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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
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LEDARE

Av: Patrik Nordqvist, Redaktör

Vad är tanken med utbildningen?

Jag tycker ju att Lunds Akademiska Vinsällskap 
har en schysst slogan “Bildning - inte bara ut-
bildning”. Det är ju lite kaxigt och tänkt att, 

med all rätt, klanka ner på konceptet utbildning. 
Efter en snabb googling hittar jag denna definition 
på utbildning “Den process där en individ genom sys-
tematisk undervisning och träning uvecklas och skaf-
far sig kunskaper, bildning och färdigheter.” och den 
stämmer väl in på juristprogrammet mer än annat. 
Detta systematiska yrkesprogram.

Bildning däremot. Bildning! Om man ser till dess 
definitioner så finner man “Bildning är det som är 
kvar sedan vi glömt allt vad vi lärt oss.” eller “Bildning 
är den kunskap som blir en del av din personlighet.” 
Dessa fina tankar om bildning härstammar från 
bildningsidealet och gamle Humboldt.

Hursomhelst, tillbaka till verkligheten. Jag är dock 
lika träffad som alla andra av denna utbildningssys-
tematik. Mitt mål är att studera så lite som möjligt 
men ändå lyckas uppnå ett genomsnitt på BA un-
der utbildningen då det ändå räcker för att landa 
ett jobb på en byrå, snirkla mig in att sitta ting och 
sedan arbeta mig upp eller för att mynidigheta mig 
fram. Det
är en cost-benefit-kalkyl som maximerar outcome 
jämfört med insats. För något som jag känner att 
jag har lärt mig att förstå hittills är ändå att jag kan 

lära mig alla lagrum. Jag har börjat greppa vad det 
innebär att lära sig den juridiska metoden och efter 
man har lärt sig den inom ett område så blir det 
lite som one-size-fits-all, nämligen att man tillämpar 
samma systematik på alla andra områden. Det är ju 
inte direkt så att något område är svårare än något 
annat område, utan de är bara annorlunda. Det är 
olika fundamentala lagrum och det underlättar ifall 
någon förklarar vilka dessa är, men därefter kan du 
traggla dig fram själv. Men det är just det, när du 
kommit till den punkt där du kan traggla själv så be-
höver du inte heller studera vidare, utan då kan du 
lika gärna gå över till nästa rättsområde och lära dig
det i stället. 

För mig är denna gräns just den som gör att jag får 
BA. Att därefter kämpa för AB känner jag inte är 
lönt då jag lägger energi på något som jag inte är 
säker på att jag kommer få någonting tillbaka på. 
I stället anpassar jag mig efter BA och sedan foku-
serar jag på att glömma det senaste området så fort 
som möjligt för att göra plats för nästa rättsområde. 
Detta är ju ändå effektivast. Dock så har jag ingen 
knapp som jag använder för att glömma det senaste 
området och jag gör det inte aktivt, utan min metod 
för att glömma det senaste området är att inte tänka 
på det längre och i stället fokusera på att lära mig 
det nya området som brukar komma med en dags 
mellanrum efter senaste tentan.
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Men för att ta ett steg tillbaka. Det var ju inte tänkt 
att vara så här. Det är inte så här jag tänkte när jag 
började utbildningen. Jag är egentligen en person 
som älskar att lära. Det är kul och det är spännan-
de att upptäcka nya saker och jag har hittills upp-
täckt otroligt mycket genom juristprogrammet och 
kommer upptäcka mycket mer, men det är bara så 
mycket som vi springer igenom. 

Själv är jag faktiskt 30 år och jag känner att jag kan 
ta en del av den informationen som vi lär oss och 
koppla den till erfarenheter som jag har haft under 
hittills i mitt liv, men jag undrar verkligen hur de 
som är tio år yngre än mig gör. Det måste ändå ofta 
vara abstrakt att lära sig om akut kapitalbrist hos 
aktiebolag, borgenärsrätt, arbetslöshetsförsäkring, 
flyktingstatus, tvångsvård etc. utan att ha varit i 
närheten av att uppleva vissa av dessa saker. Jag tän-
ker att man antingen har en färggrann fantasi eller 
så lär man sig att förstå på något typ av kinesiskt vis 
(att man lär sig utantill). Det är ett mysterium för 
mig i alla fall. 

Inte för att att skryta med erfarenheter, men jag har 
faktiskt varit arbetslös och jag har lyckats skrapat 
ihop en SGI genom att under ett års tid ha arbetat 
i Estland, Tjeckien och Tyskland. Något som jag 
förstår mer av efter att ha läst socialförsäkringsrätt. 
Som jag förstår det dock så var personen på A-kas-
san troligen schysst mot mig för jag uppfyllde inte 
bosättningskravet med tanke på att jag hade bott 
utomlands. Så det måste strida mot rättssäkerheten 
och förvaltningsrätten. 

Jag har även varit i kontakt med rättssystemet i Li-
tauen, där det tur nog kunde lösa sig smidigt till 
min fördel. Det ska bli spännande att jämföra den 
processen med den svenska när jag nästa termin 

börjar med T5. Samtidigt så driver jag just egen fir-
ma och det är riktigt spännande att få lära mig om 
olika skatteupplägg som jag borde genomföra. Jag 
kommer troligen att omstrukturera firman till ett 
AB senare.

Sist men inte minst blev jag en gång lurad av min 
arbetsgivare i Norge, men visste inte hur jag skul-
le hävda min rätt, så jag fick inte ut min lön den 
sommaren. Detta är något som jag hade hanterat 
annorlunda om hade jag haft dagens kunskaper i 
arbetsrätt och avtalsrätt. Det jag ville säga var iaf att 
dessa läromoment är ganska personliga och spän-
nande för mig. Jag förstår ifall andra studenter kän-
ner att mycket är abstrakt och en onödig pina, men 
jag beundrar också studenter som brinner för detta 
och har motivationen att sträva efter AB.

Jag vet inte riktigt vad jag vill säga med den här 
texten, så det kanske inte är någon riktig ledare där 
ni känner att ni med dessa bevingade ord kan ro 
stadigt i hamn. Jag tror att tanken med texten är 
ett kommunicera min förvirring angående utbild-
ningen och att jag inte vet vad som är tanken med 
utbildningen. 

Den är till mångt och mycket något som man lär sig
mycket av och den är väldigt nyttig. Samtidigt är 
det också en one-size-fits-nobody-utbildning. Den 
är inte ämnad för någon, men den gör nytta för alla. 
Jag tror att min förhoppning är att alla försöker göra 
så mycket som möjligt av den, men att man kanske
borde ha en större diskussion om hur man kan göra 
den mer anpassad på något sätt. Annars kan man 
väl säga att denna ledare är skriven i sann bildnings-
anda utan systematiskt syfte.

Trevlig sommar!
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På Cederquist vet vi att jämvikt är avgörande för en långsiktigt hållbar karriär. Det handlar 
om balans mellan juridisk analys och relationsbyggande, mellan fokus och återhämtning, 
men också om jämvikt i hur vi utmanar oss själva.
 Vi är nämligen övertygade om att en bra, trygg och inkännande arbetsmiljö innebär att 
du kan ta snabbare steg i din utveckling – och i karriären. Därför är det så vi har det.
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Bli vår nya kollega – ansök på: karriär.cederquist.se
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ORDFÖRANDE
HAR ORDET

Av: Emmy Svensson, Ordförande

Ordförande har ordet

Det är med blandade känslor jag skriver 
min sista ”Ordförande har ordet” och 
samtidigt inser att mina och Rebeccas 

365 dagar som Juridiska Föreningens presidium 
snart är över. Å ena sidan skriver jag med en smy-
gande längtan efter att få stänga verksamhetsåret. Å 
andra sidan infinner sig också en sorg över att min 
tid som förtroendevald i JF lider mot sitt slut. Det 
har varit 365 dagar av envist arbete, tidiga mornar 
och sena nätter men framför allt dagar som jag nog 
för alltid kommer att se tillbaka på med så mycket 
tacksamhet, glädje och stolthet.

Att få ha varit er företrädare och juriststudenternas 
röst på Lunds universitet har varit utvecklande och 
roligt, men stundvis också utmanande och svårt. Jag 
hoppas innerligt att min tid som ordförande har bi-
dragit till att vår utbildning har blivit än lite bättre 
än vad den redan är. I mitt arbete har det alltid varit 
mitt absolut främsta mål och syfte. 

Jag skulle vilja rikta ett tack till Juridiska fakulte-
ten för vårt, i min mening, välfungerande och kon-
struktiva samarbete under året. När jag reflekterar 
över vilka framgångsfaktorer jag tror ligger bakom 
det, så landar jag i tre. Att studentperspektivet och 

kårens medverkan ses som en vital del i arbetet och 
att min närvaro och röst alltid varit välkommen och 
aldrig ifrågasatt. Att konstruktiv kritik och ett stu-
dentperspektiv som skiljer sig från fakultetens inte 
leder till bakåtryggande, utan i stället uppskattas. 
Och slutligen, att det gemensamma målet för både 
JF och fakulteten alltid är och har varit att juristut-
bildningen i Lund ska vara Sveriges absolut främsta.

Som nämnt så många gånger förr under detta år har 
viljan att engagera sig i och ta del av JF varit över-
väldigande och nästintill rörande att få uppleva. Jag 
vill ta tillfället i akt att en sista gång, å hela fören-
ingens vägnar, hylla och tacka alla tjänstemän och 
aktiva som lagt ner sin tid, energi och hjärta hos 
oss. Att se er ständigt leverera inom alla vår tre ben 
har varit en stor bidragande faktor till att jag varit så 
stolt över att få ha varit ordförande för JF. 

Det gör mig också stolt att jag kan konstatera att av-
gående styrelse lämnar en stabil och mycket välmå-
ende studentkår. Under två långa nätter i maj har 
samtliga av våra tjänstemannaposter tillsatts efter 
rekordmånga sökande. Föreningen står faktiskt nu-
mera inför en situation där vi behöver se över hur vi
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kan erbjuda fler sätt att vara engagerad på, för att 
alla som vill vara med i JF ska få chansen. Ett lyxigt 
problem visserligen, men ändock en utmaning.

Jag har nu varit förtroendevald i JF under sju ter-
miner. Även om det ibland inneburit sömnlösa nät-
ter, en mejlkorg som aldrig tycks slutas fyllas på och 
mötestimmar som överstiger en arbetsvecka, ångrar 
jag ingenting. Tio gånger av tio hade jag gjort det 
igen, om jag hade fått chansen. 

Att få ha varit en del av Juridiska Föreningen un-
der hela min studietid har gett mig så många nya 
vänner, så många insiktsfulla erfarenheter och jag 
har fått möjligheter som jag aldrig ens hade vågat 
drömma om när jag kom till Lund för snart fyra år 
sedan. Och även om jag av rent egoistiska skäl gär-
na hade klamrat mig fast ännu fler terminer, inser 

jag också att det är dags för nästa generations JF:are 
att ta över. Till tillträdande presidium, styrelse och 
tjänstemannakår önskar jag ett stort grattis och ett 
varmt lycka till! Ni har så mycket galenskap, glädje 
och gemenskap att se framemot och jag är så avund-
sjuk på er som har allt framför er.

Så, bästa juriststudenter och medlemmar i älska-
de Juridiska Föreningen – det har varit min ära 
att få ha varit er ordförande och jag kommer ald-
rig glömma vårt år. Tack JF, för allt.



11

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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Varje år tar företaget Universum fram listan ”Sveriges mest attraktiva arbetsgivare” i sam-
arbete med Sveriges universitet och högskolor. Över 25 000 studenter inom bl.a. juridik 

har tillfrågats vilken arbetsplats de helst skulle vilja arbeta på efter examen. 

I april 2022 presenterades åklagaryrket för första gången högst upp på listan över attraktiva 
arbetsgivare för juriststudenter. 

Dissidenten har intervjuat Sveriges riksåklagare Petra Lundh om hur det är att vara riks-
åklagare, vilka lagändringar hon vill se genomföras och vilka tips hon har till juriststu-
denter som vill bli åklagare. 

Åklagarmyndigheten - juriststudenternas
drömarbetsplats 2022
Av: Vera Ehrnrooth

Åklagaryrket presenterades tidigare i år för för-
sta gången som etta på listan över juristernas 
drömarbetsplats, vad tror du är anledningen till 
att det har blivit ett så attraktiv jobb? 

Det finns antagligen flera förklaringar till detta. En 
av dem tror jag är att åklagarjobbet är ett fantas-
tiskt spännande jobb. Som åklagare får du se delar 
av samhället som många inte ens vet existerar. Åkla-
gare är navet i rättskedjan och jag är helt övertygad 
om att många unga jurister lockas av att ha ett så 
betydelsefullt jobb där man verkligen kan göra skill-
nad. 

Det som många av oss läser om i tidningarna eller 
ser på nyheterna, det är sånt som våra åklagare job-

bar med till vardags. På så vis är åklagarjobbet också 
mycket händelsestyrt, vilket jag vet tilltalar många. 
Ingen dag är den andra lik.

