
1
3

“HEN”
s. 10   l



Room for individuality, space for success
The business law market is dynamic and ever-changing, which calls for flexibility and diversity.  
That is why we are looking for individuals with different backgrounds and personalities to be part  
of  our team. If  you possess flexibility, imagination and ambition, we can offer you opportunities 
within Swedish and international business law. Our unique cross-border approach has taken us  
out into the world, with offices in more than 40 countries, and it could also be your path to an  
exciting and successful career in international business law. 

Take your first step by visiting us at:

www.dlanordic.se

DLA_annons_154x216_gammal.indd   1 11-02-16   10.56.46



3

iUSBÄRAREN           NR 1  2013

Iusbäraren ges ut av Juridiska föreningen vid 
Stockholms universitet. 
Utgivning sker fyra gånger per år och tidningen 
skickas kostnadsfritt till alla studenter vid Juridiska 
fakulteten vid Stockholms universitet samt till alla 
anställda på Juridicum vid Stockholms universitet. 
Även utvalda advokatbyråer, myndigheter och 
bibliotek erhåller tidningen kostnadsfritt.

Bidrag
Redaktionen förbehåller sig rätten att skära i 
eller refusera insänt material. För icke beställt 
material ansvaras ej. I tidningen gjorda uttalanden 
är endast om så anges att betrakta som JF:s eller 
Iusbärarens ståndpunkt.

Ansvarig utgivare 
Anna da Silva Börjesson
Kontakt: viceordforande@jurstud.com

Chefredaktör
Fredrik Norberg
Kontakt: chefred@jurstud.com

Vice chefredaktör
Petter Danckwardt
Kontakt: petter.danckwardt@jurstud.com

Informationssekreterare JF
Gustav Mellin
Kontakt: infosek@jurstud.com 

Grafisk form och layout
Taisia Korenivski
Kontakt: taisia.korenivski@jurstud.com

Tryck
Dixa AB, www.dixa.se

Annonsbokning
Fredrik Norberg
Kontakt: annonsansvarig.iusbararen@jurstud.com

Skribenter i detta nummer
Cristina Keskitalo
Elin Lilijenbladh
Fredrik Norberg
Jenny Grass
Johannes Edmark
Marco Poblete
Petter Danckwardt
Sara Hovi

Omslagsfoto
Linn Flodholm Olofsson

Adress
Frescativägen 16 
114 18 Stockholm

Får du inte tidningen?
Ring 08 - 15 69 71 eller 
maila infosek@jurstud.com

INNEHÅLL	 	 	 	 							sida

Redaktörernas ord     4

Ordförandens ord     6

Nya studieordningen    8

Vem är hen?     10

At least in theory     14

Studentprofilen     16

Att testa sina vingar     18

Kursanteckningar     20

Kårhusockupationen    21

Frosseri      22

Därför behövs betygsångest    24

Presentation av styrelsen    26

Presentation av kommittéerna   28

Läsartävling     29

Nyutexaminerade     30

Fo
to

: L
in

da
hl

Om Lindahl Business Law Challenge, s. 18.

TACK TILL:
Lea Rovinski

Linn Flodholm Olofsson 
Matilda Svensson

Taisia Korenivski



4

 
 

REDAKTÖRERNAS ORD

Fredrik Norberg
Chefredaktör 2013
chefred@jurstud.com

Petter Danckwardt
Vice chefredaktör 2013

Den grekiske filosofen Herakleitos hävdade att universum är i ständig 
rörelse, att ”vi inte kan kliva ned i samma flod två gånger”. Samma 
resonemang nämns hos moderna tänkare som att ”allt flyter”, panta rei. 
Med hjälp av floden som metafor kunde Herakleitos alltså visa att allting 
förändras, men att allting ändå håller sig inom ett särskilt mått; även om 
vattnet som floden består av rinner längre ner mellan det att vi kliver första 
och andra gången, håller floden fortfarande kvar sin egenskap och är på sätt 
ännu en flod. På så sätt är allting konstant samtidigt som det är föränderligt. 
Allting flyter.

Med den inledningen välkomnar vi det nya året på juristutbildningen på 
Stockholms Universitet samtidigt som vi passar på att hälsa alla nya och 
gamla läsare välkomna till ett spännande, innehållsrikt och nyfiket år med 
iusbäraren. Vi vill också tacka förra redaktörerna Jeppa och Cornelia för 
deras fantastiska arbete förra året med iusbäraren. 

Allting flyter alltså. Se bara på juristprogrammet på Stockholms 
Universitet – sen 2012 började den nya studieordningen se dagens ljus, men 
märkte vi någon fundamental skillnad? Vad hände egentligen? Och vad 
tycker studenterna? Johannes Edmark ger oss svar i Den nya studieordningen.

Även språket flyter; användningen av språket konstituerar det. Men åsikterna 
går isär. Men vem bestämmer egentligen över språkets rörlighet? Och vad 
är skälen för en förändring?  Elin Lilijenbladh och Sara Wilhelmina Hovi 
skriver om det användbara och könsneutrala pronomenet hen i artikeln Vem 
är hen? Samma sak gäller hur vi ska benämna betygshetsen. Är betygsångest 
ett mer passande ord? Och sedan nästa klargörande: därför behövs 
betygsångesten! Läs mer i slutet av tidningen.

Redaktionen skickade Jenny Grass för att bevaka Sveriges största tävling för 
juridikstudenter i affärsjuridik. Samtidigt som Jennys redogörelse beskriver 
hur vi lämnar skolböckerna och Stockholms Universitet för att praktiskt 
tillämpa vad vi lärt oss, ligger det ett stort värde i vad tävlingen faktiskt kan 
ge – helt riskfritt dessutom. 

Någonting som ständigt återkommer i gamla eller nya former är rasism och 
fördomar. Läs i Studentprofilen om Saeed Esbati som på facebook kritiserade 
hur en debatt angående tradition snart övergick till (eller visade sig vara?) 
någonting både oroväckande och osmakligt, en fråga om ”vi” och dem”. 

Allting flyter… efter våra 12 terminer tillsammans är intrycket att det 
stämmer här på juristprogrammet, och även för juridiken i övrigt. Med det 
önskar vi alla en njutbar och utmanande läsning av årets första nummer av 
iusbäraren.

