånger kräver noggrann 
eftertänksamhet blandat med effektivitet, 
handlingskraft och snabbt beslutsfattande.
 
På valfullmäktige förra våren när jag sökte 
till ordförande, berättade jag att under valet 
till novischförman år 2018 hoppades jag på 
att trivas i föreningen. När jag sedan sökte 
till styrelsen två år senare sa jag att jag inte 
kände mig färdig med JF. När jag troligt-
vis bad om fullmäktiges förtroende för sista 
gången för posten som ordförande så kände 
jag mig fortfarande inte klar. 

Min innerliga förhopp-
ning är att jag den 30e 
juni 2022 kan känna 
att jag är just det. 
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GUIDE

Av: Redaktionen
Bilder: Festmästeriet

VÅRBALSGUIDE

Restriktionerna har släppt och för första gången sedan 2019 blir det änt-
ligen en traditionsenlig fysisk Vårbal i AF-borgen igen!  Detta tycker vi i 
redaktionen såklart är värt att fira med lite bilder från tidigare vårbaler och 

några tips på hur man tar sig an en vårbal!

Välkommen till en omskriven repris av ”Vårbalens DO’s and DONT’s” som 
publicerades i Dissidenten nr 1 2011!

VECKAN INNAN BALEN
DO: Hög tid att pröva så både frack och 
klänning passar!
DO: Kontrollera längden på din klän-
ning! Hellång = HELT LÅNG!

DON´T: Dricka rödvin när du prövar 
din frackskjorta eller klänning! Satsa 
på vitt - eller helst inget alls...

DAGEN INNAN BALEN
DO: Ta en tur till systemet för att inhandla 
en flaska champange (eller något gott alko-
holfritt) till morgondagens fördrink! Du vill 
inte behöva köa i balklänning!

DON’T: Spraytan kan verka som ett bra 
sista-minuten-piff men risken finns att det 
slutar i en spräcklig katastrof som syns på 
varenda balbild...
DON’T: Spontanklippa lugg eller färga hå-
ret i en ny spännande färg som du ångrar 
fem minuter senare.
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PÅ FÖRDRINKEN INNAN BALEN 
DO: Ta massa fina bilder i början av kvällen. 
I slutet kommer varken hår, smink, klän-
ningar eller skjortor vara intakta.
DO: Kom iväg i tid för att inte missa fördrin-
ken i AF-borgen!

DON’T: Spela vattenfall, lambo eller lik-
nande på förfesten. Det är lite tråkigt att inte 
minnas något av resten av kvällen.
DON’T: Förfesta som om du ska på en vanlig 
torsdagsklubb! Kvällen är lång!
DON’T: Ignorera skoskav. Åtgärda genast!

UNDER MIDDAGEN 
DO: Lös in snapsbiljetterna INNAN middagen!
DO: Konversera artigt med dina bordgrannar! 
Bjud på dig själv!
DO: Lägg ner besticken och pausa din konvera-
tion när någon talar!

DON’T: Hålla spontantal. Kanske verkar som 
en bra ide efter några snapsar men det är det 
inte!
DON’T: Ta spontanpauser. Risken finns att du 
missar något grymt tal eller framträdande!
DON’T: Skryt om dina betyg/pappa som är 
delägare för att imponera på din bordsgranne. 

EFTER MIDDAGEN
DO: Gå på sexan - dansa på borden!

DON´T: Häng efter den där läraren 
som vägrade rätta upp din tenta. Det 

hjälper inte. 
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PÅ EFTERFESTEN
DO: Drick obscena mängder vatten - i förebyggande 
syfte.

DON´T: Ta den sista shoten. 
DON’T: Skicka det där flirtiga sms:et. Kanske (precis 
som spontantalet) framstår som en bra ide - men nej.
DON’T: Cykla hem från efterfesten. Åtminstone inte 
om du har balklänning. 

DAGEN EFTER
DO: Undersök frack/klänning efter 
eventuella hål eller rödvinsfläckar. Att 
vänta med detta till nästa bal kan lätt 
slå tillbaka på dig själv och din framtida 
ekonomi. 

DON´T: Lägga upp bilder tagna efter 
02.00 på en öppen instagram. En gång 
ska du också söka jobb - tänk på det!
DON’T: Gå igenom gårdagens snapch-
at-konversationer. Kan lätt orsaka ång-
est och hjärtklappning. 
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Det är en sak att 
ge vägledning.

En annan att  
leda vägen.

På Vinge nöjer vi oss inte med att ge förstklassig juridisk rådgivning  
och att finnas vid klientens sida genom hela affären. Vi är övertygade 
om att vår expertis även kan och ska bidra till att skapa positiv förändring  
i näringslivet och i samhället i stort. Vi strävar ständigt efter att utveckla  
och hitta nya sätt att göra skillnad i ett större perspektiv. Med affärsjuridiken  
som verktyg kan vi tillsammans leda vägen till det bättre.
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För fjärde året i rad presenterar Utbildnings-
utskottet temaveckan “Vi måste prata”! 

Tanken på en temavecka startade un-
der verksamhetsåret 18/19 och genomfördes 
som en åtgärd för att lyfta frågan om psy-
kisk hälsa då resultaten från Studenbaro-
metern 2017 visade på att studenternas psy-
kiska hälsa inte var på topp. Då vi anser att 
studenternas psykiska hälsa och studieso-
ciala situation fortfarande är en angelägen 
fråga har projektet blivit ett stående inslag i 
Utbildningsutskottets verksamhet. 

Genom temaveckan vill vi på oli-
ka sätt uppmärksamma frågor om 
psykisk hälsa på juristprogrammet.

Av: Utbildningsutskottet

TEMAVECKA

Syftet och förhoppningen med te-
maveckan är att försöka bryta tabun kring 
psykisk ohälsa, ge studenterna konkreta 
verktyg och kontaktvägar för att hantera 
stress och psykisk ohälsa. samt försöka
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Årets upplaga av Vi Mås-
te Prata kommer att äga rum 
under v. 14 och 15 (4-
12/4), precis efter Dolus-
veckan. Utbildningsutskottet 
planerar för fullt och kan re-
dan nu avslöja en del av sche-
mat.

vars specialitet är just mående, prestation 
och stresshantering för jurister. Under 
föreläsningen kommer vi dels titta på hur 
branschen och juriststudenterna mår men 
även få konkreta verktyg och tips på hur 
vi som högpresterande individer hanterar 
prestationsångest och stress utifrån den 
specifika miljö som vi befinner oss i. Helt 
enkelt tips och trix skräddarsydda för ju-
riststudenter! 