Utöver att arbetsuppgifterna är spännande och en-
gagerande har vi de senaste åren arbetat hårt för att 
göra Åklagarmyndigheten till en så attraktiv arbets-
givare som möjligt. Det handlar bland annat om 
flexibelt arbetssätt, kompetensutveckling och karri-
ärmöjligheter. Jag tror att det också bidrar till att 
många vill arbeta hos oss.

”Som åklagare får du se 
delar av samhället många 

inte ens vet existerar ”

INTERVJU
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Vad är det bästa med att vara åklagare?

Utöver de spännande och samhällsviktiga uppgif-
terna tror jag många åklagare trivs på jobbet för att 
det är en kollegial stämning med högt i tak. Som 
åklagare arbetar man nära polisen och leder utred-
ningarna. Man fattar också själv många viktiga be-
slut om exempelvis frihetsberövande, husrannsakan 
och andra ingripande åtgärder.

Hos oss finns det också möjlighet att jobba med 
många olika uppgifter över tid, såväl inom landet 
som internationellt.

Finns det några större baksidor med yrket? 

Emellanåt kan åklagaryrket vara pressande och det 
kan nog ibland uppfattas som ensamt i rättssalen. 
Det är ingripande beslut som våra åklagare har be-

fogenhet att fatta och det ligger i rollen att bli ifrå-
gasatt.

Alla åklagare får därför ta del av vår omfattande 
interna grundutbildning under de första åren, för 
att vara väl rustade och känna sig bekväma i rollen. 
Även den mediala uppmärksamheten kan i vissa si-
tuationer uppfattas som pressande. Myndigheten 
erbjuder också på det området gott stöd i form av 
medieträning med mera. 

Du är ju inte heller bara åklagare, utan sedan 
2018 även riksåklagare. Berätta lite om hur det 
är att faktiskt vara Sveriges högsta åklagare. 

Jag trivs oerhört bra i rollen som riksåklagare. Det är 
ett omväxlande och utmanande jobb. Förutom att 
vara chef över Åklagarmyndigheten, med allt vad 
det innebär, är jag också rättslig ledare för hela åkla-
garväsendet. Som riksåklagare ansvarar jag för den 
rättsliga styrningen och jag är också ensam åklaga-
re i Högsta domstolen. Att kunna påverka rättsut-
vecklingen tycker jag är stimulerande och viktigt. 

På bild: Nicklas Lagrell, personaldirektör, Petra Lundh, riksåklagare, Helena Ekstrand, bitr. kommunikationsdi-

rektör, Sofia Forsberg, teamledare på personalavdelningen

Med tillstånd från Universum Global

”Kollegial stämning med 
högt i tak”

Fortsättning följer...
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Finns det några speciella åtgärder eller lagänd-
ringar som du hade velat se inom juridiken un-
der din tid som riksåklagare?

Faktum är att jag upplever att våra politiker är 
mycket lyhörda när vi från rättsväsendet föreslår 
lagändringar och annat. Det händer mycket på det 
kriminalpolitiska området nu och många av våra 
förslag har redan blivit verklighet. Som exempel 
kan nämnas att den så kallade omedelbarhetsprin-
cipen luckrades upp vid årsskiftet, genom att det 
blev tillåtet att under huvudförhandlingen åberopa 
förhör som hållits under förundersökningen. Inom 
kort kommer det också nya regler när det gäller 
tvångsmedel i it-miljö. Snart kommer det även vara 
möjligt att som bevisning använda kommunikation 
mellan närstående, till exempel sms-meddelanden. 
Det kommer vara viktigt vid exempelvis utredning-
ar gällande brott i nära relationer. Förändringarna 
är mycket efterlängtade och kommer att göra stor 
skillnad.

Och slutligen, vad skulle du ge för tips till jurist-
studenter med ambitionen om att bli åklagare 
efter examen?

Mitt tips till studenter och unga jurister är att alltid 
fokusera på det de tycker är roligt och brinner för. 
Då är min erfarenhet att resultatet blir bra. För när-
varande är vi inne i en period där vi växer. Vi räknar 
med att även framöver kunna anställa många unga 
jurister och vi kommer också fortsättningsvis att 
arbeta hårt för att vara en så attraktiv arbetsgivare 
som möjligt. Jag hoppas att många av er vid Lunds 
universitet tycker att det verkar lockande att jobba 
på Åklagarmyndigheten.

FAKTARUTA

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare sedan 
2018. 

Riksåklagaren är Sveriges högsta åklagare 
och chef för Åklagarmyndigheten, samt an-
svarig för Ekobrottsmyndighetens åklaga-
re. Riksåklagaren har exklusiv behörighet 
att som allmän åklagare föra talan i Högsta 
domstolen och är den enda som kan fatta 
beslut om att fullfölja ett åtal till HD.

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

Vill du vara med och göra skillnad?

 Starta din karriär på vinge.se/karriar
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EKMR 9, Religionsfrihet

Providens1  - En självbestämd frihet

1 1 Förutseende, omsorg, försyn; företrädesvis om Guds försyn. Svenska Akademins ordbok

”Vad?” är den första av alla frågor.
Därnäst, ”Vem?”
Och slutligen; ”Varför?”

V     ad ska väljas? Vem ska välja? Och för den 
nyfikne, varför? Kanske kan vi finna ett 
svar i det allra första axiomet vilket för 

första gången gjorde sig känt i vårt universum vid 
dess begynnelse, Big Bang. Det är vad vetenskapen 
liknar vid den första orsaken till den verkan som är 
vårt universum. Vårt axiom är det första antagandet 
om sanningen på vilken all kunskap är byggd. 
Axiomet lyder enligt följande: 
orsak & verkan.

VAD

När vi konstaterar att någon vill något menar vi tro-
ligtvis att denna genom sin mänskliga frihet valt att 
vilja detta. Ibland inser vi dock att det vi vill inte 
kommer från en rationell manifestation av det fria 
mänskliga sinnet, utan kanske snarare från mänsk-
liga instinkter sprungna ur biologiska behov. Vi 
menar vanligtvis inte att ett träd kan vilja något, 
till skillnad från ett husdjur vilket vi tycker kan det. 
Vad är det då egentligen som skiljer oss människor 
från trädet? Är det egentligen inte någon skillnad? 
Varför vill vi någonsin något? Ibland förstår vi var-
för, ibland inte. Onekligen finns det en anledning, 
en orsak till vår verkan. Notera exempelvis hur en-
kelt det är att förutse ett träds framtid med tillräck-
lig förståelse för dess relativt enkla liv. Vi vet vilka  

orsaker som kan leda till dess verkningar, till att det 
blomstrar eller vissnar. Liknande enkelhet må vi fin-
na hos våra husdjur och kanske hos våra unga barn. 
Korrelationen ter sig dock leda till att den ökade 
komplexiteten i organismen gör det allt svårare för 
oss att kunna förutse en verkan med utgångspunkt 
i en viss orsak. Slutligen kommer vi till oss själva. 
Det, hittills, absolut mest komplexa systemet som 
universum har producerat är den mänskliga hjär-
nan. Men även denna nödgas underkasta sig det 
första axiomet. Det finns alltid en anledning till 
varje manifestation av det vi kallar vilja. En orsak 
till vår verkan.

Vidare stadgar det filosofiska teoremet determinism 
att allt därför går att förutse givet tillräcklig infor-
mation och förmåga att analysera data om orsak 
och verkan. Generellt dras det däremot en skiljelin-
je mellan orsak och verkan vilken vi har under vår 
omedelbara kontroll och det som står utanför vår 
kontroll. Den stoiska läran, vilken florerade under 
romarrikets storhetstid, menar att det enda vi har 
under vår kontroll är vårt sinne. Genom att kul-
tivera denna kunskap kan vi lära oss förmågan att 
hantera intryck. Epictetus, en av de mer prominen-
ta figurerna inom strömningen, menade därför att 
det viktigaste en människa kan göra för sin karaktär 
och sitt liv, är att lära sig göra skillnad mellan det 
som är inom dennes kontroll och det som är utan-
för. Han stipulerar följande i boken Discourses and 
selected writings,
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“What should we do then? Make the best use of what is 
in our power, and treat the rest in accordance with its 
nature? And what is its nature? However God Decides.”1

Det är begripligt och relativt lätt att göra skillnad på 
det som är under vår kontroll och det som inte är det, 
om vi drar den gränsen vid våra tankar och de val vi 
därigenom gör och allt annat. I slutet av förutnämn-
da bok stadgas slutligen detta beträffande det han be-
nämner som naturen/Gud:

“Lead me Zeus, lead me, Destiny,
To the goal I was long ago assigned

And I will follow without hesitation. Even should I re-
sist,

In a spirit of perversity, I will have to follow nonetheless.
Whoever yields to necessity graciously

We account wise in God’s ways.”2

Genom de två ovanstående citaten kan vi utläsa en 
paradox. Epictetus gör å ena sidan skillnad på oss 
människor och omvärlden menandes att dessa är oli-
ka entiteter som åtlyder olika möjligheter av kontroll. 
Samtidigt förespråkar han uppfattningen att oavsett 
vad han eller någon gör så kommer den människan 
oavsett tvingas följa nödvändighetens gång. Frågan 
blir uppenbar. Har vi någon kontroll eller inte, Epic-
tetus?

VEM

Denna paradox kan dock logiskt läkas för det fall att 
vi betraktar individen som en del av ett större subjekt, 
nämligen Naturen/Gud. Epictetus kan vidmakthålla 
att vi har kontroll över vårt liv såtillvida att han åt-
lyder en annan teori, en teori vilket förenar dig med 
naturen, med Gud. Baruch de Spinoza levde under 
1600 talet och hade en strikt judisk uppfostran inom 
vilken Gud var en hierarkisk och omnipotent gestalt 
1 Epictetus, Discourses and selected writings, [New ed.], Penguin, London, 2008, s. 2
2 IBID s. 245

vilken skiljde sig från männisan. Under sin tidiga 
ungdom började dock Spinoza intressera sig för filo-
sofi och framförallt för den tidigare nämnda ström-
ningen stoicism. Kalla kårar kanske ilade längs hans 
ryggrad när han började se de logiska ogiltigheterna i 
den religion han var uppväxt inom. Kanske fann han 
tröst i stoicismen, som en yr i ett annars oregerligt 
hav. Tillslut formulerade han ett verk; Etiken. Han 
använder där ett geometriskt framställningssätt vilket 
nyttjar definitioner, axiom, postulat, bevis korollarier 
och teorem. Hans verk består sammantaget av hund-
ratals teorem och de gryr alla vid samma horisont 
som vid vilka den skymmer, nämligen Gud. Konten-
tan av verket är, om än kraftigt förenklat, att Gud 
är den första orsaken likväl dess sista verkan. Gud är 
orsak och verkan och den allomfattande totaliteten av 
evigheten. Gud är alltså logos. Gud är naturen. Gud 
är Du. Gud är Jag.

Gud är enligt Spinoza sin egen orsak och sin egen ver-
kan. En holistisk entitet vilken förkroppsligas av såväl 
tomrummet mellan atomerna som kvarkarna vilken 
atomen består utav. Gud är allt. Gud är koppling-
en mellan all orsak och all verkan, vilken har förgre-
nats sedan begynnelsen. Allt och alla är denna Gud. 
Det finns ingen distinktion mellan något, någon och 
Gud, bläcket på pappret såväl som kärleken i ditt 
hjärta. Naturen/Gud/Logos är därav den eviga
metamorfosen av sig själv i evighetens konstanthet. 
Kraften bakom allt du gör och allt du ser. Gud är det 
första axiomet, orsak och verkan. Gud är därför hela 
du och hela din nästa, ditt husdjur och din växt. Gud 
är vinden, havet och e den, månens bleka sken likväl 
som rymdens svärta. En enda helhet.

När vi nu i enlighet med Spinoza konstaterar att sub-
jektet Gud och människan är samma vem, läker vi 
därför stoikernas paradox.
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Vem är då du? Du är det fysiska utrymmet genom 
vilket Gud manifesteras. En manifestation av orsak 
och verkan i evighetens metamorfos. Du är därför 
inte fri enligt ordets klassiska bemärkelse. Du är 
inte något subjekt vilket kan vela fram och tillbaka 
och obundet välja. Däremot ser vi att själva velan-
det i sig även är en del av den gudomliga viljan, del 
av logos, del av nödvändighetens orsakskedja. Det 
är alltså inte någon osynlig kraft som tvingar dig 
framåt. Det är du som är denna ”osynliga kraft”, 
eftersom du är Gud. Du alltså helt fri i att allt du 
gör eftersom det är självbestämt av just dig.1 

VARFÖR

Så vad är poängen? Determinism kan vid första an-
blick i viss mån resonera med nihilism. Det vill säga, 
filosofin vilken menar att det inte finns något syfte. 
Allt är redan ”förutbestämt” enligt determinismens 
resonemang. Vad är då poängen? Ett sådant reso-
nemang ter sig däremot missa hjärtat av Spinozas 
teori. Du är inte slav under orsakskedjan, du är dess 
mästare. Kanske innebär detta ett slut på känslan 
av ensamhet. När du ser till din nästa och denne 
gör något av förtret, något som du inte uppskattar, 
kan du i vart fall inse att det inte hade kunnat ske 
på något annat sätt och att det är din handling. Det 
finns därför ingen osynlig stormvind som blåser oss 
åt en särskild horisont vilken vi inte kan bestämma. 
Du är vinden och du bestämmer riktningen. Så när 
du gör ett val skall du veta att du är fri i dess yttersta 
meningen. Det är du, Gud, som gör exakt det du 
vill.