Fredrik	Norberg
Petter	Danckwardt
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ORDFÖRANDENS ORD

Början av det nya året har bjudit på ett härligt vinterväder samtidigt 
som 2013 års styrelse börjat komma in i sina nya roller. Föreningen 
har för tredje året i rad genomfört den populära Åreresan med härlig 
skidåkning. Till årets resa hade vi med oss ett tiotal studenter från JF:s 
systerförening, Juristklubben Codex i Helsingfors. 

Under förra året var ambitionen att lyfta blicken, ta fler initiativ, komma 
närmare institutionen, och andra fakultetsföreningar. Det går åt rätt håll 
och vi kommer under året att bygga vidare på de kontakter som skapats. 
I och med att vi ikläder oss en seriösare roll är det ytterst viktigt att 
Juridiska Föreningen agerar förutsägbart. Kontinuitet och transparens 
kommer vara ledord för verksamhetsåret 2013. 

Vår verksamhet kan delas in i tre grenar: studiesocial, arbetsmarknads-
främjande och studiefrämjande. Inom ramen för den studiefrämjande 
verksamheten jobbar vi i nuläget på att öppna upp Juristernas Hus för 
studieplatser, och under höstterminen 2012 anordnades en praktisk 
skrivkurs i juridik tillsammans med en av våra samarbetspartners. 

Den studiesociala verksamheten är redan i full gång och i skrivande 
stund har insparksaktiviteterna för att välkomna de nya juriststudenterna 
precis börjat. Pubverksamheten har även den dragit igång med besked då 
den senaste torsdagspuben hade rekordmånga gäster, och för andra året 
i rad anordnas en alumnsittning för före detta studenter. 

Vad det gäller den arbetsmarknadsfrämjande verksamheten börjar 
ledningsgruppen för juristdagarna utkristallisera sig och vi ser med 
förväntan fram emot höstens juristdagar. Juristernas hus fortsätter även 
detta år att vara öppet för våra medlemmar under lunchen och vi hoppas 
på att få se er alla under någon utav vårens många aktiviteter.

Jonas	Sjöberg
Anna	da	Silva	Börjesson

Jonas Sjöberg
Ordförande 2013

Anna da Silva 
Börjesson

Vice ordförande 2013
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Högskoleverkets kritik mot juristpro-
grammet på Stockholms universitet 
sensommaren 2012 blev ett minst sagt 
överraskande välkomnande för de nya 
studenterna. Juristprogrammet fick 
betyget ”bristande kvalitet” och hamnade 
i skuggan av övriga juristutbildningar 
i Sverige. Men med facit i hand kunde 
kanske kritiken inte ha kommit mer 
passande. I samma veva som många kon-
kurrerande studenter från andra lärosäten 
slog sig för bröstet, var problemen redan 
åtgärdade från Juridicums sida. En 
omfattande reform hade äntligen blivit 
verklighet och de påpekade bristerna var 
redan åtgärdade. 
 – En av de främsta bristerna med 

det gamla programmet bestod i att 
Stockholmsstudenterna, som har 
tillgång till det bredaste utbudet av 
specialkurser i Sverige, hade det största 
obligatoriska blocket, vilket gjorde att 
många studenter tvingades studera 
specialkurser på ”övertid”, i stället för 
att ge sig ut i arbetslivet, berättar Marie 
Sandström, ansvarig för reformen av 
juristprogrammet. 

Hon förklarar vidare att samverkan 
mellan kurserna fungerade dåligt och att 
det tidigare saknades en övergripande 
plan för programmet som helhet.  
 – Progressionen i programmet var 
alltför svag. Många studenter upplevde 

det som att de ”började om” sina studier 
varje gång de bytte kurs, i stället för att de 
blev allt bättre jurister för varje kurs och 
varje termin.

Juristprogrammet vid Stockholms univer-
sitet hade innan reformen inte förnyats 
på cirka 17 år, berättar Marie Sandström. 
Kritik hade uppkommit mot att JIK:en 
var för rörig och saknade koordinering. 
Företags- och nationalekonomin hade 
ingen naturlig koppling till själva rättstud-
ierna och programmet följde inte sin tid. 
 – Samhället, rättssystemet och jurist-
ernas arbetsmarknad har dock förändrats 
en hel del under denna tid och det var 
hög tid att anpassa utbildningen till 
de nya förutsättningarna, säger Marie 
Sandström. Europarättens ställning 
motsvarade till exempel inte ämnets 
betydelse och detsamma gällde förvalt-
ningsprocessrätten. Andra problem med 
den gamla studieordningen hade också 
visat sig: Ordningen mellan de olika 
kurserna var många gånger svårbegriplig.

Något som har fått studenterna att 
reagera med den nya studieordningen är 
att Europarätten kommer redan under 
första terminen och som den första 
kursen efter den inledande JIK:en. 
Kritiken har bland annat riktats mot 
att kursen är alldeles för svår för att 
undervisa så tidigt i utbildning. Kraven 
är för höga och att det är problematiskt 
att läsa europeisk juridik redan innan 
studenterna kan den nationella. Hedvig 
Bernitz är kursansvarig för Europarätt 
och fick under en föreläsning hårda 
omdömen från studenterna. Vissa 
tyckte att föreläsarna var av undermålig 
kvalitet och att examinationsformerna 
var svårbegripliga. Men efter den första 
tentan som hölls i början av januari 
har utvärderingarna, trots den tidigare 
kritiken, pekat i andra riktningen, berättar 
Hedvig Bernitz.
 – Kursen kommer mycket tidigt i 
utbildningen och behandlar ett stort och 
svårt ämne. Jag har nu noga gått igenom 
de kursutvärderingar som kommit in och 
tycker att omdömet på kursen överlag 
har varit positivt. Självklart finns det 
alltid saker att fundera över och förbättra 
och detta diskuteras för närvarande inför 
kommande terminer.