Då prestationsångest och oro inför ett 
framtida arbetsliv verkar vara en bidra-
gande faktor till studenternas mående vill 
vi även belysa vilka fantastiska möjlighe-
ter en juristexamen kan leda till genom 
att erbjuda ett panelsamtal om framtids-
möjligheter. Deltagarna i panelen kommer 
vara aktiva jurister som har intressanta och 
givande karriärer, men som inte nödvän-
digtvis kan ordnas in under vad en jurist-
student vanligtvis ser som sina möjliga 
karriärvägar. Det kommer såklart finnas 
möjlighet att ställa frågor och bolla era 
funderingar om framtiden med panelen. 
Vår förhoppning är att kunna visa på att 
alla studenter kommer att ha en givande 
karriär efter examen. 

Utöver detta kommer vi även att er-
bjuda fysiska aktiviteter som ett yoga- och 
mindfulness pass på RajaYoga, vi kommer 
ha en workshop för att pärla de populä-
ra “Vi måste prata”-armbanden och det 
kommer självklart att bjudas på fika och 
mat under alla event!

skifta fokus från betygen och dess betydel-
se då detta verkar vara en stor bidragande 
faktor till studenternas mående. 

Under veckan kommer vi ha en panel-
debatt om studenternas studiesociala miljö 
och psykiska mående med representanter 
från fakulteten, arbetslivet och studenter-
na. Under panelen kommer även en psyko-
log att delta och det hela modereras avingen 
mindre än JF:s ordförande emeritus Samuel 
Åsander!  Paneldebatten är tänkt att bely-
sa de olika aktörerna som spelar in under 
studietiden och hur de ser på studenternas 
psykiska mående. 

Vilka är problemen, vad kan vi 
göra enskilt och gemensamt? Inför 
debatten kommer det finnas möjlighet för 
studenterna att ställa frågor till deltagarna 
i ett formulär på våra sociala medier för att 
styra samtalet till det studenterna tycker är 
viktigt. Det kommer självklart även gå att 
ställa frågor under paneldebatten!

Vi kommer även erbjuda en föreläs-
ning med arbetspsykologen Jens Näsström,  
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KRÖNIKA

En bekant till mig beskrev stämningen 
i tysta läsesalen som ett chicken race, 
som om alla sitter och väntar på att 

någon annan ska gå först. Så man inte blir 
den första att gå hem vid 16. En annan be-
rättar ett rykte om att någon i kursen begärt 
ut sina kursares betyg då dessa är allmän 
handling. En tredje skickar ett meddelande 
i en gruppchatt med ett skämt om att denna 
är på bristningsgränsen på grund av arbets-
bördan.

Juristprogrammet är onekligen förknippat 
med hårt arbete, och det i sig är inte nöd-
vändigtvis en dålig sak (har jag hört). Men 
när kommer egentligen den verkliga kost-
naden av denna typ av studiemiljö att visa 
sig?

Enligt grundläggande ekonomisk teori finns 
det ett begrepp som kallas alternativkost-
nad, detta är den fiktiva dolda kostnaden för 
det man ger upp för att kunna göra något 
annat. Varje timme i biblioteket kostar en 
timme möjlig fritid. Ibland undrar jag vil

ken den långsiktiga dolda kostnaden är för 
att plugga långa dagar och sträva efter hög-
sta betyg är. Jag tror att den som håller ett 
tempo över sin förmåga troligen kommer 
behöva hålla ett tempo under sin förmåga i 
framtiden. 

Arbetsvilja är ingen oändlig resurs. Ifall 
man inte kan hålla det tempo och de resul-
tat man har idag i all överskådlig framtid så 
lever man på lånade resurser från sitt fram-
tida jag. Ibland undrar jag vilken alternativ-
kostnad mina betyg haft.

Den som studerar på lånad energi kanske 
möter konsekvenser såsom utbrändhet i ti-
dig ålder, antingen medicinsk sådan eller 
helt enkelt att lågan och intresset för juridi-
ken slocknar. Hårt arbete ska inte förväxlas 
med att med nöd och näppe ta sig igenom 
en tentaperiod i ett tempo man egentligen 
inte klarar av.

Ofta och gärna skämtas det om framtida 
månadslöner och ekonomiska ambitioner 
som ett önskvärt resultat av utbildningen. 
Varenda termos i Pufendorf-salen är spo-

(Betygs)konkurrens till döden
Av: Ella Rydberg
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srad av attraktiva företag som många säkert 
hoppas blir deras framtida arbetsgivare. 

Det är lite som den fria marknadens kon-
kurrenskrafter nått föreläsningssalarna - 
utbud och efterfrågan vid olika betyg och 
kvantiteter. Det är ganska likt den liberala 
marknadsekonomi Houllebecq jämför kär-
lek till i sin debutroman Konkurrens till 
döds.

Viktigt att fundera över kan vara om be-
tygshetsen på juristprogrammet är värre än 
den på andra utbildningar och ifall synlig 
konkurrens är bra eller dålig sak. Kanske är 
det egentligen vi som borde tacka varandra 
och miljön för att vi gratis med juristexa-
men också får möjligheten att tillgodoräkna 
oss poäng i livet hårda skola.

Jag vill avslutningsvis uppmana till medve-
ten tanke om den egna produktiviteten och 
sättet denna värderas på, samt kostnader-
na som ligger bakom - både långsiktigt och 
kortsiktigt. 

“Den ekonomiska liberalismen är en utvid-
gning av konkurrensen, dess utvidgning till 

livets
alla åldrar och till alla samhällsklasser [...] 

Företag slåss om vissa ungdomar med
högskoleexamen, kvinnor slåss om vissa 
unga män, män slåss om vissa unga kvin-

nor. Oron
och förvirringen är stor.”