Det finns romantik i denna vetskap. Kanske skulle 
jag rent av våga påstå, kärlek. Sällan ligger denna 
övertygelse överst bland mina tankar. Sällan tittar 
1  Spinoza, Benedictus de, Etiken, 2. uppl., Thales, Stockholm, 2001 s. 40 ff.
2 Nattvarden

jag på månen och känner vår samhörighet. Sällan 
begrundar jag denna första kunskap. Men när jag 
gör det, känner jag mig oändlig och jag inser att jag 
aldrig kommer att dö.

För att avsluta vill jag erinra om ett citat från en 
man som Spinoza själv menade var en av de mest 
intelligenta människorna som någonsin bevandrat 
vår jord. Någon som enligt honom, har blivit miss-
förstådd i en särskild bok.

”[Så är vi fast än många, en enda kropp…]” – Jesus. 2

Jag, Du

Referenser:
Spinoza, Benedictus de,  Etiken, 2. uppl., Thales, 
Stockholm, 2001
Epictetus,  Discourses and selected writings, [New 
ed.], Penguin, London, 2008
Nattvarden

Är du som jag nyfiken på doktrinen om människans 
oändlighet och vill dela dina tankar och tillsammans 
utforska vidare följer jag gärna dig på den resan.

gusax@outlook.fr

Av: Pax
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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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Arkivarien tar till orda!
Av: Einar Dahlberg,  Arkivarie Juridiska Föreningen

KRÖNIKA

Ja ni, nu är det sommar igen och man ska hitta 
på något vettigt att göra. Somliga tar examen 
och får därefter känna på hur det är att vara 

yrkesverksam jurist på alla olika håll och kanter. 
Somliga andra däremot har rätt lång tid kvar på ut-
bildningen och det enda man fått känna på hittills 
är tentor, uppsatser och tidiga morgonföreläsningar 
på zoom och på plats.

För alla oss andra då som inte ännu tagit den exa-
men vi eftertraktar så mycket att vi är villiga att läg-
ga 4.5 år på studier för att få den tänkte jag komma 
med lite lärorika rekommendationer på verk som 
återger vad som kan kommer efter examen. Dessa är 
alla (mer eller mindre verklighetsförankrade) återgi-
velser av livet som jurist vilka kan vara kul att sätta 
sig in i under sommaren, om du vill kan du kanske 
se det som en hemmasnickrad sommarkurs i juridik 
(men jag skulle inte rekommendera det).

Legally blonde, film och musikal
En lättsinnad historia om en tjej som efter ett 
breakup bestämmer sig för att börja plugga juri-
dik som en del av en plan för att vinna tillbaka 
sitt ex. Men bam! Hon är tydligen skitsmart och 
inte bara en sorority queen och blir en väldigt 
lyckad juriststudent och jurist och struntar full-
ständigt i att försöka vinna tillbaka exet, kingigt. 
Perfekt för när man ska gå in i tenta p och behö-
ver lite pepp!

Suits, serie
Behöver denna verkligen en beskrivning? Det 
känns som att denna ikoniska advokatserie har 
varit inspirationen till x antal ansökningar till 
juristprogrammet och att de flesta vet vad den 
handlar om.

Better call saul, serie
Följ den före detta svindlaren Jimmy McGill när 
han desperat försöker lyckas som advokat i New 
Mexico utan att riskera livhanken på grund av 
kriminella klienter. En serie med mycket humor 
och glimten i ögat som utspelar sig i samma uni-
versum som breaking bad.

To kill a mockingbird (eller dödssyn-
den på svenska), bok
Den absoluta skolboksklassikern som under åren 
inte blivit annat än ikonisk. Boken innehåller 
scener från rättssalen där huvudpersonens far At-
ticus Finch försvarar en oskyldigt anklagad svart 
man som blivit åtalad för att ha våldtagit en vit 
kvinna i 30-talets USA. I övrigt skildrar boken 
Atticus dotters liv och uppväxt under extraordi-
nära omständigheter.
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Om det sedan visar sig att ingen av dessa återgi-
velser av hur det är att arbeta som jurist och/eller 
advokat har jag precis vad du behöver, nämligen lite 
goa roasts du kan använda dig av istället!

Vad är skillnaden mellan en bra och en dålig advo-

kat?

En dålig advokat kanske drar ut på en tvist i flera 

år. En bra advokat vet hur man får den att vara 

längre.

En man gick till en advokats kontor på grund av 

juridiska problem, väl på kontoret frågade han vad 

advokaten tog i arvode. Advokaten svarade att stan-

dardpriset var 3000 kronor för tre frågor. Då blev 

mannen lite chockad och sa “Det verkar väl dyrt för 

tre frågor tycker du inte det?”. “Ja det stämmer” sa 

advokaten.

Utan vidare paus frågade sedan advokaten mannen 

vad hans tredje fråga var och underrättade honom 

om att swish funkade fint.

Vad får man om man korsar gudfadern med en ad-

vokat? Ett erbjudande man inte kan förstå.
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Roman Szuter 

V         arifrån kom idén om att öppna upp ELSA för 
de som studerar handelsrätt? Varför öppnar 
ELSA upp just för handelsrättare? 

ELSA Lund har hittills bara funnits på juristprogrammet 
men ELSA är i grunden en förening för juriststudenter 
i allmänhet - vare sig juridikstudierna bedrivs på jurist-
programmet eller på en annan utbildning som i huvud-
sak handlar om juridik. I Sverige kan man exempelvis se 
att ELSA inte enbart finns vid landets juristprogram utan 
även på andra närliggande utbildningar, såsom på affärsju-
ridik vid Linköpings universitet. 

I Lund associeras juridikstudier främst med juristpro-
grammet. Förutom programmet finns dock även en han-
delsrättslig institution vid Ekonomihögskolan där studen-
ter läser juridik och där de kan få kandidat i handelsrätt 
och därefter läsa samma masterprogram som oss på jurist-
programmet. Till skillnad från juristprogrammet är dock 
inte handelsrätt ett program utan det består av fristående 
kurser. 

Innan jag började mina studier på juristprogrammet läste 
jag handelsrätt och bekantade mig med institutionen. När 
jag sedan kom in på juristprogrammet och började enga-
gera mig i ELSA insåg jag hur värdefull en sådan förening 
skulle vara på handelsrätten och jag föreslog därför idén 

till resten av styrelsen. Som nämnt består handelsrätt av 
fristående kurser och det skulle vara bra med en förening 
som skapar gemenskap på institutionen, exempelvis gen-
om att organisera sociala evenemang där studenter får 
chansen att träffa andra studenter på institutionen. Många 
studenter på handelsrätten är dessutom minst lika intres-
serade av juridik som studenter på juristprogrammet, var-
för det skulle vara kul att bjuda in dem till våra övriga 
evenemang. ELSA:s mål är att gynna juriststudenter och 
det var också tanken bakom öppnandet på handelsrätten.

Kommer ELSA:s aktiviteter under terminerna för-
ändras något nu när handelsrättare kan engagera sig? 
Kommer nya event anordnas? Kommer det finnas nya 
ansvarsområden i den lokala organisationen? 

Vi öppnade upp på handelsrätten väldigt nyligen och jag 
kan inte med säkerhet säga hur det kommer att påverka 
föreningen framöver. Min tanke är att aktiviteterna på Ju-
ridicum förmodligen inte kommer att förändras i någon 
större utsträckning men att det kan tillkomma några soci-
ala evenemang på handelsrätten. 

Vi har hittills hunnit skapa nya poster för handelsrättarna 
för att de direkt ska få möjlighet att engagera sig i fören-
ingen och för att vi ska få hjälp med att organisera evene-
mang på handelsrätten. Vi får se hur vi gör nästa termin. 
Kanske tillkommer det en styrelsepost med handelsrätt 
som sitt huvudsakliga ansvarsområde?

ELSA (European Law Students’ Association) har nu under våren öppnat upp för studenter som 
studerar handelsrätt, vilket är otroligt roligt och spännande! Här nedan följer några frågor som jag 
ställt till Roman Szuter (studerar på juristprogrammet och är Treasurer i ELSA Lund) och Melody 
Soortejie (studerar handelsrätt och är Director of Business Law i ELSA Lund).

ELSA öppnar upp för 
handelsrätt
Av: Rebecka Rennéus Guthrie 

ARTIKEL
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Hur har responsen från de som studerar han-
delsrätt varit? 

Vi har fått en väldigt positiv respons och ett bra 
bemötande både av studenterna och personalen på 
handelsrätten.Studenterna visade stor nyfikenhet 
kring vår förening och flera har också valt att enga-
gera sig, vilket känns superkul! 

Melody Soortejie 

Hur känner du angående att ELSA öppnar upp 
för handelsrättare? 

Glädjande nyheter! Studenter som läser handelsrätt 
kan känna sig lite utanför, eftersom vi inte har egna 
organisationer/föreningar. Ser verkligen fram emot 
att delta! 

Har du engagerat dig tidigare i någon organisa-
tion?
 
Ja, har arbetat som Speak up days coordinator på 
Education committee för LundaEkonomerna. Nå-
got som jag starkt rekommenderar. 

Hur känns det att engagera sig i ELSA och skiljer 
sig ELSA från den organisationen? 

Superroligt hittills! Största skillnaden är att ELSA 
behandlar och arbetar huvudsakligen med juridis-
ka frågor. Som director för den handelsrättsliga 
institutionen har jag möjligheten att planera olika 
events tillsammans med andra, där även studenter-
na som läser handelsrätt kan känna sig inkluderade. 
Varför tycker du det är viktigt att det finns möj-
lighet att engagera sig i en organisation när man 
studerar? 

Hitta vänner med gemensamma intresse, känna sig 
inkluderad och ha tillgång till lärorika aktiviteter. 
Dessutom lära sig arbetet i en organisation och 
öva på sociala och kommunikativa färdigheter som 
kommer vara till hjälp senare i arbetslivet. 

Vad för fördelar ser du med att både juriststu-
denter och handelsrättare nu kan engagera sig i 
samma organisation? 

Både juriststudenter och handelsrättare läser juri-
dik, dock med en ganska annorlunda studieplan. 
På grund av det, tycker jag att vi har mycket att lära 
av varandra. 

Vad ser du fram emot nu som engagerad i ELSA 
Lund? 

Givande föreläsningar och seminarier samt roliga 
events där man kan ta en paus från plugget!
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Learn from the best 
The Roschier name stands out. It’s a quality standard, a seal of 
approval, proof of a business operating at the highest level. 

At Roschier, you will get to learn from the best and develop daily. 
You will be working in a group of talented and inspiring professionals, 
dedicated to driving the future of the legal profession. Every day, we 
challenge ourselves to improve. 

Apply today — and start at the top.
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Ni studenter är i slutet på terminen och 
många av er känner en oro, stress och 
prestationsångest inför examination. 

Även för mig personligen är maj/juni en intensiv ar-
betsperiod med stress och krävande uppdrag. Upp-
dragen kan omfatta allt från att försvara en miss-
tänkt mördare till att försöka förlika känslomässigt 
engagerade arvtagare som strider om miljonarv. När 
man är stressad är det lätt att få tunnelseende och 
i princip allt fokus läggs på studier eller arbete. Po-
ängen är att vi alla är stressade i perioder i livet och 
då är det viktigt hur man hanterar situationen för 
att uppnå välmående och resultat. 

En strategi, som kan låta enkel och självklar, är att 
skratta. Hos människan är skrattet en fysisk reak-
tion som frigör endorfiner, vilket i sin tur minskar 
stresshormonet kortisol. Skrattet minskar inte bara 
stress utan är dessutom även bra för hjärt- och kärl-
hälsan. 

Forskare i Japan studerade 20 934 män och kvinnor 
och kopplingen mellan hur ofta någon skrattar dag-
ligen och risk för hjärtsjukdom samt stroke. Resul-
taten som publicerades i ”Journal of Epidemiology” 
visade att individer som aldrig eller nästan aldrig 
skrattade hade 21 procent högre risk för hjärtsjuk-
dom och 60 procent hade högre risk att få stroke än 

för de som skrattade dagligen. Till detta finns 
flera positiva reaktioner av skrattet såsom att ditt 
allmänna immunförsvar stärks och din inlärnings-
förmåga ökar. 