Förstaårsstudenten Emelie Löfgren 
tillhör en av dem som uppskattar den 
nya studieordningen och tycker att 
svårighetsgraden är något som var och 
en måste ta ansvar för.
 – Juridik är ju ett svårt ämne, därför är 

DEN NYA STUDIEORDNINGEN
Det är inte konstigt att Juridicums nya studenter blir förvirrade när de jämför 
utbildningar med de som studerat längre. Sedan höstterminen 2012 studerar 
Stockholms blivande jurister efter en reformerad studieordning. Och både 
institutionen liksom studenterna verkar, barnsjukdomar till trots, nöjda.
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det inte så konstigt att nya elever tycker 
att det är krångligt i början. Kanske kan 
institutionen ge information om schemat 
till kurserna längre i förväg så att vi elever 
kan planera bättre, säger hon.
 – Men jag vill bara säga att jag själv 
gillade Europarätten, fortsätter Emelie 
Löfgren. Det enda jag tyckte var ett 
problem var föreläsarna, de verkade vara 
väldigt kunniga men många saknade 
pedagogiken. I ett så brett och svårt ämne 
som europarätt blir det ännu viktigare 
med utlärningsförmågan hos föreläsarna.

Tanken med att läsa Europarätt redan 
under första terminen handlar framför 
allt om att integrera europeisk rätt i det 
juridiska tänket, redan initialt under 
utbildningen.
 – Det är bra att grundkursen i Europarätt 
kommer in tidigt i utbildningen, eftersom 
det ger en förståelse för att vi utöver 
vårt rent nationella system också har 
ett europeiskt system som vi måste 
ta hänsyn till och tillämpa parallellt, 
förklarar Hedvig Bernitz.

Den för europarätten nyinsatta examina-
tionsformen dugga resulterade i ett 
stort antal icke godkända studenter. 
De tidigare godkända kraven sju av tio 
sänktes till fem. Omduggan, som även 
den skulle ha en gräns för godkänt på sju, 
blev precis som sin föregångare sänkt till 
fem. Dugga som sådant är en vanligt 
förekommande examinationsform, men 
för europarätten var det första gången. 
Enligt Hedvig Bernitz pågår diskussioner 
om hur kursen ska förändras och hon 
är övertygad om att förändringarna på 
juristprogrammet i sin helhet är positiva.
 – Vårens kurs är nu under planering 
och exakt vilka eventuella förändringar 
som kommer att göras är inte bestämt, 
säger Hedig Bernitz. Jag tror att den nya 
studieordningen som helhet kommer att 
bli mycket bra!

Institutionen har också arbetat med att ta 
sig ner på själva studienivån för att bäst 
förstå behoven hos studenterna och vad 
som saknades i undervisningen. Framför 
allt för att göra juristprogrammet mer 
överblickbart för studenterna och för att 
skapa en bättre sammanhållning mellan 
kurserna. 
 – Under reformarbetet och införandet 
av den nya studieordningen slogs vi av 
hur svårt det var att få grepp om vad som 
verkligen händer på ”verkstadsgolvet” 
i de enskilda kurserna, säger Marie 
Sandström. Utbildningsutskottet har 
därför fattat ett beslut om att samtliga 
kurser inom ramen för det obligatoriska 
blocket måste ha en undervisningsplan 
med all information om kursen.
 
Marie Sandström ser positivt på utveck-
lingen av juristprogrammet hittills och 
ska nu efter första terminen utvärdera 
tillsammans med övriga kollegor.
 – Undervisningsplanerna, tillsammans 
med en rapport med ytterligare infor-
mation ska underställas utbildnings-
utskottet, där såväl studenter som extern-

representanter är representerade, för 
koordinering och kvalitetsgranskning, 
förklarar hon. Vi tror att dessa planer 
kommer att vara ett effektivt verktyg 
för att bota de brister som vidlådde det 
gamla programmet. 

Marie Sandström fortsätter: 
 – Dessutom kommer undervisnings-
planerna att innebära att studenten kan 
räkna med en mer likformig och lätt 
överblickbar information om kurserna. 
Under vårterminen 2013 kommer 
första terminen att utvärderas med 
hjälp av detta verktyg och det ska bli 
oerhört intressant att se i vilken grad 
vi har lyckats att skapa en slagkraftig 
inledningstermin.

Hur kommer studenterna att märka av 
reformen?
 – Studenterna har fler möjligheter 
att skapa en unik profil genom sitt val 
av specialkurser, när obligatoriet har 
minskats med 15 högskolepoäng. Dess-
utom kommer vi att satsa på olika typer 
av fördjupningsprofiler för de studenter 
som önskar mer tematiska studier på 
avancerad nivå.

Studenten Emelie Löfgren är i det stora 
hela nöjd med utbildningen hittills och 
hon avslutar:
 – Jag tycker att studie-
ordningen från 2012 
är bra. Det verkar som 
att institutionen har 
jobbat mycket med att 
kurserna ska flyta på 
bra efter varandra.

Nya studieordningen

• Juristerna vid Stockholms universitet 
studerar sedan höstterminen 2012 enligt 
en ny studieordning.
• Den innebär bland annat att europarätten 
läses redan under första terminen och 
att företags- och nationalekonomi har 
försvunnit som självständiga kurser och är 
nu i stället integrerade i associations- samt 
skatterättskurserna.
• Nationalekonomi och företagsekonomi 
kommer dock att hållas ”i någon form” 
fram till och med vårterminen 2018.
• Specialkurserna har ökat från 30 
högskolepoäng till 45, vilket grundar sig 
i att studenterna ska ges en möjlighet att 
specialisera sig.
• Den tidigare studieordningen kommer 
att fortsätta fram till 30 juni 2015

Marie Sandström

Johannes Edmark
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vissa queeraktivister när vi började 
diskutera användning i tidskriften Ful 
under 2006. Vi kände också till att 
lingvisten Hans Karlgren på nittiotalet 
hade föreslagit en användning av det 
könsneutrala pronomenet hen.”

Kristin Linderoth, doktorand i genus-
vetenskap vid Lunds Universitet, menar 
att användningen av hen dök upp i 
Sverige i slutet av 60-talet i en tidnings 
språkspalt, men att användningen som 
vi känner den idag troligtvis får till-
skrivas de senaste åren. 