Houellebecq, Michel (2002, s. 105-106)
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En liten ”humoristisk” påminnelse om vad som faktiskt 
är viktigt, även om studierna också är viktiga!
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FRÅGA 
PROINSPECTORN

En spalt för den frågvise och ett forum för en 
(relativt) gammal räv att vara till nytta för JF:s 
medlemmar. Frågor (högt och lågt) skickas till 
proinspector@jf.se

Advokat Cecilia Relfsson, född 1984, 
kommer från Orust, bor i Malmö. Börja-
de studera i Lund 2005 och var vice ord-
förande på JF 2009/2010.  Jobbar nu som 
advokat på en affärsjuridisk byrå i Mal-
mö – LA PARTNERS.

Fråga proinspectorn!
Av: Redaktionen med Cecilia Relfsson

I praktiken är pro-inspector en yrkes-
verksam jurist med gott öga till JF och som 
gör sitt bästa för att stötta framförallt pre-
sidie och styrelse, med kontakter och frå-
gor som rör yrkeslivet. Men rollen utvecklas 
löpande. Kort och gott hjälper jag till med 
det jag kan. Inspector Vilhelm Persson ut-
gör andra sidan (framsidan) av myntet  och 
stöttar föreningen i frågor som rör fakulte-
ten, utbildningen m.m.

Jisses, svår fråga! Självklart är studier-
na centrala för en student i Lund. Parallellt 
med plugget så ska man ju även lista ut vad 
man vill göra efter examen. Ett fokus tyck-
er jag borde vara att samla erfarenheter/in-
formation för att kunna bestämma sin egen 
väg framåt (eller snarast nästa steg, för det 
där kommer ändra sig många gånger). Ha 
ett öppet sinne och ta tillfället att göra ro-
liga och intressanta saker. Men gör det för 
din egen utvecklings skull och inte någon 
CV-jakt. Fundera på vad du vill och inte vad 
man ”bör” eller ”ska” enligt andra.

Missa inte JF:s ”Vi måste prata”* arrangemang som bland annat tar upp frågan om 
studenterna psykiska hälsa. Jag kommer vara med i en paneldebatt på temat. Ses där!

Jag måste börja fråga - vad ÄR en proin-
spector egentligen?

Vad är viktigt att fokusera på under stu-
denttiden tycker du?

Tips från proinspectorn! 

* Se s. 16.
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Det fantastiska med juristbranschen är att den utvecklas hela tiden. Med all säkerhet 
kommer det dyka upp nya områden att arbeta med och befintliga kommer förändras. Tänker 
ni att det är svårt att välja vad man ska jobba med? Det är det! Men fördelen är att du bara 
behöver välja vad du ska börja jobba med. Våga prata med personer i yrkeslivet och sökt ak-
tivt efter alternativ till de du redan känner till. Det blir lätt at man bara pratar affärsjuridik 
men det finns så mycket annat. Fördelen med den breda juristutbildningen är att vi har en 

utbildning men massa alternativ. 
Ta till er denna mening en gång för alla: det är en mycket bra arbetsmarknad för jurister! 

Dansgolv på nationer och trängsel på luncherna på JF. Självklart 
får man inte  heller missa Lundakarnevalen och Vårbalen – vi ses där!

Ett starkt minne, möjligen pga skam, är när jag var toastmaster på JF:s Vårbal 
och gjorde entré genom en papperstårta på stora scen på AF sjungandes Happy birth-
day to you (JF hade jubileum). Kan ju nämnas att jag inte är något Idol-material. 

Hade också klädbyten under kvällen och det är ju ett ”life goal” enligt mig.

Diskutera med andra, förklara för varandra och resonera! Jag tycker fortfarande det 
bästa sättet att få kunskap att fastna är att diskutera med andra eller förklara för någon. 
Sen tror jag på att fokusera på en sak i taget istället för att smånafsa överallt samtidigt. Är 
det svårt så gör en lista och bocka av. Vem gillar inte listor? Sen är det såklart viktigt att 

låta hjärnan vila från juridik genom att göra annat.

Mina praktiska tips är nog inte så relevanta längre eftersom jag skrev mina 
tentor med penna och papper… Men mitt bästa tips är ändå, förutom att ha bra 
snacks, läs frågan ordentligt och fundera aktivt över vad de frågar efter! Är det 

flera trådar i frågan så notera dessa så du täcker in allt. LYCKA TILL!

Och vad får man absolut inte missa i Lund nu när restriktionerna 
släppt?

Ditt bästa minne från dina år som juriststudent i Lund?

Till lite mer plugg-snack då! Vilket är ditt bästa studieteknik-tips till nya studenter?

Nu är även salstentorna tillbaka - vad har du för tips till studenter som ska 
skriva sin första salstenta?

Slutligen - Hur ser du på framtiden inom juristyrket? Något som du tror att snart-nyex-
aminerade bör tänka på?
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Strong together
At Roschier, our culture makes us stand out. We are all united  
by the passion for what we do. We believe in working together  
as one firm – across countries, teams and areas of expertise.  
This means you will work together with the most talented  
professionals, sharing their experience and vision. 

Apply today — and join the Roschier team.
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En hjälpande hand

I skrivande stund har Ryssland, sedan ett an-
tal dygn tillbaka, inlett en invasion av Ukrai-
na.  FN:s stadga har som främsta syfte att 
upprätthålla den internationella freden och 
säkerheten i världen och föreskriver därför ett 
förbud mot våld. Förbudet innebär i korthet 
att FN:s medlemmar är förbjudna att använ-
da våld i sina internationella förbindelser. Två 
undantag till våldsförbudet är våld som begås 
i linje med rätten till självförsvar och våld som 
är auktoriserat av FN:s säkerhetsråd. Icke-in-
terventionsprincipen innebär att en stat inte 
får genom tvång lägga sig i hur ett annat land 
styr sig. Principen existerar för att skydda 

länders rätt att utöva deras inre angelägen-
heter. 

 Juridiska experter framstår som röran- 
 de överens om att Rysslands väpnade  
 angrepp mot Ukraina är ett grovt brott 
mot folkrätten. President Putins motivering 
till invasionen är närmast pinsamt dålig.