När du befinner dig i en stressig period och du upp-
lever att allt du gör är att studera så är mitt konkreta 
tips att du ska ta en paus och planera in dagliga ak-
tiviteter som får dig att skratta. Det behöver givetvis 
inte vara något avancerat utan kan vara att lyssna på 
en rolig podd under lunchpausen eller se en komedi 
på kvällsbio med vänner. Studera hårt men glöm 
inte att skratta under tiden!

Don`t forget to laugh!

KRÖNIKA

Av: Kristoffer Ståhl, Ordförande 
Sällskapet Lundajuristerna

@advokatstahl
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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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Den 19 april valde Juridiska Föreningens fullmäktige den ordföran-
de, vice ordförande och styrelse som under det kommande verk-

samhetsåret 2022/2023 ska leda föreningen. Från och med juli månad 
är det Ellen Palmgren och Alexander Ekman som håller till på andra 

våningen och utgör Juridiska föreningens presidium. 

Hej Ellen och Alexander, stort grattis till era nya 
poster som ordförande och vice ordförande för 
juridiska föreningen. Kan ni berätta lite kort om 
era respektive poster och vad ni kommer att ar-
beta med i presidiet?

-    Jag kommer att sitta som ordförande, och 
Alexander som vice ordförande, berättar Ellen. Som 
ordförande kommer jag att vara ansiktet utåt för JF 
mot kårens medlemmar, tjänstemännen, och fram-
för allt fakulteten. I tjänsten som ordförande jobbar 
man främst med utbildningsbevakning men man 
leder även arbetet i JF:s styrelse.
-    Som vice ordförande är jag ansvarig för kå-
rens interna verksamhet, säger Alexander. Jag ansva-
rar alltså över kårens alla utskott, i synnerhet den 
sociala verksamheten inom utskotten. Jag kommer 
att jobba mycket med kårens ekonomiska arbete 
och bokföring men även sköta kontakten med nä-
ringslivet.

Vad motiverade er att söka till presidieposterna?

-    Jag har ett näst intill töntigt intresse för JF, 
säger Ellen med glimten i ögat. Jag älskar verkligen 
JF. Efter ett år i den nuvarande styrelsen känner jag 
mig inte redo att sluta vara engagerad, men samti-
digt känner jag mig redo att ta ett ytterligare steg 

inom studentlivet. Att sitta som ordförande känns 
som en väldigt rolig erfarenhet.
-   För min del kokar det ner till att jag tyck-
er att arbetet och frågorna är roliga att jobba med, 
berättar Alexander. Jag ser det som en ynnest att få 
det som ett heltidsjobb. JF har alltid varit en del av 
mitt liv under min studietid, det kändes naturligt 
att fortsätta när jag fick chansen att jobba i presi-
diet.

Kan ni nämna tre värdeord som på något sätt de-
finierar eller ligger nära er värdegrund?

-    Inkludering, solidaritet och framför allt 
GLÄDJE, säger Ellen nästan direkt med ett leende 
på läpparna.
-    Glädje! Du valde det enda ordet jag kom på, 
skrattar Alexander och kommer sedan fram till att 
även tillit och prestigelöshet kvalar in.

Finns det några konkreta förändringar ni vill ge-
nomdriva i kåren, eller några specifika frågor ni 
ser fram emot att jobba med under er mandat-
period?

-    Jag vill fortsätta jobba för att studenterna 
ska få en bredare bild av näringslivet än vad de har 
idag, berättar Alexander. Mycket fokus har varit på 
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affärsjuridiska byråer, vilket i sig inte är fel. Jag tror 
dock det är viktigt för många juriststudenter att se 
att det finns en större arbetsmarknad även utanför 
affärsjuridiken.
-        Föreningsmässigt har vi märkt att det finns en 
större vilja att engagera sig än vad vi idag kan erbju-
da, uttrycker både Ellen och Alexander. Det finns 
ett otroligt stort engagemang och högt tryck på JF:s 
tjänstemannaposter. Vi är väldigt taggade att se hur 
vi kan få in fler aktiva i föreningen, då vi vet att in-
tresset finns. Just nu har vi inga konkreta förslag på 
hur det ska ske, men vi ser fram emot att jobba med 
frågan, instämmer båda hoppfullt.

I JF:s stadga hittar man i den inledande bestäm-
melsen föreningens huvudsakliga syfte - att verka 
som en utbildningsbevakande och utbildnings-
främjande kraft på den juridiska fakulteten. Vad 
har JF för inflytande på fakulteten avseende stu-
denternas studieförhållanden?

-    JF har en väldigt bra relation med fakul-
teten, säger Ellen. Ordföranden och utbildnings-
utskottet är representerade på fakultetens möten. 
Vi har rätt att yttra oss och framföra studenternas 
talan när ett förslag läggs fram. Min uppfattning är 
att fakulteten lyssnar mycket på vad vi har att säga.

Slutligen, vad har vi juriststudenter på fakulte-
ten att se fram emot det kommande verksamhets-
året? 

-          Förhoppningsvis har vi en ljus tid framför oss 
där vi inte behöver bry oss om covid, börjar Ellen. 
-       Vi har att se fram emot gamla traditioner 
som kommer tillbaka och framförallt väldigt många 
taggade tjänstemän som kommer bidra med många 
roliga sociala aktiviteter, avslutar Alexander.

ELLEN PALMGREN

ALEXANDER EKMAN
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JURIDISKA FÖRENINGENS NYA

STYRELSE

Ett nytt verksamhetsår närmar sig vilket också betyder att en ny styrelse 
ihop med presidiet ska leda föreningen. Sex nya styrelseledamöter är 
valda och i sommar tillträder de på sina nya poster. Dissidenten har 
med hjälp av några juriststudenter intervjuat de nyvalda om allt ifrån 

vad de vill åstadkomma i styrelsen till när de bröt mot lagen senast.

Här har vi personerna som kommer göra sitt främsta för att Juridiska 
föreningen ska fortsätta vara Sveriges främsta studentkår!

FOTO:  MY HÄGER

STYRELSEN
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SARA
AXELSSON

Vilken termin går du?
Termin 5.

Var kommer du ifrån?
Jag kommer ifrån Linköping, men jag har bott i Florida de senaste tio åren innan jag började 
på universitetet i Lund.

Om du inte läste juridik, vad hade du gjort då?
Jag har alltid velat jobba med människor, så kanske psykologi. Det läste jag en del på gymna-
siet och tyckte det var väldigt kul och spännande.

När bröt du mot lagen senast?
Hmm, absolut senast var väl när jag cyklade hit. (reds. anm. till intervjun på JF)

Vilken är din favoritlåt?
Just nu är det ‘As It Was’ med Harry Styles. Favoritlåt of all times är ‘Everywhere’ med Fle-
etwood Mac.

Har du någon kul hobby?
Jag har nyligen börjat spela piano, för det har jag alltid velat göra. Denna terminen tog jag 
äntligen tag i det och började ta pianolektioner. Jag ska spela en konsert på musikskolan i slutet 
av veckan!

INTERVJU: ANDREAS NESTOR
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MIRIAM
JONSSON

Vilken termin går du?
Termin 4.

Var kommer du ifrån? 
Valdemarsvik, en pytteliten håla i Östergöt-
land. 

Vad fick dig att söka till styrelsen? 
Jag har tidigare suttit i festmästeriet och det 
var sjukt roligt och lärorikt. Därefter tänkte 
jag att det skulle vara kul att få ett helikopter-
perspektiv och lära mig mer om hela verksam-
heten och vara med och bistå. 

Varför tror du att du blev vald till styrelsen? 
Jag tror att jag blev vald för att jag är en gan-
ska lösningsorienterad som tycker om att se 
saker från olika perspektiv och vrida och vän-
da. Annars gillar jag det organisatoriska och 
formalian i en organisation. Jag hoppas att det 
kan vara några anledningar till varför jag blev 
vald.

Vad vill du fokusera på under kommande 
verksamhetsår? 
Jag vill fokusera på att försöka vara en så bra 
och tillgänglig styrelsekontakt som möjligt för 
att stötta utskotten. Det är superviktigt. Det 
är utskotten som sköter det mesta av den so-
ciala verksamheten och  utbildningsutskottet 
som sköter mycket av arbetet med fakulteten 
och kursombuden. Därutöver är det viktigt 
att vi förvaltar och ser över vad som vi ska lära 
oss efter covid. Vad har vi tappat efter covid? 
Vad måste vi bygga upp igen? Sedan ska sty-
relsen komma närmare alla JFs medlemmar 
och deras idéer och inte bara de som är aktiva. 

Det finns en känd rivalitet mellan Uppsa-
la och Lund, hur kommer du att hantera 
denna situation under kommande verk-
samhetsår?
Det är viktigt att sätta tonen att Lund är det 
bästa universitetet och att JF i Lund är den 
bästa studentkåren, men självklart med re-
spekt för våra kära vänner i Uppsala. 

INTERVJU: PATRIK NORDQVIST
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FRIDA 
MEIBY

Vilken termin går du?
Termin 4.

Var kommer du ifrån?
Helsingborg.

Varför sökte du till styrelsen?
Jag har suttit som tjänsteman under året i JIPPO 
och vi håller sittningar med alla tjänstemän in-
ternt, men jag känner mig inte riktigt klar ännu. 
Jag känner att jag har mycket mer att bidra med än 
det jag har gjort under året. Som styrelseledamot 
har man möjlighet att påverka allt som har med 
Juridiska Föreningen att göra.

Vad vill du fokusera på under kommande verk-
samhetsår?
Något som har med utbildningen att göra för jag 
skulle vilja förbättra sammanhållningen inom för-
eningen och bland studenterna. Det med samman-
hållningen kommer säkert bli en av mina hjärtefrå-
gor, att få alla att känna sig välkomna. Det handlar  
om att synas och att försöka fånga upp folk på de 
yngre terminerna. Jag tror att vi har tappat mycket 
folk pga. pandemin. Man ska öppna upp för andra 
som inte är tjänstemän och som vill engagera sig 
i mindre utsträckning än att vara tjänsteman. Att 
helt enkelt kunna engagera sig oavsett vilken ter-
min man går. Jag är jättetaggad!

Det pratas mycket om psykisk ohälsa på fakul-
teten - är det något som skulle vara
intressant för dig?
Jättemycket! Det utreds nu om vinterlov åtmins-
tone och att få paus efter tentorna. Det har varit 
en tanke länge att införa en veckas ledighet. Ar-
betsbelastning mellan terminerna kan förmodligen 
jämnas ut så att inte vissa terminer blir negativt 
laddade.

Vad kommer du göra under sommaren?
Jag fick jobb inom polisen och där kommer jag 
jobbar hela sommaren, men det ska bli skönt att ha 
2 veckor ledigt innan terminen börjar. Jag hoppas 
bara kunna klara skatterätten.

INTERVJU: RACHELASHON
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ANNA 
GULLBERG
NIELSEN

Vilken termin går du? 
Termin 6. 

Var kommer du ifrån? 
Borås.

Vad fick dig att söka till styrelsen? 
Jag har haft olika poster inom JF och det har varit lärorikt och kul. Just nu är jag engagerad i karnevalen och får 
träffa andra studenter och kårer, vilket ger andra perspektiv. Men det är hos JF som jag hör hemma och det är kul 
att JF känner detsamma för mig. Det som fick mig att söka är att jag får kombinera mitt intresse för och erfaren-
het av näringslivskontakter, det sociala och samtidigt att få arbeta med utbildningsbevakning. Det ska blir spän-
nande att jobba med alla tre delar. 

Vad vill du fokusera på under kommande verksamhetsår? 
Nu när restriktionerna har släppt så hoppas vi aldrig behöva höra ordet corona igen. Det är många som börjat un-
der pandemin och inte som inte har upplevt JF innan pandemin. Det är viktigt att försöka fylla kompetensglapp 
och ha kontakt med gamla tjänstemän och gamla aktiva. Göra den här avvägningen, vilka gamla traditioner vill vi 
värna om att ha kvar och vilka gamla traditioner finns det utrymme för att få bort? Både när det gäller det sociala 
och utbildningsbevakning. Vi ska förvalta det höga intresset för JF och det ska fortsätta vara en kår för alla med-
lemmar. 

En del som läser T4 tyckte att de hade en notoriskt svår tenta i skatterätt, vilken är den svåraste tentan du 
har haft? 
Oh. Ja. För mig skulle jag nog säga att det var straffrätt, den stora tentan. Sedan om det var den objektivt svåraste 
tentan eller ifall det berodde på mina egna personliga insats det väljer jag att ha obesvarat. Det tyckte jag, men det 
är viktigt när man talar om svårigheter med tentor att det finns en tendens att skrämma upp de yngre terminerna 
inför varje termin. När man började T2 så var det många som pratade om väggen, sedan nämndes muren. Det 
finns en anledning till varför de kallas som de gör, men det finns också en fara, för det är så personligt vad man 
tycker är svårt och inte. 

INTERVJU: PATRIK NORDQVIST
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LUKAS
BJÖRKHEIM

Vilken termin går du?
Termin 6.