Vi frågade Maya Hald vilka internatio-
nellt jämförbara uttryck hen känner 
till: ”Ful publiceras både på svenska 
och engelska i dagsläget”, svarade 
hon. ”När vi översätter tidskriften till 

Det gångna året har inte lidit brist 
på kontroversiella debatter. En av de 
mer uppmärksammade är den s.k. 
”hen-debatten”, där idel hyllning och 
indignation omväxlande har vädrats. 
En orsak till att hen framkallat medialt 
munhuggande av så stora mått är 
skiftande föreställningar om ordets 
betydelse och användning. Vi har 
kartlagt olika yrkesgruppers åsikter om 
hen och dess begagnande. 

Maya Hald, jurist och medlem i konst-
kollektivet Ful som publicerar tidskriften 
Ful använder hen genomgående i 
tidningen: ¬”Hen har funnits som 
förslag på könsneutralt pronomen i 
svenskan sedan länge, utan att ha nått 
någon större spridning förrän nu. Både 
hen och en var känt och användes av 

Illustration:  Linn Flodholm Olofsson

Vem är hen?
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engelska använder vi ze (she/he) och 
hir (his/her). Engelskan har ju redan 
det könsneutrala one där svenskan 
använder man. I övrigt finns mängder av 
språk som inte använder könsspecifika 
pronomen, där könsneutrala pronomen 
är det självklara, till exempel finska och 
persiska. En språkvetare har talat om 
för mig att könsneutrala pronomen är 
de mest använda om en ser till världens 
alla språk.” 

Kristin Linderoth menar att en måste 
skilja på ord som motsvarar han/hon 
och är könsneutrala, och könsneutrala 
sätt att uttrycka folk i allmänhet: ”Till 
det första fallet tror jag att man kan 
räkna t.ex. finskan och turkiskan”, 
säger hon. ”När det gäller det senare 
finns engelskans you eller one, 
och på motsvarande sätt finns on i 
franskan. Dock verkar det inte finnas 
någon koppling mellan könsneutrala 
pronomen och jämlikhet. Däremot kan 
man tänka sig att när det uppstår ett nytt 
ord kan det spegla en något öppnare syn 
på kön och sexualitet, åtminstone i de 
kretsar där ordet används. Eller kanske 
snarare en önskan om en öppnare syn.”

Trots att hen varit i användning under 
en längre tid och i vissa sammanhang är 
väletablerat, anses ordet ibland indikera 
ett politiskt ställningstagande. Detta var 
bakgrunden till Dagens Nyheters policy 
mot användandet av hen. Lena Lind 
Palicki, språkvårdare vid Språkrådet 
menar att hen skulle kunna uppfattas 
som ett “signalord” som kan ta fokus 
från den övriga texten. 

Maya Hald från tidskriften Ful menar 
att det är en av flera poänger: ”För 
oss var det en demokratisk handling 
att använda hen. I och med att vi 

intresserar oss för queerfeministisk 
konst och kultur så publicerar vi bland 
annat konstnärer och skribenter som 
inte definierar sig som varken hon 
eller han. Ful ska vara en plats där det 
queerfeministiska är utgångspunkten, vi 
vill inte utgå från en tvåkönsnorm som 
det etablerade samhället gör. I Ful ska 
ingen som definierar sig som hen sticka 
ut, tvärtom är hen utgångspunkten.”

Anser du att användningen av dessa 
ord är det samma som ett politiskt 
ställningstagande?
 ”Det behöver inte vara det. Hen kan 
användas av rent praktiska skäl, eller 
som ett rent språkligt experiment. 
I Ful är det definitivt ett politiskt 
ställningstagande. Men det är för mig 
uppenbart att det ofta uppfattas som 
politiskt, oavsett syfte. Språket är 
konservativt och språkanvändning i sig 
är alltid politisk – något används medan 
annat utesluts. Om en vill peka på en 
norm och tydliggöra hur samhället är 
konstruerat är det värdefullt att göra 
förändringar i språket – det föder 
reaktioner. Givetvis kan det även vara 
praktiskt.”

Kristin Linderoth menar också att 
användningen inte behöver vara 
politisk: “Det kan lika gärna handla 
om att spara in på tecken i en text. 
Men det kan förstås vara en markering, 
precis på samma sätt som att låta bli 
att säga författarinna och istället säga 
författare, eller att låta bli att säga 
manlig sjuksköterska och istället säga 
sjuksköterska. För en person som 
inte vill definiera sin könstillhörighet 
kan det såklart handla om ett politiskt 
ställningstagande, men det är inte 
ordet som gör det utan snarare själva 
handlingen.” 

För närvarande finns hen inte upptaget 
i Svenska Akademiens ordlista, SAOL. 
Vid sökning på hen dyker istället ordet 
”brynsten” upp. Enligt Sven Göran 
Malmgren, SAOL:s huvudredaktör, 
dröjer det ett tag innan så kallade 
nyord tas med i ordlistan. Malmgren 
poängterar även att ordets etablering 
påverkas av faktumet att pronomen 
är en ordklass som sällan förnyas eller 
ändras.

Inom rättsväsendet vann hen ny mark 
i december 2012 då hovrätten för övre 
Norrland i en dom angående tjänstefel, 
mål nr. B 300-12, använde hen. Domen 
visar på att hen kan vara ett praktiskt 
brukbart ord.
 ”Det är alltid upp till den domare eller 
beslutsfattare som skriver texten att 
bestämma vilka ord den personen/
hen vill använda. Det finns alltså inga 
ordlistor man måste följa, t.ex. SAOL”, 
förklarar Lena Egelin, chefsrådman vid 
Stockholms tingsrätt.
 ”Jag är inte främmande för att använda 
ordet hen i en dom eller ett beslut 
men det måste förstås göras med stor 
försiktighet. Detta eftersom det kan 
vara så att alla ännu inte känner igen 
ordet.” 

Med anledning av hovrättsdomen 
säger Marie Sandström, vice dekanus 
vid Juridicum: ”Språkbruket – också 
det juridiska – kommer att ändra sig 
och någon måste gå före. Frågan är om 
detta är ett undantagsfall eller första 
steget i en sådan språklig utveckling. 
Med tanke på de krav på stringens 
som av rättssäkerhetsskäl ställs på 
det juridiska språkbruket, så anser jag 
att varje språklig innovation som gör 
det ännu svårare att vara tydlig med 

Ordet hen används istället för 
orden hon/han när en persons kön 
inte kan eller behöver preciseras. 
Hen kan böjas i ackusativ som hen/
henom istället för henne/honom 
och i genitiv som hens istället för 
hans/hennes. Ordet en används 
med fördel i liknande sammanhang 
för att ersätta ordet man.