De som i allmänhet drabbas hårdast i krig är 
civila – män, kvinnor och barn. En sedvanlig 
konsekvens är brist på mat, vatten och säkra 
platser. Det är givetvis värst för barn i krig, 
inte minst när de skiljs från sin familj eller då 
föräldrar skadas eller dör. 

Barn får sluta skolan och leva ett liv på flykt,  
ofta med dåligt vatten och ökad sjukdoms-
spridning m.m. 

Redan under de första inledande dagarna av 
invasionen i Ukraina beräknar UNHCR att över 
100 000 människor är på flykt i Ukraina och 
närmare 500 000 människor har flytt från 
Ukraina till annat land. Enligt FN:s flykting-
organs prognos kan så många som 7 000 000 
människor bli internflyktingar i Ukraina. 

Jag vore tacksam om du som läser denna krö-
nika kan göra mig en tjänst. Ta femton minu-
ter i anspråk och fundera på vad Du kan göra 
för att hjälpa krigsoffren i Ukraina. Kanske 
kan du välja ut en välgörenhetsorganisation 
att skänka en summa pengar till, arrangera en 
klädinsamling till flyktingar eller arbeta ide-
ellt inom någon lämplig flykting- eller välgö-
renhetsorganisation. Det är min förhoppning 
att du hittar något sätt att bidra. 

Ingen kan göra allt – men alla kan göra något.

KRÖNIKA

Av: Kristoffer Ståhl, Ordförande 
Sällskapet Lundajuristerna

@advokatstahl
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Har du någon idé om ditt framtida jobb?

Vad sägs om att 
skydda andras idéer

Malmö | Lund | Stockholm | Göteborg | www.gulliksson.se

Vissa saker är mer värda att skydda än andra. Idéer och tankar som  leder till 

prestationer med verkshöjd utgör företagens viktigaste tillgångar, till exem-

pel företagshemligheter, varumärken, design, programvara och innovationer. 

Immaterialrätt är ett område som växer och blir allt mer komplext, inte minst 

i dagens globala  kunskapsekonomi.

Gulliksson har länge varit de kunskapsintensiva företagens val. Vi jobbar vidare 

på att det ska vara så även framöver. Kanske tillsammans med dig!
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Spexlokalen sorlar av ljud när jag kliver 
in. Dekoren sitter fokuserat och målar, 
PR lägger sista handen på affischen, 

bandet repar ”Rena rama ding dong” och 
allt är precis som det ska vara. Spexperio-
den är i full gång och vår härliga ensemble 
på över 90 spexiga juriststudenter jobbar 
hårt för att alla delar av pusslet ska fungera. 

”Så kom du åter till oss ljuva Dolu§pex!”
Av: Ebba Ståhlgren, vice-regissör för Dolu§pexet

DOLUSSPEXET

Regissörerna med manuset!

Men när jag ser våra spexare lära känna nya 
vänner, hjälpa varandra när det behövs ex-
tra händer och skratta åt något internskämt 
samtidigt som det spelas bangers i den rejä-
la högtalaren, då vet jag att så inte är fallet. 
Spexandan är i allra högsta grad levande!

som uppvisas. Det är nu tre år sedan Do-
lu§pexet senast hade föreställningar för ex-
tern publik, och det fanns en viss rädsla att 
gemenskapen och traditionerna som alltid 
utmärkt Dolus skulle ha runnit ut i sanden. 

Varje dag blir jag förundrad över det enga-
gemang, det tålamod och den kreativitet
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Årets spex är en återuppsättning av 2018 års 
Frida Kahlo, men i en helt ny tappning. I 
ett land präglat av tequila, lime och tacomix 
finns en restaurang. Bara en: La Bamba. 
Där förbereder sig en servitör för två väldigt 
speciella kändisgäster, men stammisbandet 
är inte alls lika taggade. Kändisarna i fråga 
dricker upp allt vin och dricksar aldrig. 

Bakgrund: Pexels

Vem kan det vara, om inte Frida Kahlo och 
hennes man Diego Rivera? Men när en väl-
känd brevbärare i ny skepnad kommer in 
och stör den romantiska stämningen bjuds 
det in till ett nytt äventyr. 

Detta äventyr för oss vidare till kalla-
re breddgrader, men varmare hjärtan. Det 
väntar ett gäng spännande personligheter, 
bland annat en sexig ledare för röda armen, 
en praoelev och en galen lönnmördare. Men 
saker och ting är aldrig som man tror, och 
gammal kärlek övergår fort i rivalitet.

Allt det och mycket mer kommer ni få se 
i ”Frida Kahlo – eller Konsten att skilja på 
verk och passion” som vi spelar 30 mars, 31 
mars och 1 april på Gustafscenen på AF-bor-
gen. Kom gärna och titta!

Nu är det äntligen dags för Lunds enda kår-
spex att ta scenen igen! Denna gång med 
spexet ”Frida Kahlo - eller Konsten 
att skilja på verk och passion”
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“Jag letade länge efter en byrå som kunde ge  
mig det just jag söker - en prestigelös arbetsplats 
med möjlighet för mig att utvecklas och ta plats.”

Jessica Malhotra tog examen från juristprogrammet 2016 och 
arbetar sedan tre år tillbaka som associate i Cederquists 
privata M&A-grupp. Hon har tidigare arbetat både på bolag 
och andra advokatbyråer med transaktioner och obeståndsrätt.

Idag arbetar hon både med industriella och private equity 
kunder och med en spridning bland olika sektorer. Men vägen 
från studier till Cederquist har inte varit självklar, utan det tog 
ett tag att hitta rätt.

– Min resa till Cederquist har inte varit rak. Det var svårt att hitta 
rätt från början. Alla byråer är bra på sitt sätt, men jag letade länge 
efter en byrå som kunde ge mig det just jag söker - en prestigelös 
arbetsplats med möjlighet för mig att utvecklas och ta plats, säger 
Jessica Malhotra.
 
Vardagen som jurist innebär stor variation. Hon har det senaste 
året bland annat avslutat ett säljprojekt som hon har projektlett i 
ett och ett halvt år. Projektet rörde den privata sjukvårdssektorn 
som hon själv är mycket intresserad av och tyckte var väldigt 
spännande att arbeta med. 