Var kommer du ifrån?
Osby.

Om du fick en elefant som inte får säljas eller 
dödas, vad skulle du göra med den om du bor 
mitt i stan?
Jag hade lett den till Osby, men kanske med cykel. 
Om det inte går så får jag hyra en hage nära Lund 
och ha den där.

Varför sökte du till styrelsen?
Det var egentligen inte någon tanke jag fick förrän 
en bit in i min nuvarande post. Jag tänkte att “det 
här var roligt” och att jag nog vill göra mer av allt, 
för ju mer man gör, desto mer får man ut av det. 
Jag har motivation att göra ännu mer för förening-
en som har gett mig så mycket. Det blir roligt att 
bidra!

Vad har du haft för post tidigare? Vad har du för 
intresse?
Idrottsförman. Själv spelar jag fotboll flera dagar 
i veckan. Jag kollar alltid på sport lite för mycket.

Vilken skillnad kommer just du att göra för JF?
Jag vill att JF ska kunna vara en naturlig del för 
alla. Även om man bara vill komma hit och ta en 
kopp kaffe så vill jag att det ska finnas saker för 
dig här att göra. Att nå ut med vad som förändras 
här, framförallt tydliggöra saker som tas upp med 
lärarna och att inkludera flera. Vi skulle fundera på 
hur vi ska bredda våra aktiviteter för att inkludera 
alla som läser här på Juridicum oavsett ålder och 
var man kommer ifrån.

Vad vill du fokusera på under kommande verk-
samhetsår?
Vi måste stävja psykisk ohälsa på programmet 
för det är många som är stressade och mår dåligt. 
Framförallt ska vi trycka på studenternas röster!

INTERVJU: RACHELASHON
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CLARA
ANZALONE

Vilken termin går du?
Termin 5. 

Var kommer du ifrån?
Stockholm.

Varför tror du att du blev vald till styrelsen?
Jag hoppas att det är just för att jag är en social och glad person. Mitt mål har nu när jag har suttit i Jippo varit att 
vara ett utskott som inkluderar alla och att folk ska känna sig välkomna på JF även om man inte suttit som tjänste-
man, man är kanske med och jobbar på ett event eller vad som helst. Och jag vill att alla ska känna att de är en del 
av kåren. Det är alltså inte bara för dem som är tjänstemän. Och jag hoppas att det har synts och det är därför man 
har valt mig att det är för att jag är en inkluderande person. Jag hoppas det.

Vad vill du fokusera på under kommande verksamhetsår?
Jag tycker att det är viktigt att JF ska vara en plats för alla och jag tror är att ett problem med att JF är att det är 
en jättebra plats för de som vill festa och vara sociala men att det måste finnas sätt att engagera sig som inte är fest 
eller advokatbyråer så jag skulle vilja jobba med att lyfta de del av verksamheten. Också om det finns möjlighet att 
engagera sig utan att vara tjänsteman. Till exempel på nationer är det ganska vanligt att man jobbar lag. När man 
till exempel jobbar på alla event som ett visst utskott har men man är inte tjänsteman och man har inte ansvar för 
planering men man är med alla gånger. Jag tror att det då finns en möjlighet att lära känna dem som mer jobbar 
laget men känner sig delaktig i kåren. Det är någonting jag skulle kika på om det finns möjlighet att göra.

Det finns känd rivalitet mellan Uppsala och Lund. Hur kommer du hantera den här
situationen under kommande verksamhetsår?
Oj vad svårt! Jag tycker att det är lite kul med tävling. Bara det är liksom rumsrent? Jag tänker att styrelsen är ansik-
tet utåt för kåren. Jag tror att det är viktigt att vi inte förmedlar hat eller så. Alltså finns det en gräns men jag tycker 
kul med lite rivalitet, absolut. Det är bara bra med lite tävling.

INTERVJU: ELIF GUNES
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ETT STORT LYCKA TILL TILL ALLA NYVALDA!
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JURIDISKA FÖRENINGENS NYA

TJÄNSTEMÄN

Förutom presidium och styrelse har Juridiska föreningens full-
mäktige även utsett de tillträdande förtroendeposterna för 
verksamhetsåret 2022/2023. Dissidenten har träffat de nya 
tjänstemännen och ställt lite frågor - allt för att ni ska kunna 
välja och vraka mellan vilka utskott ni själva vill engagera er i!

AV: VERA EHRNROOTH

ARKIVARIE: 
VIKTOR LUNDBERG

Varför sökte du till arkivarie?

Jag har ju varit engagerad som styrelseledamot i 
år och tidigare som tjänsteman och nu kände jag 
väl att jag ville fortsätta vara kvar i föreningen och 
då kändes det som en ganska lämplig form, efter-
som man som arkivarie är både rådgivande och 
stöttande. 

Arkivarien är försvarare av JF:s historia - hur 
vill du visa upp denna historia under året?

Det finns ju ett ganska dött instagram konto som 
man kan väcka till liv och även låta utskotten gå 
upp till arkivet eftersom det finns gamla klenoder 
där uppe om utskottens historia som de kan få ta 
del av. 

Vilken JF:are hade du helst velat hitta en stökig 
bild på i arkivet?

Det är alltid roligt att hitta stökiga bilder på 
Emmy Svensson (reds. anm. JF:s ordförande). 

TJÄNSTEMÄN
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STINA NIGHY

OLOF JONSSON

CLARA WESTHOLM

ABBE HANSEN

Varför sökte ni till förmän?

Vi har ju faktiskt haft 2 novishperioder ihop så därför 
känner vi att vi kan det här med novischperioder gan-
ska bra, haha! Det har sett så roligt ut att få styra och 
hålla i allting och få chansen att sprida samma glädje 
och gemenskap som vi har fått och ge tillbaka efter 
allt otroligt vi har upplevt. 

Vad var det bästa minnet under er novischperiod?

Stina: För mig var det ärtsoppesittningen, för där fick 
man lära känna varandra direkt eftersom vi inte hade 
träffats så mycket innan och det satte ribban liksom!
Olof: Jag måste faktiskt säga när jag blev årets no-
vicsh!

Vad ska bli roligast under den kommande no-
vischperioden?

Olof: Det bästa kommer nog vara att de förhopp-
ningsvis kommer tycka att det är roligt!
Stina: Att få se novischerna ha jättekul och känna 
att vi har varit med och skapat detta! Och att se det 
från ett perspektiv utifrån, samt att få lära känna 
styrelsen och engagera sig inom JF och lära känna 
människor där. 

Vad kommer bli den största utmaningen?

Bra fråga! Det kan nog bli planeringsmässigt, alltså 
att det kan bli väldigt mycket jobb så att man ser 
till att man planerar sin tid väl så att man får både 
skola och novischförmansskapet att gå ihop. För-
delen är dock att vi har sommaren emellan på oss 
att planera!

Varför sökte ni till kulturutskottet?

Abbe: Det var nog det utskottet som passade oss båda 
bäst och som vi tycker är kul. Kulturutskottet är ju 
också väldigt brett så vi kan göra det till olika even-
mang som passar alla och vi behöver inte binda oss till 
en viss form av aktiviteter. 
Clara: Det kändes som ett väldigt kul utskott med 
mycket potential och där man får utrymme att göra 
saker som passar alla. 

och göra ideer vi själva tycker är roligt, både På 
-styret men också temakvällar och matlagning men 
även jobba mer över utskottsgränser. Och sen är 
det ju superkul att vara en del av tjänstemannak-
åren! 
Clara: Det ska bli kul att försöka vara så inklude-
rande så möjligt. Kulturutskottet och kultur gene-
rellt känns som att det syftar till att skapa glädje 
och gemenskap, och det känns härligt att göra det 
tillsammans med JF. 

Vad ser ni mest fram emot under verksamhets-
året?

Abbe: Vi kan arrangera så många olika aktiviteter

KULTURUTSKOTTET:

NOVISCHUTSKOTTET:
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ADAM KARLSSON

EMILIA JÖNSSON

JIPPO: 

Vad kommer bli er största utmaning under året?

Vi vill ju få med alla på tåget och vara utskottet  för 
alla samt nå ut till så många som möjligt med våra 
evenemang och se till att locka en stor skara. Närings-
utskottet t.ex. har ju alla koll på vad det är men kul-
tur kanske känns lite främmande och som nåt man 
inte tror att man passar in i eller har fördomar att 
man måste kunna mycket om kultur, vilket vi tror 
kommer bli den största utmaningen.

Vad var det som lockade till att söka till JIPPO?

Adam: Jag tyckte det verkade som ett otroligt kul ut-
skott och kul att få arrangera lite mindre och intima-
re evenemang för tjänstemännen och aktiva. Jag har 
även gått på två jippo-event som var skitkul!
Emilia: Jag var ju med i sexmästeriet i dolus vilket 
var lite liknande eftersom vi fick testa på att hålla i de 
interna sittningarna och festerna vilket jag tyckte var 
fantastiskt kul. 

Vad är ert bästa partytrick?

Adam: Jag kan breakdancea, men på väldig amatör-
nivå, haha!
Emilia: Hmm, jag kommer inte på något just nu 
men ska fundera!

Och vad är knepen för att få till en så bra fest 
som möjligt? 

Emilia: God stämning och väldigt mycket taggade 
folk. Peppat folk leder till bra fester oavsett tänker 
jag. Sen tycker jag att temafester är väldigt kul. 
Adam: Bra förberedelser! Ofta blir det ju lite själv-
gående men att ändå ha backup-förberedelser så 
om det blir lite stelt eller någonting så har man 
roliga toastmasters, roliga grejer som händer och 
roliga lekar. 

Ni gillade ju temafester, så har ni något roligt 
tema på lager redan?

Emilia: Dynamic duos har vi ju haft redan i hös-
tas, men jag tyckte det var fantastisk kul! Det var 
inte helt enkelt att se vem man skulle para ihop sig 
med så då fick man gå runt och snacka med alla för 
att lista ut vad alla skulle föreställa. 
Adam: Jag tycker spotifywrap är askul! Då har man 
den mest spelade låten i t.ex. december och så ska 
man komma som den personen och då får man 
gissa lite vem det är vilket är en väldigt bra icebre-
aker.

CULPAKÖREN: 
LOVISA ALMQVIST

MATILDA HERNQVIST
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Varför sökte ni till Culpa?

Lovisa: Det var för att jag har varit med i kören inn-
an och har tyckt det har varit jättekul och sen skulle 
det vara roligt att vidareutveckla konceptet och få 
lite mer ansvar. 
Matilda: Jag älskar körsång och har sjungit större 
delen av mitt liv och vet vilket rolig och speciell ge-
menskap det är att sjunga i kör, så det vore superro-
ligt att dela det intresset med alla i Culpa. 

Har ni några speciella planer för det kommande 
verksamhetsåret med Culpa?

Lovisa: Jag vill både behålla standardgrejer som t.ex. 
novischfesten och luciatåget men också vidareut-
veckla samarbetet med andra sektioner på univer-
sitetet om det går. Just nu känns det som att alla 
sektioner har sina egna grejer så att försöka blanda 
lite mer för det tror jag hade varit uppskattat. 
Matilda: Såklart blir det luciatåg runt på byråer och 
domstolar och hoppas på en pandemifri höst så att 
vi kan lussa på ännu fler platser. Sedan kommer vi 
förhoppningsvis tillbaka och sjunger på höstfesten, 
vilket ju var några år sen sist!

Vad tror ni kommer bli den största utmaningen 
under året?

Lovisa: Det är nog att se till att ha ett stabilt gäng 
och hålla intresset hos medlemmarna uppe. Det 
har inte varit ett super-problem i år men det finns 
mycket i studentlivet som lockar så att få folk att 
välja culpa. 
Matilda: Det kommer nog bli att se till att kören 
fortsätter växa och bli en stabil och levande kör som 
står stadigt och sprida sångglädje många år framö-
ver. Culpa är här för att stanna, med eller utan kör-
ledare haha!

Om ni bara skulle få uppträda med en enda låt 
framöver, vilken?

Lovisa: Hmm, svår fråga. Vi har ju vår franska 
snapsvisa, ”tourdion”, som vi brukar köra som är 
väldigt fin och funkar vid de flesta tillfällen.
Matilda: På vårbalen uppträdde vi med ”Sakta går 
vi genom stan” och den har hållit sig kvar i mitt 
huvud sen dess och har inte lyckats tröttna än. Den 
är otroligt jazzig och kul, och har en otrolig bas-
stämma som man får lyssna efter. 

INFORMATIONSUTSKOTTET: 
IDA SJÖSTRÖM

IRIS EHRENGREN

ARVID EKSTRÖM

Varför sökte ni till informationsutskottet?

Ida: Jag tycker att det är sjukt kul att jobba grafiskt 
och det är ett av få utskott där man får vara med i 
alla utskott på ett litet hörn. 
Iris: Jag kände spontant att jag ville engagera mig. 
Och vad gäller informationsutskottet var jag dels 
väldigt imponerad av deras jobb i år, de har bl.a. 
gjort väldigt fina planscher och sen gillar jag struk-
tur och chansen att få ta kontakt med många olika 
utskott.
Arvid: Jag gillar att fota och tycker det är väldigt 
roligt att få engagera mig i föreningen och samtidigt 
verkligen få chans att se alla delar av föreningen. 