Könsindikerande ord (man/kvinna 
etc.) ersätts av person.

Exempel:
– Vår gamla seminarielärare, han 
var verkligen en trevlig kille! 
– Vet man vem som ersätter 
honom? 
– Nej, men han eller hon kommer 
säkert vara lika bra.

Variant:
– Vår gamla seminarielärare, hen 
var verkligen en trevlig person!
– Vet en vem som ersätter hen/
henom? 
– Nej men hen kommer säkert 
vara lika bra.

 ”Om det nya pronomenet etablerar 
sig ordentligt, vilket är mycket osäkert, 
kommer det med i nästa upplaga av 
SAOL. Samma överväganden gäller 
alla andra nyord, de ska ha en stabil 
förekomst i svenska brukstexter.”
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Hen har utnyttjats av Juridicums 
studenter i promemorior och examina-
tioner. Som svar på frågan om hen är 
godtagbart i det akademiska skrivandet 
på Juridicum skriver Marie Sandström: 
”En korrekt användning av ”hen” skulle 
jag inte anse vara ett språkligt fel, men 
jag skulle påpeka att detta språkbruk 
ännu inte kan sägas vara etablerat i 
juridiska sammanhang samt att det finns 
anledning att undvika detta pronomen 
så länge som det saknas accepterade 
böjningsformer för ”hen”. Blandningen 
av ”hen” och t.ex. ”honom och henne” 
eller ”hans och hennes” i en text skulle 
jag däremot definitivt anse utgöra en 

Hen är onekligen inte endast en språkfluga 
i den svenska samhällsdebatten, utan 
kommer säkerligen figurera under 
en lång tid framöver. Ett språk är 
dynamiskt och levande och utsätts 
ständigt för förändringar förenliga med 
samhällets utveckling och någon måste 
gå i bräschen för att ett nyord skall få 
genomslagskraft. 

Lena Lind Palicki bekräftar detta: 
”Det är språkanvändarna själva som 
står för utvecklingen och initiativen, 
inte vi. Vår Språkrådets, reds. anm. 
uppgift är inte att föreslå förändringar, 
utan att beskriva språket och ge 
rekommendationer utifrån hur språket 
utvecklas.” 

Idag har Språkrådet flera exempel på sin 
hemsida om hur hen kan användas. Men 
finns det andra nackdelar än förmodad 
urholkad rättsäkerhet med att använda 
hen? Kristin Linderoth pekar på en 
viktig aspekt: “En nackdel med hen kan 
vara att ordet bidrar till att släta över 
eller osynliggöra strukturellt förtryck, 

genom att företeelser som inte är 
könsneutrala beskrivs som om de vore 
det. I sammanhang där kön faktiskt 
spelar roll tycker jag att vi ska använda 
han eller hon, för att på ett riktigt sätt 
beskriva verkligheten. Mäns våld mot 
kvinnor, prostitution eller pornografi 
är t.ex. strukturella problem som inte 
försvinner för att vi kallar förövaren 
hen istället för han. Så länge det finns 
strukturella orättvisor som handlar om 
kön behöver också kunna tala om det. 
Annars kan vi aldrig förändra dem.”

Kanske är det just där vi måste landa, ett 
ifrågasättande om när kön faktiskt spelar 
roll. Ibland finns det ett egenvärde i att 
benämna en yrkesverksam jurist för den 
kvinnliga juristen, men detta är snarare en 
undantagssituation. Det problematiska 
i att använda man/han/gärningsman 
som ett könsneutralt begrepp är att det 
faktiskt inte är könsneutralt. Fördelen 
med könsneutrala begrepp är de viktiga 
signaler som skickas vid användning av 

stilistisk brist. Språkbruket måste vara 
konsekvent.”

Att just böjningsformerna är en stötesten 
poängterar även Göran Malmgren från 
SAOL, som är tveksam till böjningen 
henom. Lösningen skulle alltså vara 
att även i ackusativ säga hen: ”Det 
ser ut som en variant av honom, och 
därigenom undergrävs den könsneutrala 
intentionen. De objektsformer som 
finns av andra pronomen (mig, dig, 
honom, henne, oss, er, dem) är rester 
från ett kasussystem som inte längre 
lever i språket.” 

Elin Lilijenbladh Sara Hovi

syftningar är problematisk, i synnerhet 
i domar.”

Även chefsrådmannen Lena Egelin 
påpekar vikten av att domar måste vara 
klara och tydliga för allmänheten: ”Det 
kan också vara så att den som läser 
domen inte har svenska som första 
språk eller kanske inte alls talar svenska 
och då är utelämnad till en tolk, som 
kanske för närvarande inte kan hitta 
ordet i en ordbok.”

Maya Hald från tidskriften Ful, som 
också är nyutexaminerad jurist, anser 
att hen och en kan användas i precis alla 
sammanhang: ”Det är en avvägning och 
ett beslut för varje enskild användare och 
tänkt mottagare. Jag tycker att hen vore 
mer praktiskt i lagtext. Han eller hon 
som används i det mesta av nyskriven 
lagtext, där han fortfarande kommer 
först och hon som ett bihang, som ett 
tydligt eko av det svenska patriarkala 
samhället – både förr och idag.”

dessa. En människa är inte en man och 
alla människor kan inte definieras som 
män eller kvinnor. Slutna kategorier kan 
vara bekväma att använda, men som 
jurister måste vi våga se när kategorierna 
inte förmår beskriva de människor vi 
möter och att faktiskt kunna säga “det 
beror på…”
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hennes rätt till privatliv enligt art. 8 
Europakonventionen var kränkt, att 
Sverige inte i tillräcklig omfattning 
skyddat hennes rätt gentemot sin 
styvfar. Förra året förlorade hon med 
minsta möjliga majoritet, 4 domare 
mot 3. Flickan överklagade till ED:s 
Grand Chamber2, som beslutade att 
överpröva målet, vilket endast händer 
i exceptionella fall. Den muntliga 
förhandlingen börjar i april i år. 