– Eftersom det rörde sig om ett intensivt projekt över en längre 
tid fick jag verkligen möjlighet att lära känna kunden och dess 
verksamhet. Baserat på den kunskapen kunde jag erbjuda ett unikt 
mervärde i min rådgivning vilket är kul.

Just variationen i arbetet är också det som gör att hon ständigt 
känner att hon utvecklas i sin roll.

– Jag utmanas av att varje ärende är unikt på sitt sätt.  
Det dyker alltid upp frågeställningar som utmanar och leder till 
personlig utveckling, säger Jessica.

För att vara en bra jurist tror hon att det är viktigt att vara 
nyfiken, arbetsvillig och att tänka utanför ramarna. Det är viktigt 
att hela tiden vara på tårna och ge kunderna lösningar de själva 
inte har kommit på.

Hon tycker att Cederquist utmärker sig som arbetsplats på 
grund av den höga kompetensen hos alla som  arbetar på byrån, 
men även kollegorna och företagskulturen som finns.

– I min vardag uppskattar jag att jag ständigt utvecklas och har 
kul medan jag gör det. De flesta advokatbyråer anger att de har högt 
i tak och en platt organisation. Cederquist är så nära detta du 
kommer i verkligheten.

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

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

DEN MODERNA BYRÅN
CEDERQUIST.SE

J E S S I C A  M A L H O T R A   /   A S S O C I AT E
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Ny (personlig) rättspraxis 
inom konsumenträtt

Av: Patrik Nordqvist, Redaktör

PRP 2022 ref. 1 (Personlig 
rättspraxis) 

En ledande återförsäljare av hem-
elektronik försökte sig på en klas-
sisk “går det så går det”-strategi, 
men gav efter när kunden kände till 
sin konsumenträtt. 

Tisdag 2 feb - Kunden
Kunden har beställt ett tangentbord av 
Mediamarkt, men när kunden ska hämta 
det upptäcker denne att återförsäljaren har 
skickat ett annat sämre tangentbord. Kun-
den mejlar dem och ber dem skicka tang-
entbordet som denne har beställt.

Onsdag 3 feb - Återförsäljaren
Återförsäljaren svarar och ger kunden tre 
alternativ:
1. Omleverans av den beställda produkten 
och kunden skickar tillbaka den felaktiga 
produkten.
2. Återbetalning och kunden skickar tillbaka 
tangentbordet. 
3. Kunden behåller den felaktiga produkten 
och får utbetalt mellanskillnaden

Torsdag 4 feb- Kunden 
“Trevligt att höra!
Jag väljer gärna alternativet omleverans av 
produkten som jag ursprungligen har be-
ställt och att någon kommer att hämtar den 
felaktiga produkten. Jag tror inte det var ett 
av dina alternativ, men det känns rimli-
gast.”

Måndag 7 feb - Återförsäljaren
“Vi kan tyvärr inte hämta upp produkten 
hos dig, men kan bistå med en fraktsedel 
som du kan använda dig av för att skicka 
tillbaka den felaktiga produkten till oss, 
varvid vi anordna dig en omleverans av den 
korrekta produkten.”

Tisdag 8 feb - Kunden 
“Såklart ni kan göra det. Det är bara att 
göra.

Så, kommer ni att skicka min produkt eller 
ska jag beställa den någon annanstans? När 
får jag i så fall tillbaka mina pengar? Det 
börjar dra ut på tiden detta.”

INSÄNDARE
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Torsdag 10 feb - Återförsäljaren 
“Vi beklagar verkligen att du fick fel pro-
dukt hemskickad!  
Vänligen skicka tillbaka den med hjälp av 
fraktlappen som är bifogad.  När vi emottar 
den så skickar vi ut rätt produkt till dig.”

Torsdag 10 feb - Kunden
“Jag har redan svarat er om detta.
Ni får komma och hämta produkten. Ifall ni 
inte skickar mig produkten som jag har be-
ställt så önskar jag pengarna tillbaka. När 
kan jag i så fall förvänta mig mina pengar 
tillbaka?

Jag tänker förresten att jag inte har något 
vårdansvar för något som jag inte har be-
ställt. Så hämtar ni inte den kommer jag att 
ställa den utanför dörren.”

Tisdag 15 feb - Återförsäljaren 
“Min kollega kan komma och lämna rätt 
tangentbord till dig, samt hämta upp det 
som blev fel. När är du hemma så hon kan 
lämna det?”

Idag (24 feb) väntar jag faktiskt fortfa-
rande på tangentbordet men denna praxis 
visar ändå på vad som fungerar gällande fel 
i produkt, kundens medverkande vid av-
hjälpande och vårdansvar. 

Har du andra exempel på personlig praxis? Skriv 
till oss! Det ska dock gärna vara något kortare 
än det det tungt prejudicerande Torktumlarfal-
let ;) 



31

Nu är det vår igen! Tillika en kata-
strofal sådan av en rad olika an-
ledningar kan man väl säga. Vi har 

lyckats gå från den ena historiska händel-
sen till den andra, och den katastrofala kar-
nevalens tema blir alltmer aktuellt. 

För att spinna vidare på denna katastrofala 
tråd som är fylld av okonventionella knutar 
tänkte jag även att denna upplaga av arki-
varien tar till orda skulle vara något mindre 
vanligt, håll till godo:

Lättrimmad torskrygg med 
svartrot och hasselnötsvinägrett

1. Skär torsken i portionsbitar, lägg på ett 
fat och salta. Låt sedan vila i kylen ca. en 
timme tills saltet smält och fisken rimmats 
lätt.

2. Steklök: Koka vinäger och socker tills det 
löst sig. Koka löken tills den mjuknat i vat-
ten. Spola, skala och lägg den sedan i lagen 
i en timme.

3. Vinägrett: Rosta hasselnötter i torr stek-
panna och gnugga sedan bort skalet i en 
handduk. Grovhacka sedan nötterna och 
blanda med resten av ingredienserna.

4. Citroner: Skölj citronerna noga i ljummet 
vatten. Skala remsor 
av citronskalet (enbart 
det gula ytterlagret), 
skala sedan bort de 
vita hinnorna från 
citronen och hacka
 klyftorna och skalen 
till ca. 1 cm stora bitar.

Arkivarien tar till orda!