Vad kommer bli roligast under verksamhetsåret?

Ida: Roligast kommer bli att lära känna en ny tjäns-
temannakår och få göra det info gör bäst - arbeta 
med utskotten!
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Iris: Lära känna de andra som man jobbar med tror 
jag!
Arvid: Att få vara runt och träffa folk och mingla 
runt, gå på events och dokumentera. 

Vad kommer bli er största utmaning under året?

Ida: Att fylla våra företrädares skor!
Iris: Förutom att balansera med skolan vilket alltid 
är en utmaning så är det nog för min del att få in 

information från andra utskott eftersom alla har så 
mycket att göra och kanske inte prioriterar kontak-
ten med informationsutskottet först. 
Arvid: För min del är det verkligen planeringen, 
dels att göra tid att gå på allt som ska fotas och dels 
få tid med redigering och allt runt omkring. Så att 
få ihop det med skolarbetet och se till att allt verk-
ligen funkar. 

SVENSKA JURIDISKA
MÄSTERSKAPEN

Varför ville ni engagera er i SJM?

Karl Hugo: Vi har bara suttit i festmästeriet tidigare 
och då har man bara gjort den sociala delen av JF 
så vi känner att det skulle vara roligt att testa på 
en annan del av JF samtidigt som vi får vara kvar i 
föreningen, vilket nog är den främsta anledningen. 
Men det känns också som en rimlig arbetsbörda och 
spännande att få testa på och åka till Högsta Dom-
stolen.
Lisa: Karl Hugo har sagt det bra men det är som 
sagt att få vara kvar i gemenskapen men också väl-
digt kul att få testa ett annat ben inom JF. 

Vad ser ni mest fram emot under verksamhets-
året?

Karl Hugo: SJM är ett ganska formbart utskott så 
det finns nog ganska många nya event som vi skul-
le kunna skapa om vi lyckas med marknadsföring-
en. Vi vill t.ex. kunna ha fler sittningar och få fler 
människor att engagera sig i SJM.

Lisa: Folk har inte riktigt fattat storheten av SJM, 
det är ju t.ex. en summa på 15 000 kr till dem som 
vinner och man får åka upp till HD och träffa mas-
sa viktiga justitieråd, vilket är ganska fett! Jag tror 
också att det är många studenter som gillar casetäv-
lingar men inte har hört om eller fattat vad SJM är 
vilket gör att det finns mycket mer att ge. 

LISA PERSON

KARLHUGO FJELLSTRÖM
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INTERNATIONAL  STUDENT 
COMMITTEE

SARA KARLSSON

ZOE GEDEON
Varför sökte ni till utskottet?

Zoe: Jag har varit på utbyte själv och haft det jätte-
kul och det är något jag vill göra mer av i framtiden, 
så det passar mig väldigt bra.
Sara: Jag har bott utomlands länge själv så jag kän-
ner att jag har lite koll på hur det är att vara inter-
nationell. 

Vad får man inte missa att göra om man är en 
utbytesstudent i Lund?

Zoe: Alla traditioner, t.ex. att spela ölkubb, gå på 
nationer, ha cykelfester och alla svenska studentt-
raditioner. 
Sara: Lundafalafel, haha!

Vad tror ni kommer bli den största utmaningen?

Sara: Det är väl att de flesta är lite äldre, så få dem 
att ändå tycka att vi gör roliga saker. 
Zoe: Jag vill också väldigt gärna att de svenska stu

denterna ska få träffa dem som är här på utbyte och 
att engagera många svenskar men det vet jag inte 
om det kommer vara så lätt. 

Favoritresmål?

Zoe: Just nu vill jag helst resa till Portugal. 
Sara: Costa Rica säger nog jag!

Och vilken kommer bli er största utmaning?

Karl Hugo: Jag tror det är viktigt att vara extra nog-
grann i detta utskottet men jag tror att den största 
utmaningen är marknadsföringen, alltså att få in 
deltagare som vill vara med. Så att få in människor i 

caset är nog det får vi nog jobba mest på under årets 
första halva.
Lisa: Det logistiska; folk som hoppar av och att det 
ska vara anonymt vem som är för och emot osv, 
alltså det organisatoriska. 
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UTBILDNINGSUTSKOTTET
SOFIE SVANBERG

YASMINA FATHALLAH

JOSEFIN OTTO

ISABELLE IVARSSON

KLARA LEIJON

WENDELA MUHOLA

Klara, vice ordförande fördjupning: Jag tycker det är 
så viktigt att vi tar hand om kärnan i utbildningen 
vilket verkligen kommer alla våra medlemmar till 
nytta
Josefin, vice ordförande studiemiljö: Jag är intresserad 
av utbildningsbevakningen och att relationen mellan 
föreläsarna och studenterna ska vara god så att stu-
denterna får komma till tals.  

Vad skulle ni helst vilja förändra på utbildningen?

Wendela - Göra fakulteten mer benägen på att lyssna 
och mer öppna för att ta in vad vi faktiskt vill föränd-
ra vill förändra. 
Isabelle - Fakultetens sätt är inte alltid rätt sätt vilket 
ibland kan vara svårt att förstå.
Klara - Höja ambitionsnivån hos fakulteten så att det 
strävas efter mer än bara minimikraven uppfylls när 
vi föreslår ett annat upplägg. 
Josefin - Det kanske är en pandemieffekt att man inte 
längre har samma kontakt mellan terminerna men 
jag tror att det kan vara till stor nytta för att motver-
ka betygshets och liknande när man får höra hur folk 
från andra terminer har det och har upplevt det.
Sofie - Mer praktiska moment på utbildningen efter-
som den idag är väldigt akademisk och teoretisk vilket 
inte är det de flesta kommer jobba med i arbetslivet. 
Yasmina - Att kommunikationen mellan fakulteten 
och oss blir ännu bättre så att vi ska kunna prata mer 
efter t.ex. kursutvärderingarna vad de kommer ta 
med sig och inte. 

Varför sökte ni till utbildningsutskottet?

Sofie, ordförande:  Efter att ha suttit ett år i utskottet 
kände jag mig inte riktigt klar och ville fortsätta ut-
veckla arbetet och att relationen med fakulteten för-
bättras och bibehålls. 
Yasmina, vice ordförande kursombud:  Jag har varit 
kursombud sedan termin två och kände att jag ville 
göra det ännu mer och tycker också att det är viktigt 
att bevaka och utveckla utbildningen. 
Wendela, vice ordförande jämställdhet & lika villkor: 
Jag tycker det är viktigt med utbildningsbevakning 
och tyckte att den posten jag sökte verkade väldigt 
intressant. 
Isabelle, vice ordförande master:  Jag har väl ända sen 
termin ett haft väldigt mycket åsikter om program-
met och fakultetens agerande mot oss studenter. 
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Era bästa pluggtips? 

Yasmina - Överstrykningspennor, färgpennor, 
bläckpennor man kan sudda och liknande.
Wendela - Gå på alla föreläsningar och övningar, 
det är mycket lättare än att läsa kurslitteraturen. 
Isabelle - Att inte ta utbildningen på för stort allvar 
och att inte lägga för många timmar på det så att 
man inte hinner göra annat. 
Klara - Det är så viktigt att utbildningen inte blir 
hela ens liv och att man prioriterar. Jag har t.ex. 
märkt att extentor hjälper bäst för mig så då prio-

riterar jag att göra det och gå på de flesta föreläs-
ningarna.
Josefin - Mallar i alla dess former. Gör egna mallar 
på precis allt för när du ställt mallar till sig själv på 
ett sätt som man förstår tycker jag man jobbar med 
materialet bra. 
Sofie - Var inte rädd för att testa dig fram. Det 
finns inget rätt sätt och det kan ta jättelång tid att 
komma fram till en studieteknik som passar för dig 
men man ska inte vara rädd för att låta det ta tid. 
Fastna inte i något som inte funkar. 

PROGRAMUTSKOTTET

RONJA FALLAHY

VILMA HENRICSSON

Varför sökte ni till programutskottet?

Vilma: Det är ett lite mer formbart utskott än fest-
mästeriet som jag varit med i tidigare och med lite 
annat fokus på mer utbildningsfokuserat.
Ronja: Jag har ju suttit i informationsutskottet där 
man skapar mycket åt andra utskott så det ska bli 
kul att nu själv få styra och välja vad man vill göra, 
och få en större bild av vad arbetslivet kan erbjuda.

Vem är drömföreläsaren att bjuda in till föreläs-
ning för JF:s medlemmar?

Vilma: Det finns en advokat som heter Emma Pers-
son som jag gillar väldigt mycket, hon verkar ha 
både starka och bra åsikter enligt mig och verkar 
duktig 

på att föreläsa så hon hade varit en dröm att få hit. 
Ronja: Jättesvår fråga, men jag tycker det är kul att 
höra om olika vägar som folk har tagit i livet efter-
som allas vägar har sett olika ut och det kanske man 
inte alltid får höra om. 
Vilma: Exakt, för på termin ett fick vi höra om mas-
sa olika yrkesvägar så något sådant hade varit intres-
sant eftersom man lite glömmer bort att det faktiskt 
finns så himla många vägar man kan gå. 

Programutskottet är ju ett av de “friare” utskot-
ten, har ni nån tanke på något nytt event eller 
liknande som ni vill införa?

Vilma: Jag gillar twitter  väldigt mycket så jag hade 
gärna haft något inslag därifrån och utskottet hade 
även 2018 en temavecka vilket hade varit väldigt 
kul.
Ronja: Det vore kul att ta upp något aktuellt tema, 
eller något aktuellt lagförslag och upplysa om det 
undet t.ex. en vecka. 
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Varför sökte ni till festmästeriet?

Christian, clubmästare: För att jag tycker det verkar 
jättekul!
Hampus, pubmästare: Jag är bra på att festa och då 
tänker jag att då kan jag väl styra lite fester. 
Ebba S, clubmästare: Jag kör på Christians spår att 
jag tycker att det verkar som en väldigt kul upple-
velse och gemenskap. 
Emelie, clubmästare: Samma för mig! 
Amanda, köksmästare: Jag håller också med de an-
dra och man har ju varit på några evenemang tidi-
gare som varit väldigt roliga. 
Ebba R, pubmästare: Jag skulle säga att jag älskar 
att barstoppa, haha!

Vad kommer bli roligast under verksamhetsåret?

Christian: Det roligaste kommer nog bli att se det 
hända på plats, att gå från planeringsstadiet till att 
se det bli verklighet för det kommer nog vara en 
väldigt mäktig upplevelse att se alla samlade. 
Hampus: Att lära känna så mycket folk, både alla 
människor på eventen, i utskottet och alla jobbare. 
Ebba S: Jag tänker också att det är så mycket plane-
ring bakom allt så att se dem bli verklighet ska bli 
det bästa. 

Emelie: Verkligen! Att planera, se festerna hända 
och bli en del av JF:s gemenskap.
Amanda: Framförallt att träffa nya människor och 
lära känna nya människor. 
Ebba R: Att umgås med de andra i utskottet!

Och vad tror ni kommer bli den största utma-
ningen?

Ebba R: Att umgås med dem här så mycket, haha!
Emelie: Vi är många med starka åsikter så just när 
man planerar kanske man tycker lite olika men det 
kommer nog bli bra ändå. 
Christian: Det är väl att få med alla detaljer och få 
vår egna lilla touch på det, så att man gör det både 
som det “ska” vara men också som vi vill ha det.

Hur ska ni sätta er egen prägel på året då?

Hampus: Vi har väl lite planer på att få ett ännu 
mer sammansvetsat gäng få med ännu fler in i fest-
mästeriet och föreningen som börjar engagera sig 
tidigt. Jag tror att förutom novischutskottet så är 
detta det utskott man kommer i kontakt med först 
och därför vill vi lägga mycket fokus på det. 
Ebba R: Vi har ju en del tankar om att försöka ut-
veckla puben inne på JF, lite fler AW:s, mer mid-
dagsgrejer och liknande. 

FESTMÄSTERIETCHRISTIAN STEENE

EBBA SKÅNINGER

EMELIE HERLITZ

EBBA RUDBECK

HAMPUS WELIN

AMANDA SVALIN SKOG

ERIC LICHTENSTEIN
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Varför sökte ni till idrott?

Matteus: Jag sökte mest för att jag varit idrottsin-
tresserad hela livet och framförallt fotboll så jag 
började spela i JF:s korpenlag och kände att det här 
verkar ju jätteroligt.
Joel: Jag älskar massa olika sporter och jag gjorde 
en lista nån gång där jag räknade att jag har gått 
i sju sporter och är duktig i tjugotvå till, haha. Så 
då känns det som rätt grej för mig. Sen är jag svin-
taggad på tandemstafetten som verkar som en ball 
tradition.
Victoria: Jag har alltid haft ett intresse för idrott 
och vill även vara en del av gemenskapen inom JF 
och bidra till den. 