Mycket talar för att Grand Chamber 
gör bedömningen att vår lagstiftning 

inte skyddar flickans rätt till privatliv. 
Detta innebär att Sverige måste stärka 
skyddet av den personliga integriteten. 
Debatten kring denna fråga – en kokhet 
potatis – pågår alltjämt. Läs därför 
inter alia Mårten Schultz’ artikel Förtal 
och integritet i Juridisk Publikation nr. 
2/2012 samt SOU 2012:55 En översyn 
av tryck- och yttrandefriheten. 

Kritiken mot E.S. v. Sweden
Domen i E.S. v. Sweden förtjänar kritik, 
men jag inleder med frågan huruvida 
styvpappan kunde dömas för sexuellt 
ofredande genom att smygfilma flickan.

Inledning och bakgrund
I denna artikel kritiserar jag Europa-
domstolens (ED)1 dom i E.S. v. Sweden 
förra året, det uppmärksammade fallet 
där en fjortonårig flicka år 2002 blev 
smygfilmad av sin styvfar när hon 
klädde av sig för att duscha. 

Styvpappan dömdes för sexuellt 
ofredande i tingsrätten, men friades 
senare i Svea hovrätt. När HD 
nekade henne prövningstillstånd 
drog hon Sverige inför rätta hos ED. 
Flickan hävdade i E.S. v. Sweden att 

”AT LEAST IN THEORY”… 
Hur tänker du nu, Europadomstolen?   
– motsägelsefull dom i mål om integritetsskydd

En man smygfilmar sin styvdotter, men det utgör inte sexuellt ofredande. Har Sverige därmed eftersatt sin skyldighet 
att skydda flickans integritet? Europadomstolen konstaterar att svensk lag, ”at least in theory”, täcker gärningen – och 
Sverige frias. Men vänta… finns det inte en idé om att konventionen ska garantera våra rättigheter på ett praktiskt och 
effektivt sätt?

   Foto: Counsel of Europan Credits
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6:10 BrB. ”Den som… sexuellt berör ett 
barn… döms för sexuellt ofredande… 
[1 st.]. Detsamma gäller den som… 
genom… handlande ofredar en person 
på ett sätt som är ägnat att kränka 
personens sexuella integritet [2 st.].”3 
Innebar smygfilmningen att flickan 
ofredades på ett sätt som var ägnat att 
kränka hennes sexuella integritet? Låt 
oss titta på praxis från HD, vilket även 
ED tämligen utförligt också gjorde.4

NJA 2008 s. 946. En man smygfilmade 
sin f.d. flickvän i en intim situation med 
sin pojkvän. HD poängterade, att en 
förutsättning för att kunna fällas för 
ofredande är, att den som utsätts för 
någon form av kränkning är medveten 
om den när den inträffar. Domstolen 
konstaterade också att det inte finns 
någon generell regel inom svensk rätt 
som förbjuder videoinspelning av 
en person fastän hen inte gett något 
medgivande. Mannen friades. Även 
NJA 1996 s. 418 illustrerar problemet. 
Den misstänkte mannen hade filmat 
när han klätt av kvinnan medan hon 
sov, särat på hennes ben, smekt henne 
på benen och könsorganet, onanerat 
stående intill henne, låtit utlösning 
hamna på henne samt under tiden 
tagit fotografier. Filmningen och 
fotograferingen utgjorde inga straffbara 
handlingar.

Genom inte alia 2008 och 1996 års 
fall ser vi alltså att praxis gestaltar ett 
svagt stöd i lagrummet sexuellt ofredande 
för att fälla personer som smygfilmar. 
Nämnda händelseförlopp kan täckas 
av BrB, men offret måste veta att hen 
smygfilmas, och detta måste omfattas 
av förövarens uppsåt.

I E.S. v. Sweden angav ED att Sverige 
saknar ett generellt förbud mot att 
fotografera utan någons vetskap, 
men nöjde sig med att det ”at least 
in theory” finns lagar som täcker 
gärningen, exempelvis sexuellt 
ofredande.5 Domstolen förklarar sig 
genom resonemanget i p. 65. Det 
kunde nämligen inte konstateras att 
styvpappans gärning ”in theory” inte 
täcktes av BrB. Domstolen underströk 
alltså att gärningen kunde falla in under 
bestämmelserna i 6:10 BrB och försök 
till barnpornografibrott, 16:10a. 

Barnpornografibrott var dock inte 
aktuellt. Till skillnad från sexuellt 
ofredande är det ett brott mot allmän 
ordning, och tar inte primärt sikte på 
kränkningen av den enskilde. Om 
flickan ändå hade betraktats som 
målsägande, behövde styvpappans 
uppsåt – precis som med sexuellt 
ofredande – täcka att hon förstod vad 
som pågick; alltså samma ”rävsax” som 
med sexuellt ofredande d.v.s. ett högst 
teoretiskt skydd. 

Svea hovrätt ansåg att styvpappans 
uppsåt inte täckte gärningen eftersom 
han inte tänkte visa filmen för flickan 
– slumpen gjorde att flickan kom på 
honom.6 BrB täckte inte mannens 
gärning. 

Sverige saknar alltså lagbestämmelser 
som sanktionerar ”covert or illicit 
filming.”7 Men, som ED sade, Sverige 
har ju – ”at least in theory” – lagregler 
som täcker gärningar av detta kränkande 
slag. Alltså föreligger inga ” significant 
flaws”8 i Sveriges lagstiftning… så allt 
är frid och fröjd, right?

Nej, allting är inte frid och fröjd eftersom 
jag har svårt att ta till mig domstolens 
resonemang. Märkliga frågor uppstår. 
Blandade ED ihop bevisfrågan med 
frågan om styvpappans uppsåt? Vad 
innebär resonemanget ”in theory”? 
Och också kanske det viktigaste: räcker 
ett sådant teoretiskt skydd när det gäller 
ett lands, i det här fallet Sveriges, positiva 
förpliktelser enligt Europakonventionen? 
– Frågan var ju om Sverige skyddade 
flickans rätt gentemot hennes styvfar.