KRÖNIKA

Av: Einar Dahlberg,  Arkivarie Juridiska Föreningen

Bakgrund: Pexels
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5. Pure: Skala och skär jordärtskockor och 
potatis i jämnstora bitar. Koka sedan dessa 
i grädde och vatten tills de mjuknar. Häll 
av spadet och låt rotfrukterna ånga av sig. 
Mixa sedan med smör tills det slätnat samt 
krydda med citronsaft och salt.

6. Svartrötter: skala och lägg i kallt vatten 
med citronsaft, skär sedan i jämna bitar. 
Stek bitarna i olja och smör, krydda med 
salt och peppar. 

7. Purjolök: Sätt ugnen på 150. Skär och 
rensa purjolöken i ca. 2 cm breda bitar. 
Salta, peppra och stek i olja tills den fått 
fin färg. Tillaga sedan i mitten av ugnen 
tills purjolöken mjuknat.

8. Stek fisken i olja tills den fått färg. Till-
laga sedan mitt i ugnen tills den fått 45 
grader i innertemperatur.

9. Dra av skinnet från fisken, platea sedan 
alltihop och voila! Låt väl smaka!

Ingredienser 10 personer
Glöm inte salt, peppar och olja!

1.5 kg torskrygg

Löken
200 gram steklök
2 dl rödvinsvinäger
1 dl strösocker

Hasselnötsvinägrett
100 gram hasselnötter
1 dl olivolja

2 msk hasselnötsolja
1.5 msk vitvinsvinäger

Citroner
4 citroner
1 msk socker

Jordärtskockspuré
500 gram jordärtskockor
200 gram potatis
3 dl vatten
1 dl grädde
1 tsk pressad citron
100 gram smör

Råstekt svartrot
1 kg svartrötter
1 citron
2 msk smör

Purjolök
2 späda purjo

Garnering
Dill, vattenkrasse och ner med imperialism
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Följ oss gärna på

Vill du bli en del av vårt team? Har du ett genuint 
intresse för affärsjuridik tillsammans med ett 
naturligt kommersiellt tänkande? Vill du arbeta med 
högpresterande kollegor med stark framåtanda där 
ingen dag är den andra lik? Registrera din ansökan 
på vår hemsida www.whitecase.com/careers/
locations/sweden med CV och personligt brev 
på engelska, betyg från din juridiska utbildning, 
gymnasiebetyg samt eventuella övriga meriter.

Together w
e 

m
ake a m

ark
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Det är en fråga jag ofta får höra. Jag 
står mållös. För jag vet aldrig vad 
jag ska svara. Jag har något som inte 

riktigt räcker till. Jag är svensk men inte 
svensk nog. Jag är en så kallad “andra ge-
nerationens invandrare”.

Mina föräldrars historia ligger långt ifrån 
min verklighet. De berättar ofta om tack-
samheten de känner till Sverige. Landet 
som gav dem möjligheter att utbilda sig och 
arbeta, med hopp om att få ett bättre liv för 
sig själva och sina barn. Med hopp om att 
deras barn skulle få växa upp i ett tryggt 
land med massor av skog, O’boy och Pippi 
Långstrump. 

Min relation till Sverige är annorlunda. Jag 
har aldrig invandrat. Jag är född i Sverige. 
Men trots att det är mitt hemland har jag 
under min uppväxt haft en undran inom

mig. Var tillhör jag? Får jag kalla mig 
“svensk”? Vad ska jag svara på frågan om 
var jag egentligen kommer ifrån? Jag vill 
inte känna mig som en främling till min 
egen historia. Jag vill inte känna mig som 
gäst i mitt eget hem. 

Fördomarna jag och andra har mött känns 
som ett slag i magen. Min vän som bär slö-
ja får frågan om hon är förtryckt hemma. 
Min kusin byter namn för att kunna få jobb. 
Min klasskamrat tyckte synd om mig för att 
mina föräldrar var “svartskallar”. Vi “andra 
generationens invandrare” bär på en kol-
lektiv sorg över att vår identitet blir förut-
bestämd innan vi får ta våra första ande-
tag. Vårt utseende eller namn fastställer en 
identitet vi inte får något att säga till om. Vi 
blir svenskar men inte svenskar nog. 

Javisst, jag har en annan historia. Precis som 
andra i min situation känner jag att hur jag 
inombords har en massa grenar fyllda med 
traditioner, kulturer och språk. Grenar lad-
dade med frågor utan rötter. Med ena foten i 
majoritetssamhället och andra i minoriteten 
kapas en ständig dragkamp. En känsla av 
splittring, samtidigt som jag känner mig 

Att vara född i ett land men 
inte tillhöra det

Av: Elin Syuleymanova

- Var kommer du ifrån?
- Jag är född här. I Sverige.
- Nej, nej. Var kommer du 
egentligen ifrån?

ESSÄ
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berikad. Kluvna grenar som skapar en klu-
ven bild av mig.

Tjugo procent av Sveriges befolkning har 
idag någon form av utländsk bakgrund. 
Tjugo procent som lever med sina grenar i 
ett land och rötterna i ett annat, i en strid 
som söker efter en plats i det egna hemlan-
det. Tjugo procent som bär på en flödande 
identitet utan någon destination. Ett ingen-
mansland med en hungrande längtan efter 
tillhörighet. Ibland är vi svenskar och ibland 
inte. Å ena sidan kebab med ayran, å andra 
sidan raggmunkar med lingonsylt. 

För jag är också tacksam för Sverige. Landet 
som välkomnade mina föräldrar som gör 
att jag sitter där jag gör. Jag är tacksam för 
sillen på bordet, för den blomstrande mid-
sommarstången och för tårfyllda ögon som 
sjunger “Du gamla, Du fria”. Jag är tacksam 
för friheten att få kalla Sverige mitt hem. 

Och Sverige ser inte ut som det gjorde förr. 
Idag lever vi i ett land tillsammans med 
människor med skilda livserfarenheter, 
rötter och drömmar. Jag vill tillhöra ett land 
där alla får en möjlighet att höras. Som ju-
rister måste vi skapa förutsättningar för 
människor med olika bakgrund att kun-
na addera sina perspektiv i utvecklingen 
av rätten. Vi behöver jurister som ser, hör 
och delar på erfarenheter som representerar 
oss. För hur ska vi skipa rättvisa om vi inte 
förstår orättvisan? 