Vad är receptet för att vinna Kårmästerskapen 
2023?

Matteus: Lite fler tryouts med fler datum så att det 
når fler spelare, och bättre tryck på läktarna! Det var 
kul att många kom och supportade i år men jag vill 
göra det ännu större. Sen borde vi även införa en 
regel, liten pik till ekonomerna, att man inte får ha 
några division 1 spelare med…
Victoria: Framförallt peppen och att få fler att vilja 
ställa upp. 
Joel: Överlag tänker jag att vi måste pumpa upp 
stämningen riktigt mycket!

Någon sport ni hade velat testa mer av inom ut-
skottet?

Matteus: Jag vill säga löpning om det anses som en 
sport, t.ex. att man en gång i veckan samlar alla som 
är sugna på att ta en skön löprunda runt om i Lund 
eftersom det inte heller är så svårt att organisera. 
Victoria: Padel är en sån sport som man inte be-
höver så mycket erfarenhet av för att kunna spela 
eftersom det är en ganska “lätt” bollsport. 
Joel: Jag tänker på klättring då jag har toppsrepskort, 
och jag tänker att många tycker det är kul men inte 
tar chansen att testa det så mycket. Sen tycker jag 
nästan att det är roligast att hypea upp lagsporter 
som man kan göra tillsammans. De var dock väldigt 
duktiga förra året med att testa många nya sporter. 
Jag tror även många saknar sporterna man kör på 
idrotten så att köra lite fler sådana också. 

IDROTTSUTSKOTTET
JOEL HELLGREN

VICTORIA RICHARDSSON

MATTEUS ROMARE

DOLUSPEXET

ELIZABETH JOHANSSON

HANNA LINDQVIST



48

Varför sökte ni till dolus?

Elizabeth: Jag har spexat en hel del innan men har 
bara varit med i bandet i Dolus så jag tänkte att det 
skulle vara kul att testa på något nytt. 
Hanna: Jag är egentligen inte alls en spexmänniska 
men jag har varit tjänsteman i ett annat utskott i 
år och det var jättekul, och min största anledning-
en att jag sökte dolus är för att ge andra studenter 
chansen att engagera sig. 

Vad ser ni mest fram emot under det kommande 
verksamhetsåret?

Elizabeth: Jag ser fram emot spexperioden och se 
allt falla på plats. 

Hanna: Att sitta och pyssla med allting och sen se 
det bli verklighet, det tror jag kommer bli riktigt 
häftigt. Men även alla småsaker som man hittar på 
på vägen. 

Finns det något nytt ni hade velat införa i dolus?

Elizabeth: Jag har tänkt på lite interna organisa-
tionsförändringar vilket kanske inte är det roligaste 
svaret men typ hitta en central och stor lokal där 
spexet kan umgås lite mer över sektionsgränserna. 
Hanna: Vi pratade lite om att det var så många som 
sökte förra året att det inte fanns plats för alla så 
att man kanske hade kunnat skapa t.ex. fler mindre 
roller så att fler kan vara med.

CASUSKAPELLET

LINNEA SVENTORP

ALFRED SZENTES

Vad är det bästa med casus?

Alfred: Casus var en av de första utskotten jag enga-
gerade mig i under novischperioden för att jag vis-
ste att jag ville vara med i något band någonstans. 
Så när sittande kapellmästaren Samuel skulle sluta 
kände jag att det här kunde bli kul!
Linnea: Det var också det första utskottet jag en-
gagerade mig i och det är ett väldigt roligt sätt att 
kombinera musiken och studierna och även kul sätt 
att träffa folk från andra terminer.  

Vad vill ni åstadkomma under året?

Linnea: En grej är ju stora scenen på vårbalen, detta 
året var det ju ett annat band men nästa år tänker 
jag att det är vi som står där. 

Alfred: Vi är intresserade av att integrera casus lite 
mer i JF genom lite mindre evenemang, som live-
band på på styret, livequiz eller liknande.  

Vilket är favoritinstrumentet?

Alfred: Jag spelar trumpet!
Linnea: Och jag sjunger!
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NÄRINGSLIVSUTSKOTTET
HANNA LINDQVIST

MAJA HALLGREN

MARTIN HENTSCHEL LUND

VERA ANDERSSON BROMS

Varför sökte ni till näringslivsutskottet?

Hanna, ordförande: Näringslivsutskottet är bron 
mellan arbetslivet och studentlivet och jag själv kän-
ner att med hjälp av näringslivsutskottet tidigare så 
har jag fått ett större lugn under min studietid för 
att man får en känsla av att det finns väldigt mycket 
olika saker att göra efteråt.
Maja, vice ordförande event: Dels har jag själv tyckt 
att det har varit jättekul med alla event tidigare och 
jag tycker också det är viktigt att ta bort pressen på 
att näringslivet är så närvarande under studietiden 
så jag vill göra det mer avslappnat och att näringsli-
vet ska vara något för alla. 
Martin, vice ordförande praktik: Jag tycker att det 
är jätteviktigt med praktik och kunna få praktisk 
erfarenhet. Mentorskapet är ett jätteviktigt program 
som jag tycker att fler studenter ska få reda på och 
att vi får in fler mentorer. 

Näring har ju många “standard-moment” som 
återkommer varje år, men har ni funderat på om 
det är något helt nytt ni skulle vilja införa?

Hanna: Av tidigare erfarenhet vet jag att event har 
ett väldigt späckat schema ändå så jag tror att det 
främsta fokuset då ska vara att öka den lustfyllda 
glädjen i de event som redan finns.
Maja: Håller med, det känns inte som att fokus 
borde vara på att ta in fler event utan att göra de 
som finns så bra som möjligt. 
Martin: Jag vill gärna få in fler mentorer som är ju
rister men som kanske tagit en annan väg dit eller 
inte jobbar som verksamma jurister och verkligen 
kan exemplifiera hur bred utbildningen är och hur 
den byggt dem som personer. 

Näringslivsutskottet har ju varit ett ganska po-
pulärt utskott hos JF:s medlemmar, men hur tän-
ker ni göra för att se till att det fortsätter vara så?

Hanna: Det ska vara något som ger energi och inte 
tar, det ska vara ett roligt sammanhang och att man 

känner att det är meningsfullt, spännande och ro-
ligt med näring. 
Maja: Även visa att vi som har sökt till utskottet 
tycker det är väldigt kul och att det verkligen är det 
vi vill göra så kommer det spegla sig i eventen också. 
Martin: Jag ser det exakt likadant, speglar vi att vi 
har kul till JF:s medlemmar så kommer det vara kul.

Vera, du är ju vice ordförande sponsring inom 
näringslivsutskottet, hur kom det sig att du sökte 
dit?

Jag var med i JiA-kommitten förra året och ville 
fortsätta mitt engagemang i JF efter det eftersom 
det var så kul. Jag tyckte att posten verkade rolig ef-
tersom man har kontakt med näringslivet och flera 
utskott i JF, så då blev valet självklart. 
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Vad är det roligaste med att ansvara över all 
sponsring inom JF?

Det roligaste är att man får hjälpa andra utskott i 
JF och sen är det väldigt kul att ha kontakt med 
näringsslivet på olika sätt.

Och finns det någtot sätt du kommer sätta din 
egen prägel på posten i år?

Självklart vill jag försöka etablera nya kontakter 
inför JiA-dagarna och JiA-mässan och däribland 
försöka få nya sponsorer. Jag vill också fortsätta 
hjälpa utskottet i JF med sponsring. 

INTERNATIONELLA UTSKOTTET
MATILDA KARLSSON

SOFIA BURMAN

Ni har ju båda varit engagerade i Internationel-
la utskottet tidigare - vad gjorde att ni nu ville 
söka som tjänstemän?

Matilda: Vi båda fann det väldigt roligt att vara 
med i utskottet så det kändes som ett naturligt steg 
att ta på sig ett större ansvar och försöka göra det 
till vår egna grej.
Sofia: Exakt, och vi båda var väldigt överens om 
att vi ville vara mer engagerade i JF.

Vad ser ni mest fram emot det kommande verk-
samhetsåret?

Matilda: Att få göra det vi har gjort innan efter-
som det var väldigt kul, både International Week 
och resan men också sätta ihop en kommitte. Vi 
kommer även samarbeta mycket med international 
student committee eftersom vi har två kompisar 
som är tjänstemän där så jag ser mycket fram emot 
alla samarbeten och få organisera allt. Samt sätta 
en internationell prägel på juristprogrammet. 
Sofia: Sen även försöka göra det mer lättillgängligt 

så att fler får koll på det eftersom det är ett ganska 
litet utskott idag, så att det blir en kul grej för alla. 

Vem skulle vara drömföreläsaren att bjuda in 
under international week?

Typ FN:s generalsekreterare! Eller någon som kan 
ge ett perspektiv och inblick på det som händer 
just nu mellan Ryssland och Ukraina eftersom det 
är ett väldigt aktuellt ämne som många skulle vara 
intresserade av att lyssna på.
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JiA-GENERALERNA
HILMA MEIBY

AGNES TELL

Varför sökte ni till att bli JiA-generaler?

Agnes: Vi satt i kommitten i höstas och tyckte att 
det var väldigt kul och det kändes som att precis 
när man hade kommit in i rollen så tog det slut 
och då kände jag att jag ville göra något mer.
Hilma: Precis, och så kände väl att vi har mer 
att ge. Det kändes som ett ganska naturligt steg 
vidare. 

Hur vill ni göra höstens JiA extra speciellt?

Hilma: Vår tanke är att det ska bli minst lika bra 
som förra året men helst bättre. 
Agnes: Vi är ju väldigt nöjda med hur det blev för-
ra året så om det blir på samma nivå så är vi super-
nöjda, men som alla andra som haft samma post 
som vi innan nog har sagt så vill vi göra mässan 
bredare och få in fler sidor av arbetsmarknaden. 
Hilma: Exakt, mer humanjuridik, straffrättsliga 
byråer men också ideella organisationer är målet. 

Vad tror ni kommer bli den största utmaningen?

Hilma: Jag tror det är allt smått som måste fixas i 
bakgrunden som man inte ser. 
Agnes: Det är ju alltid grejer som är för små saker 
för att skriva in i en överlämning och liknande 
men som ändå måste göras. Förmodligen lätt så-
dana grejer som dyker upp i sista sekund som man 
inte har tänkt på. 

Och till sist - hur många timmar är man egentli-
gen vaken i ett streck under mässan?

Under förr året räknade vi att vi under två dygn 
sov max två timmar så vi tror att det kommer bli 
ungefär samma i år. Vi trodde dock att man skulle 
vara helt förstörd på höstfesten efter dessa två dygn 
men vi har nog aldrig varit så pigga, haha. 
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 Hänt på JF

HÄNT PÅ JF

Av: Rebecca Lindblad, Vice Ordförande

Så nådde vi slutet av maj och därmed också 
slutet av verksamhetsåret. Det har blivit dags 
för mig och Emmy att tacka för oss. Å ena si-
dan känns det lite vemodigt att säga hejdå till 
en förening som har utgjort en så stor del av 
mina fyra år i Lund, å andra sidan är det lyxigt 
att få lämna föreningen med vetskapen om att 
vi har en fullsatt tjänstemannakår och ca 6 000 
kaffemuggar till förfogande i förrådet. Innan 
jag tackar för mig har vi dock en händelserik 
vårtermin att rapportera om. 
 
Den 23 april höll Festmästeriet en efterlängtad 
Vårbal som inte helt oväntat gjorde succé. Vår-
balens drygt 500 gäster gör den till en av Nor-
dens största fracksittningar och Festmästeriet, 
marskalkerna och jobbarna gör balen till en av 
Lunds absolut bästa. Precis som sig bör fick vi 
ta del av uppträdanden från Dolu§pexet, Cul-
pakören och Casuskapellet. Tack alla ni som 
repade, preppade och spenderade timmar med 
att skapa en minnesvärd Vårbal!
 
Idrottsutskottet har haft ett hektiskt verk-
samhetsår. Sedan förra ”Hänt på JF” har de 
bland annat arrangerat en FIFA-turnering, 
en Idrottsgala och det årliga Kårmästerskapet. 
Med tre storvinster mot LUPEF, MF och HTS 
i bagaget besegrades de slutligen av LundaEko-
nomerna i Kårmästerskapsfinalen. Stort grattis 
till ett välförtjänt silver och för en välarrange-
rad comeback av mästerskapet!