Domen kolliderar med min tolkning 
av rätten till effektiva rättsmedel; 
större delen av den praxis vi har 
från ED bygger ju på idén om att 
medlemsstaternas lagstiftning reellt 
och inte illusoriskt ska kunna tillgodose 
kraven enligt Europakonventionen. 
ED har i fall efter fall använt sig av 
uttrycket ”the Convention is intended 
to guarantee not rights that are 
theoretical or illusory but rights that 
are practical and effective”, en princip 
som slogs fast redan i det s.k. belgiska 
språkmålet 1968, och som upprepats 
och utvecklats i senare prejudikat.9 
Varför ansågs då resonemanget ”in 
theory” vara gångbart? 

Domen i E.S. v. Sweden är motsägelsefull; 
resonemanget ”in theory” går emot 
ED:s egna principer. Det var kanske 
därför inte konstigt när Grand Chamber 
valde att ge flickan prövningstillstånd. 
Tackar för det... 

Jag vill tacka Sara Elofsson för värdefulla kommentarer 
till denna artikel.

1 Femte kammaren som består av sju ledamöter 
däribland den svenska domaren (och numera 
chefs-JO) Elisabet Fura som utgjorde en del av 
majoriteten i det förevarande fallet.  
2 Grand Chamber består av 17 ledamöter.
3 6:7 1 och 3 st BrB aktualiserades vid tiden 
för brottet. Lagregeln ändades 2005, men 
dess materiella innehåll motsvaras i princip av 
bestämmelsen i 6:10.
4 E.S. v. Sweden, pp. 21-32 (särskilt pp. 22 & 
23) där ED går igenom hur HD har tolkat 
innebörden av sexuellt ofredande och generellt 
hur skyddet mot den privata integriteten ser ut i 
svensk lagstiftning.
5 Ibid., pp. 60 & 72. Se även pp. 62, 68 & 70.
6 Mål nr B 1831-06 s 4. Styvpappan dömdes för 
en rad andra brott mot flickan.
7 E.S. v. Sweden, p. 65.
8 Ibid., pp. 50, 59 & 70.
9 Se t.ex. Golder v. UK, p. 18, Marckx v. Belgium, p. 
15 & Airey v. Ireland, p. 24.

  Foto: Lea Rovinski

Petter Danckwardt
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som ett kollektiv, men det är oerhört 
tråkigt att hamna i försvarsposition 
avseende frågor och problem som man 
inte ens själv vet eller förstår varför man 
ska stå till svars för. Jag kände mig nog 
lite besviken över att så många vänner 
indirekt deltog i denna nya form av 
uppenbar rasistisk propaganda, men 
samtidigt förvånad över att begåvade, 
toleranta människor kunde skriva och 
agera på det här viset utan att se den 
bakomliggande agendan. Jag ville på 
något sätt förmedla att, även om de själva 
inte menar illa eller har rasistiska avsikter, 
så skapar det en glidning i den allmänna 
debatten och en osmaklig efterdebatt 
som snabbt blir rasistisk, vilket ju också 
är den exakta avsikten. Förhoppningen 
var att känslan “nej, nu får det vara nog”, 
skulle utbytas mot kritiskt tänkande och 
ifrågasättande: Vilka påstår detta? Varför? 
Vad är källan? Kan det finnas något annat 
skäl? 

Det finns ett citat som du verkar ha 
fastnat för: Per Aspera ad Astra. Jag 
såg citatet som bakgrund på din profil 
på nätet. Berätta mer om det!
 - Ja, det stämmer. Det betyder “genom 
svårigheter mot stjärnorna”. Jag har även 
en tatuering med citatet.

En dag hade någon delat ett intressant 
inlägg på sin sida på Facebook med 
kommentaren: “Det finns fortfarande 
hopp för mänskligheten”. Det var ett 
ganska långt men kärnfullt inlägg i den 
dåvarande så kallade pepparkaksdebatten. 
Ett inlägg, som träffade så mitt i prick, att 
över 1500 personer hade delat inlägget 
inom ett dygn. Inlägget var skrivet av 
Saeed Esbati. Det visade sig att Saeed 
kommer från Stockholm och studerar 
på samma institution som vi, ja - han är 
juridikstudent! 

Vem är Saeed?
Saeed kommer ursprungligen från Iran 
men har vuxit upp i Sverige. Han kom 
hit redan som treåring och det hörs på 
hans perfekta Stockholmska. Saeed är 
en samhällsintresserad person som är 
politiskt engagerad. Han är inte politiskt 
organiserad men berättar att hans bror 
är politiskt aktiv och att det alltid varit 
naturligt i familjen att diskutera samhälle 
och politik, både i Sverige och i Iran. 
Själv är Saeed inte så offentlig, han vill 
gärna diskutera och debattera men då 
i den privata kretsen. Han berättar att 
det öppna, delade inlägget på Facebook 
var ett undantag eftersom hans sida inte 
är öppen för alla. I övrigt verkar Saeed 
vara en ganska vanlig kille. På fritiden 
sysslar han med idrotter som tennis och 
fotboll. Saeed har även spelat pingis 
i juniorlandslaget. Han umgås med 
vännerna, med flickvännen och ser gärna 
på tv-serier som avkoppling. 

Vad var det som fick dig att skriva 
inlägget på Facebook?
 – Det var väl egentligen inte så väl 
genomtänkt, utan inlägget var mer 
ett spontant privat utbrott gentemot 
mina egna vänner. Jag satt hemma och 
slösurfade på Facebook när det, återigen, 
på min sida dök upp en massiv ström av 
statusuppdateringar, ”like:s” på grupper, 
kommentarer och länkar till diverse 
obskyra sidor, allt relaterat till peppar-
kaksgubbar och Kalle Anka. Som 
invandrare är man van vid att behandlas 

Varför valde du det?
 - Det var så att jag kom till en vändpunkt 
i livet. Jag bestämde mig för att börja 
studera, bland annat. Då skaffade jag 
tatueringen, för att den skulle ge mig 
styrka att “ta tag i mitt liv” och ständigt 
påminna mig om att fortsätta kämpa mot 
mina mål.