Under denna första termin på jurist-
programmet har jag träffat många nya 
människor. Alla typer av människor samlas 
i samma lokaler och studerar samma lagar. 
Vi har fört många intressanta diskussioner 
om politik, familjerelationer och om vem vi 
är som personer. Vi är olika och ser världen 
ur olika perspektiv. Det faktum att vi bär 
på diverse historier gör oss starkare ute i 
världen genom att vi kompletterar varandra 
genom att dela med oss av våra synsätt. Jag 
vill att vi fortsätter prata. Och jag hoppas att 
jag kommer kunna prata om mina två värl-
dar som en rikedom, inte en börda.  
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Jag vill att juristprogrammet ska bli en plats 
med medvetenhet. Vi behöver föra samtal 
för att bli medvetna om varandra. Varan-
dras resor. Varandras bakgrunder. Varan-
dras grenar. Vi får inte bli jurister som bara 
antar och fastnar i våra egna övertygelser. 
Vi behöver jurister med nyfikenhet och vilja 
till att utmana våra normer, föreställning-
ar och idéer om vem som får vara svensk. 
För då kan vi få en styrka att se världen ge-
nom andras ögon. Låta ens grenar växa över 
gränserna. Låta ens rötter sväva friare. Röra 
fler platser. Fler människor. Fler världar. 

För jurister har en fundamental roll som 
präglar alla förändringar. En makt som ska 
värnas om genom att iaktta och bejaka hur 
samhället ser ut idag. Oavsett bakgrund 
förtjänar alla ett bemötande med ett öppet 
sinne. Och alla får lov att höras. Där alla får 
skriva sin egen historia. 

Så var kommer jag egentligen ifrån? Mitt 
ärliga svar är att jag inte vet. Jag är vilsen 
mellan mina kluvna rötter. Vilsenheten är 
något som gror i mig som ett frö som und-
rar åt vilket håll den får lov att växa. Men 
kanske kan den växa åt flera håll? Kanske 
kan den växa och få se en värld som blir mer 
tillåtande, mer öppen och mer accepterande. 
Kanske kan man en dag inte behöva kall-
las för “andra generationens invandrare”, 
utan istället “första generationens svensk”? 
Kanske det.
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Aktieägaravtal på svenska,  
mandarin eller C++?
Morgondagens affärer kommer att göras i en annan värld  

än idag. Vill du vara med och skapa framtidssäkrad juridik?  
Besök oss på lindahl.se/karriar
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 Hänt på JF

HÄNT PÅ JF

Det är måndag och klockan är lite ef-
ter 18 på kvällen. I vanliga fall bru-
kar det innebära att JF långsamt 

töms på folk och att dagens sista kanna kaf-
fe har kokats. Kanske dröjer sig några kvar 
och planerar inför veckans evenemang eller 
rabblar rättshistoria för sig själva. Idag är 
det dock ingen vanlig måndag, utan första 
dagen på spexperioden. De kommande fem 
veckorna ska affischer skapas, dekor byg-
gas, kupletter repas och sittningar arrange-
ras innan det är dags för spexet att flytta in 
på AF-borgen för föreställningsveckan. 

I år presenterar Dolu§pexet Frida Kahlo – 
eller konsten att skilja på verk och passion, 
mer om det kan ni läsa på sida 26. Tills vi-
dare njuter jag och Emmy av scenens im-
provisationsövningar utanför kontorsdör-
ren. Det har väckt en del frågetecken när 
vi sitter i digitala möten och förklarar att 
oljudet i bakgrunden är vår scengrupp som 
imiterar förskolebarn i en matsalskö.

Det är intensiv vecka vi har framför oss, inte 
bara på grund av spexperioden. På torsdag 
håller Festmästeriet nämligen i den första 
”riktiga” Novischfesten sedan 2019. Äntlig-

Av: Rebecca Lindblad, Vice Ordförande

en ska vi alla sitta i samma sal igen och änt-
ligen får vi trängas på ett eftersläpp och se 
Casuskapellet ta plats på scen. Således av-
slutas JFs troligen längsta novischperiod 
hitintills på torsdag. Trots skiftande res-
triktioner är det sex lyckade veckor vi lägger 
bakom oss, mycket tack vara den ihärdig-
het, kreativitet och det engagemang vi har 
sett hos både faddrar na och förmännen.
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Ett stort tack till er för att ni gjorde första 
tiden på juristprogrammet minnesvärd för 
en ny omgång studenter! 
 
På söndag avslutas veckan med Lundakar-
nevalens upprop, ett obligatoriskt moment 
för den som vill vara karnevalist under 2022.
För att de som önskar delta i karnevalen ska 
slippa köa själva kommer JFs Karnevalsa-
miralitet sätta upp både tält och högtalare i 
Lundagård redan under lördagskvällen.
 
Idrottsutskottet inledde vårterminen med 
en resa till Val d’Isère. En resa fylld av sol, 
puderåkning och kanske en och annan af-
terski. Utskottet har även uppmärksammat 
att det är vart fjärde år på fler än ett vis 
genom att anordna en frukost på JF under 
vilken man kunde följa damerna till ett OS-
guld i skidskyttestafetten. 
 
Under början av vårterminen arrangera-
de Internationella Utskottet International 
Week som har kommit att bli ett återkom-
mande moment för utskottet. Vi fick ta del 
av föreläsningar från Internationella brotts-
målsdomstolen ICC, vi fick höra om hur det 
är att jobba på Utrikesdepartementet som 
nyexaminerad och delta på Networking- 

1. https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2019/april/valborg-i-lund/

event med inslag av bland annat humanjuri-
dik, diplomati och internationell skatterätt. 
Nu blickar Internationella utskottet framåt 
mot en resa till Bryssel. Håll utkik på deras 
sociala medier om du vill resa till centrumet 
ör EU och internationell politik.
 
Runt hörnet väntar våren i Lund och ett 
Lundensiskt firande av Valborg, eller för 
att citera polisen ”Sveriges största spont-
anfest”[1]. Efter tre år ska både Skvalborg, 
Kvalborg, Valborg, Finalborg och Katastro-
falborg återigen se dagens ljus.
 