Även Näringslivsutskottet har haft en händel-
serik termin med bland annat semmelutdel-
ning tillsammans med Delphi, After School 
med Gulliksson och mingel på Grand med 
Roschier. Jag vill passa på att tipsa om deras 
Instagram @naringjflund. Där har de under 
våren jobbat ihärdigt med att belysa det breda 
yrkeslivet juriststudenterna möter efter exa-
men. Under våren har man kunnat hitta prak-
tik- och jobbmöjligheter hos allt från myn-
digheter till affärsjuridiska byråer, kommuner, 
domstolar och organisationer. Även Utbild-
ningsutskottet har jobbat för att belysa en bred 
bild av näringslivet. Under sin temavecka Vi 
Måste Prata anordnade utskottet bland annat 
ett panelsamtal om karriär och framtid där 
karriärvägar inom humanjuridik, brottmål och 
förvaltningsrätt diskuterades av yrkesverksam-
ma jurister.

I år var det dessutom rekordmånga som rösta-
de i FUM-valet, rekordmånga som sökte tjäns-
temannaposter och lokalen har varit både full- 
och dubbelbokad mest hela tiden. Detta har vi 
vår tjänstemannakår att tacka för. Tillsammans 
har ni varit ledare för kommittéer, jobbarlag, 
sektioner, fadderkårer och korpenlag och även 
när det har varit stressigt med tentor, jobb och 
engagemang har er glädje alltid lyst igenom. 
Tusen tack för i år, vi har haft oerhört roligt 
tillsammans med er.
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Avslutningsvis vill jag tacka er, medlemmar i 
JF, för året. Mina och Emmys förhoppningar 
inför i år var att JF skulle kunna öppna sin fy-
siska verksamhet och att den återgången skulle 
gå någorlunda smärtfritt. Vi hoppades att vi 
återigen skulle få se ett JF för er som vill spela 
i korpen, 
jobba på fester eller stå på scen i Dolus men 
också ett JF för er som är helst bara vill låna 
en mikro att värma lunchlådan i. Vad som är 
säkert är att ingen av oss var förberedda inför 
vad som komma skulle. Ni har tagit oss med 
storm.

 Vi har fått slut på både kaffemuggar och gaff-
lar. Det beror väl delvis på att undertecknad 
inte själv dricker kaffe och därtill förvarar 
x-antal gafflar på kontoret, men det beror 
faktiskt också på att vi i somras inte kunde 
föreställa oss att ni skulle hitta tillbaka till JF 
så fort. 

Så därför, tack till er för att ni har välkom-
nat JF:s återgång till fysisk verksamhet med 
öppna armar, vi har saknat er de senaste två 
åren!
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HÄNT PÅ 
UTBILDNINGEN

Av: Emmy Svensson, Ordförande

Hänt på utbildningen

Vårterminens arbete på Juridiska fakul-
teten har präglats av den kvalitetsut-
värdering av juristprogrammet som 

påbörjades i höstas. Under april och maj har 
både Utbildningsutskottets tjänstemän med ter-
minsansvar och självrekryterade studenter från 
utbildningen deltagit i djupgående intervjuer 
med fakultetens studierektor och JF:s ordföran-
de. Utvärderingen är en del av fakultetens inter-
na kvalitetssäkringsarbete och kommer ligga till 
grund för den revidering av juristprogrammets 
hela utbildningsplan som är planerad att genom-
föras under vårterminen 2023. Den nuvarande 
utbildningsplanen fastställdes av Fakultetsstyrel-
sen år 2012 och reviderades senast i maj 2018.

När det gäller JF:s prioriterade fråga om studie-
miljöarbetet med fokus på sammanhängande 
återhämtning mellan höst- och vårtermin är det 
med glädje vi kan konstatera att arbetet har tagit 
steg framåt. JF ser otroligt positivt på att sam-
arbetet med fakulteten i frågan har varit väldigt 
lyckat genom den arbetsgrupp under NUGA som 
instiftades i september. I skrivande stund ska vin-
terlovet först diskuteras med fakultetens kursfö-
reståndare på det internat som anordnas som en 
del av kvalitetsutvärderingen, för att sedan fort-
satt förankras under inledningen av höstterminen 
2022. JF började arbeta med frågan om vinterlov

under verksamhetsåret 2017/2018 efter att frågan 
om bristande återhämtning och juriststudenternas 
välmående uppmärksammats genom den Student-
barometer som Lunds universitet genomförde år 
2017. Efter att JF på egen hand arbetat med frågan 
under följande år nådde arbetet en punkt där det 
inte kunde fortgå utan aktivet deltagande från fa-
kulteten. Att vi nu, snart fem verksamhetsår senare, 
äntligen kan se eventuellt när och hur ett vinterlov 
skulle kunna verkställas gör oss så innerligt glada. 
JF har länge identifierat och drivit att ett vinterlov 
faktiskt skulle göra betydande skillnad för kom-
mande generations juriststudenters välmående och 
studiemiljö.

Utbildningsutskottet har under våren för fjärde 
gången genomfört Vi Måste Prata – En temavecka 
om psykisk hälsa. Efter två år med digitala uppla-
gor, var det varmt välkommet att de återigen kunde 
bjuda in till fysiska event. Under en vecka i april 
erbjöds juriststudenterna panelsamtal om psykisk 
hälsa på juristprogrammet och i arbetslivet, selfca-
re-yoga, Spökboll med Idrottsutskottet, en föreläs-
ning om karriär och välbefinnande samt ytterligare 
ett panelsamtal om karriär och framtid. Temaveck-
ans event var mycket välbesökta och förhoppning-
en är att ni som deltog upplevde dem som givande 
och intressanta. UU har också under våren presen
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terat resultatet från höstens Speak Up Days i 
en rapport som publicerats på utskottets sociala 
medier. Beredningsgruppen för utbildnings-
frågor har såklart också diskuterat resultatet 
som framkom och slutsatserna kommer att 
användas i vårt utbildningsbevakande arbete 
framöver. Vår stora förhoppning är att nästa 
verksamhetsårs Utbildningsutskott ska kunna 
cementera Speak Up Days och utveckla kon-
ceptet ännu mer.

När det gäller JF:s påverkansarbete på nationell 
nivå har samlingsorganisationen för alla Sveri-
ges Juridiska Föreningar, JURO (Juris studeran-
de riksorganisation), sammanträtt ett par gång-
er under vårterminen. Bland annat har JURO 
arbetat med en rapport om juriststudenternas 
välmående och presenterat resultatet från en 
enkät med samma tema för NJUG (Nationella 
juristutbildningsgruppen). JURO:s ordförande 
har också verkat för sitt deltagande på det na-
tionella dekanmötet för att lyfta önskan om en 
gemensam och lärosätesöverskridande utred-
ning av juristutbildningarnas betygssystem.

På sitt sammanträde i mars fattade NUGA be-
slut om att upphäva alla temporära kursplaner 
som använts under distansundervisningen med 
anledning av covid-19-pandemin. Ett viktigt 
och symboliskt beslut som markerar att den 
utmanande tid för utbildning som pandemin 
innebar, förhoppningsvis nu ligger bakom oss. 
NUGA har också berett ett

förslag om ansökan för fakulteten om undan-
tag från Rättighetslistan. Syftet med processen 
att ansöka om undantag är främst för att ha en 
förutsägbarhet genom en lokalt gällande Rättig-
hetslista på fakulteterna. Beslut om undantagen 
fattas i slutändan av Lunds universitets ordföran-
de för den centrala Utbildningsnämnden, vilket 
är universitetets prorektor.

Avslutningsvis kan JF blicka tillbaka på ett år av 
där utbildningsbevakningen har bedrivits beslut-
samt, strategiskt och med tålamod och timing 
som ledord. Under den inledande delen av både 
höst- och vårtermin låg mycket fokus på den 
successiva återgången till campusundervisning. 
Där emellan har många nya processer och utvär-
deringar påbörjats som tagit mycket tid för både 
fakulteten och för kåren. Min stora förhoppning 
är att vårt arbete under året ska ha byggt en stark 
grund för nästkommande ordförande, styrelse 
och Utbildningsutskott att starta sitt verksam-
hetsår från. NUGA har reviderat ett flertal kurs-
planer som inneburit positiva förändringar för 
både nuvarande och kommande juriststudenter. 
JF har ständigt belyst studentperspektivet och vi 
har alltid varit närvarande i beredande och be-
slutande organ. Mest stolt är jag nog ändå över 
hur framgångsrikt samarbetet med fakulteten 
faktiskt har varit i frågan om ett vinterlov. Bris-
tande återhämtning och juriststudenters välmå-
ende har varit JF:s viktigaste fråga under många 
terminer och jag hoppas att den snart inte behö-
ver vara det längre.
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KNEP & KNÅP

Har du lite väl många lata dagar i hängmattan inplanerade i sommar och börar bli orolig över att du inte riktigt 
vet hur du ska fördriva tiden? Ingen fara, Dissidenten har tänkt på allt! Här presenterar vi årets sommarspecial: 

SOMMAR-SPECIAL

FINN 5 FEL KARNEVAL-EDITION:

SOMMARBILAGA
Foto av Jonathan Petersson från Pexels

Foto: My Häger
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SOMMARBILAGA
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FOTO: MY HÄGER

KATASTROFKARNEVAL 2022
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Ingen har väl missat att Lundakarnevalen - med årets tema Katastrofkarneval - gick av stapeln helgen 
20-22 maj. Eftersom detta spektakel enbart inträffar vart fjärde år har Dissidenten givetvis tillägnat 

ett uppslag åt några fantastiska bilder tagna under karnevalen! 

Njut och minns!

Fotograf: My Häger
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Det kryllar av människor längs gatorna i 
Lund. Någon som med bråda steg små-
springer till Juridicums tysta sal, någon 

påväg med en veckas gammal matlåda för en lunch 
på JF och någon som vill njuta några minuters sol 
innan föreläsningen. Sommarens värme börjar kän-
nas i fingertopparna. En karneval väntar runt hör-
net. Ivret sprids bland alla studenters sorl. En vibre-
rande längtan efter en ljuvlig tid.

Jag har länge reflekterat över varför vår tillvaro ser 
ut som den faktiskt gör. Som studenter kan det ofta 
kännas absurt att förklara alla företeelser för någon 
som inte är en del av bubblan. Som exempelvis att 
ungefär 8 000 studenter bredde ut sig längs Lunda-
gård under ett dygn i kylan för att få jobba gratis. 
Bara för skojs skull. Eller valborg där tusentals stu-
denter från hela landet samlas och firar...ja, vad ex-
akt är det vi firar? Ingen vet men vi gör det för skojs 
skull. Eller att vi så fort vi fått ett meddelande om 
inrapporterade resultat i Ladok alla tränger in oss i 
trånga lokaler på nationerna för att avsluta kvällen 
02.30 med en falafelrulle i handen? För skojs skull.

Allt är så absurt. Absurt men också alldeles under-
bart. Och nu kommer sommaren med sitt avslut 
på ett år. Staden kommer tömmas sakta men säkert 
och gatorna kommer eka tomma. Lund kommer 
inte längre vara fyllt av fulla cyklister längs kuller-
stenarna. Biblioteken kommer inte längre kvävas av 

ängsliga själar som kravlar runt med prestationsång-
est. Och det kommer inte längre höras glädjerop
från svettiga korridorsrum med dånande musik. 
Nationerna kommer stängas och kassan hos Grönt 
och
gott stå tomt. Livet som student kan vara både mö-
dosamt men också alldeles fantastiskt. En svidande 
känsla av ett avslut men också en början på något 
nytt.

För just idag är sommaren ännu inte här. Lunds 
hjärta pulserar av dess studenter och är under denna
tid som allra vackrast. Med blomstrande parker, 
kärlek i luften och bara några ynka månader tills vi
får göra om allt en gång till. Och oj, vad vi ska nju-
ta! Efter en tid av tomhet över sommaren kommer 
alla komma tillbaka. Lite mer solkyssta, livliga och 
upprymda för nya äventyr. För är det inte just det-
ta studentlivet handlar om? En skör balans mellan 
eländigt, tung kurslitteratur och att skratta så kin-
derna gör ont. Och att göra allt bara för skojs skull. 
Såklart.

Bara för skojs skull
Av: Elin Suyleymanova
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Business Law Challenge
Sveriges största casetävling inom affärsjuridik
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Juristprogrammet kan lära dig mycket, men den skicklige affärsjuristen behöver många fler 
färdigheter. För affärsjuristen är affären lika viktig som juridiken och mycket handlar om 
riskvärdering, affärsjuridisk analys, praktiskt avtalsarbete och affärsjuridiska förhandlingar. 
Business Law Challenge utmanar dig i just denna typ av praktiska kunskaper som 
juristprogrammet inte kan erbjuda. 

Vem vet – kanske blir detta starten på din karriär?
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Business Law Challenge
Sveriges största casetävling inom affärsjuridik
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Juristprogrammet kan lära dig mycket, men den skicklige affärsjuristen behöver många fler 
färdigheter. För affärsjuristen är affären lika viktig som juridiken och mycket handlar om 
riskvärdering, affärsjuridisk analys, praktiskt avtalsarbete och affärsjuridiska förhandlingar. 
Business Law Challenge utmanar dig i just denna typ av praktiska kunskaper som 
juristprogrammet inte kan erbjuda. 

Vem vet – kanske blir detta starten på din karriär?

Omslagsfoto: My Häger
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