Innan det blir tid för Valborg ska vi dock 
hinna med en Stockholmsresa, Utbild-
ningsutskottets temavecka Vi Måste Pra-
ta och Festmästeriets efterlängtade Vårbal. 
Med andra ord har Lunds studentliv på all-
var vaknat till liv igen och för dig som är 
intresserad finns det mycket att ta del av. 
Med det sagt, de senaste två åren av pan-
demi har varit påfrestande så om du hellre 
vill spendera våren i solen vid Domkyrkan, 
gör det. Studentlivet väntar på den som vill 
nästa termin också. 

Ta hand om er och varandra!
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HÄNT PÅ 
UTBILDNINGEN

Under december och januari har ut-
bildningen återigen bedrivits på dis-
tans med anledning av regeringens 

restriktioner och covid-19-pandemin. När 
samhällssituationen snabbt sedan igen för-
ändrats har fakulteten påbörjat en successiv 
återgång tillbaka till campus. 

Från och med den 22 mars 2022 ska ut-
bildningen vara tillbaka helt på plats, för-
hoppningsvis för sista gången under denna 
märkliga tidsperiod. En tillbakagång till vad 
som innan var satta processer och genom-
föranden är dock inte helt självklar och pro-
blemfri. 

Det finns mycket viktiga lärdomar och po-
sitiva erfarenheter för fakulteten, för stu-
denterna och för JF att ta med sig och ar-
beta vidare med. Med anledning av detta 
har JF deltagit på fakultetens personaldag 
med just temat Post covid. Personaldagen 
genomfördes i hybridform, med deltaga-
re både på plats och på zoom. Enkäter som 
genomförts hos lärare, forskare och annan 
personal presenterades av fakulteten och JF 
fick också presentera den enkät som vi 

Av: Emmy Svensson, Ordförande

Hänt på utbildningen

genomförde under vårterminen 2021. Syftet 
med vår enkät var att sammanfatta en re
presentativ bild av studenternas upplevel-
ser på distansundervisningen. Presentatio-
nerna följdes därefter upp av diskussioner 
och samtal om vad som fungerat både bra 
och mindre bra. Från JF:s håll lyftes särskilt 
vikten av att oavsett i vilken utsträckning 
digitala moment kommer att ta mer plats på 
juristutbildningen i framtiden kommer stu-
denterna alltid behöva väl fungerande stu-
dieplatser på campus. 

Av JF:s enkätundersökning framgick det 
tydligt att studenternas studiemiljö var det 
som påverkats mest negativt under dis-
tansundervisningen. Dels lyfte studenterna 
fram fysiska aspekter såsom avsaknad av ett 
skrivbord och en ergonomisk stol, rätt be-
lysning och problematiken med trånga och 
delade studentboenden. Dels beskrevs också 
hur den psykosociala studiemiljön påver-
kats negativt. 

Detta har upplevts av studenterna som en 
stor bidragande faktor till ett försämrat väl-
mående. Framför allt har det handlat om att
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ambitions- och motivationsnivå i förhål-
lande till studierna har minskat av att sitta 
hemma och studera, svårigheter att disku-
tera utbildningsfrågor med kursare och den 
allmänna avsaknaden av sociala kontakter 
med både vänner och lärare. 

JF har också under slutet av höstterminen 
2021 deltagit i universitetets årliga kva-
litetsdialog tillsammans med fakultetens 
ledning. Bland annat diskuterades de ut-
bildningsutvärderingar som genomförts 
med fokus på både resultat och åtgärder, 
studenternas studiemiljö och möjligheten 
till återhämtning samt arbetet med kur-
svärderingar och kursutvärderingar. 

Numera finns resultaten från kursvärde-
ringar och kursutvärderingar publicerade 
på fakultetens hemsida. Som student kan 
du både gå in och läsa resultatet från den 
kursvärdering du själv fyllt i men också för 
den kurs du precis påbörjat. Många gånger 
finns en tanke med litteratur, pedagogiskt 
upplägg eller val av examinationsform som 
kan vara bra att ha med sig in i en ny kurs. 
Såklart ska det också uppmärksammas att 
studenternas åsikter och konstruktiva kri-
tik genom kursvärderingarna många gånger 
leder till förändringar. 

En glädjande nyhet är att NUGA har godkänt 
en ny kursplan på LAGF01 (Folkrätten) med 
bland annat en ny examinationsform. Nu-
mera är tentamen på kursen alltid en hem- 

tentamen som studenterna kan skriva från 
valfri plats med tillgång till allt sitt studie-
material, vilket är helt i linje med det som 
efterfrågats i kursvärderingar och vid kurs-
konferenser. 

Under våren intensifieras också fakultetens 
arbete med kvalitetsutvärderingen av ju-
ristprogrammet som inletts under hösten. 
Utvärderingen består av allt från workshops 
med kursföreståndarkollegiet, intervjuer 
med olika grupper av aktörer, till en själv-
värdering samt en extern granskning av 
både lärarrepresentanter och studenter från 
andra svenska lärosäten. JF har varit del-
aktiga i hela processen främst genom ord-
förande och övriga studentrepresentanter i 
NUGA. Under våren kommer också delar av 
Utbildningsutskottet att delta mer aktivt i 
utvärderingen vilket vi ser mycket frame-
mot.  

Det är en mycket spännande och fullspäck-
ad vår som både fakulteten och Juridiska 
Föreningen står inför. Det kommer vara av 
största vikt att utbildningsbevakningen och 
studentinflytandet är väl förankrat, strate-
giskt planerat och att JF tar sig an arbetet 
med hög energi och ambition. Tillsammans 
med fakulteten är det alltid vårt främsta mål 
att juristutbildningen i Lund fortsätter att 
vara Sveriges absolut främsta!
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Gillar du att skriva eller fotografera? Eller har du ett brin-
nande intresse för grafisk design? Vet du någon intressant 
person du vill intervjua eller har du en spännande ide du går 

runt och tänker på?

Vi i redaktionen på Dissidenten 
söker alltid alla journalistiska 

talanger där ute!

Kontakta oss!
dissidenten@jf.se

Bild: Pexels

Sugen på att se ditt namn i näs-
ta tidning?
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