Varför valde du Juridik?
 - Som så många andra visste jag inte 
direkt vad jag ville bli, men jag har varit 
intresserad av juridik så långt jag kan 
minnas, och i nittonårsåldern kom jag 
fram till att jag ville arbeta med det i 
framtiden. Jag läste naturvetenskapligt 
program på gymnasiet, mest på grund 
av att föräldrarna ville det, men det var 
inte mitt intresseområde. Sedan tänkte 
jag flera gånger börja studera men livet 
kom som sagt emellan. Jag blev 21 
år, jag blev 23 år. Till slut började jag 
studera i alla fall, vid 28 års ålder. Då 
hade min mamma “tjatat” i fem års tid 
om att jag borde börja studera. Mamma 
var också den som var gladast av alla 
när jag fått antagningsbeskedet. Jag var 
också såklart glad. Glad, men stressad. 
Det var lite blandade känslor, för hur 
skulle det gå med allt, hur skulle det gå 
med bostadsrätten, med ekonomin? Men 

STUDENTPROFILEN

SAEED ESBATI

Saeed Esbati
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absolut - jag var jätteglad!

Hur upplever du det att vara juridik-
student?
 – Det är positivt, roligt, bättre än 
förväntat! Jag har inte någon favoritkurs 
hittills, men jag tror att processrätt 
kommer att bli mycket intressant. Om Jag 
fick förbättra något på Juristprogrammet 
så skulle det vara att få en något bättre 
ordning i schemat. Det skulle vara mer 
praktiskt om det var fler föreläsningar i 
början av kurserna och sedan seminarier 
och gruppföreläsningar, som ju kräver 
aktivt deltagande, i slutet av kurserna. 
På det sättet skulle eleverna hinna sätta 
sig in i ämnet bättre och kunna ställa 
mer relevanta frågor och få ut mer av 
seminarierna. Jag tycker att det är kul på 
universitetet, även om de flesta är yngre, 
men det gör ingenting för jag anser mig 
vara ung i sinnet. Men det är väldigt 
många tjejer och jag skulle gärna se att 
fler killar söker till juristprogrammet!

Vilka reaktioner möter du som juridik-
studerande med invandrarbakgrund?
 – Idag är det ganska många studenter 
med invandrarbakgrund som studerar 
här. På universitetet upplever jag att 
föreläsarna är “open-minded”, så jag 

har inte själv haft några problem. Ute 
på andra ställen får jag ibland frågor om 
hur det ska gå med språket. Av tradition 
har många invandrare studerat till yrken 
som tandläkare, läkare, etcetera, som inte 
arbetar så mycket med språket. Idag är det 
fler studenter med invandrarbakgrund 
även på Juristprogrammet.

Jag har läst att du talar tre språk: 
svenska, engelska och persiska. Hur 
håller du liv i ditt hemspråk?
 – Jag har inte gjort det så mycket som 
jag ibland önskar att jag hade. Jag fick 
hemspråksundervisning men var inte 
särskilt disciplinerad som barn och 
eftersom hemspråksundervisningen var 
frivillig stod den inte alltid högt i kurs. 
Den persiska kulturen mellan lärare 
och elev skiljer sig också mycket från 
den svenska. Jag föredrog den svenska 
skolkulturen som jag tycker är mer mild 
och stöttande. Men jag talar flytande 
persiska och att tala med klienter på 
persiska i framtiden skulle inte vara 
något problem för mig.

Kombinationen arbete och studier, 
hur tycker du att det fungerar? 
 – Jag arbetar på Cederquist. Jag har 
arbetat på några juridiska byråer tidigare. 

Det första arbetet jag fick var som 
oerfaren 21-åring och jag inte vet riktigt 
hur jag fick den tjänsten. Men med 
erfarenheterna jag skaffade mig fick jag 
sedan arbete på Cederquist genom ett 
bemanningsföretag. Det är bra stämning 
på arbetsplatsen vilket har bidragit till 
att jag stannat där i över fem år. Jag 
arbetar på Perido också. Jag har alltid 
jobbat medans jag studerat, eftersom 
jag tycker det är kul. Det är skönt att få 
andra kontakter och annat att tänka på 
mellan studiepassen. I framtiden skulle 
jag vilja arbeta med processföring, jag 
är intresserad av processrätt och skulle 
gärna vara i domstolen ofta.

Slutligen, något tips till nya juridik-
studenter?
 – Fokusera på det som är viktigt. Det 
är inte nödvändigt att läsa in alla detaljer 
och kunna dem utantill. Det viktiga är 
att kunna tillämpa. 
Försök att inte snöa 
in dig för mycket på 
detaljer, utan att få en 
helhetsbild av ämnet.

Foto: Lea Rovinski

Cristina Keskitalo
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Vilka är Lindahl och vad är Lindahl 
Business Law Challenge?
Lindahl Business Law Challenge är 
en tävling i affärsjuridik som advokat-
byrån Lindahl anordnar. Tävlingen 
är, enligt de själva, den största 
affärsjuridiska tävlingen i Sverige, 
och efter min erfarenhet en mycket 
spännande och utvecklande tävling. 
Det är inte storleken i sig som gör 
tävlingen så attraktiv, det är snarare 
tävlingens inriktning. Det som gör 
tävlingen så intressant är priserna, 
möjligheten att knyta kontakter med 
yrkesverksamma jurister och den 
strålande möjligheten att få in en fot i 
den affärsjuridiska världen.

Lindahl är den tredje största advokat-
byrån i Sverige. De är en samman-
slagning av olika firmor och företaget 
har därför en bred kunskap inom flera 
olika områden. Det som binder dessa 
områden samman är att alla har en 
affärsjuridisk inriktning. Advokatbyrån 
Lindahl har sex olika kontor runt om 
i Sverige och på dessa kontor jobbar 
cirka 400 personer, av dessa är ungefär 
en tredjedel jurister. 

Bonae indolis. Dessa två ord är 
tävlingens ledord och betyder ”of  

great promise”. Det tolkar jag som 
att Lindahl i och med denna tävling 
försöker hitta någon som de tror har 
en karriär inom affärsjuridiken, någon 
som är deras nästa framtidslöfte.

Tävlingen riktar sig till studenter 
som studerar juridik på termin fem 
eller senare på juristprogrammen i 
Stockholm, Lund, Uppsala, Göteborg, 
Örebro eller Umeå. Tillsammans med 
en av sina medstudenter bildar man 
ett lag och får svara på fem frågor av 
affärsjuridisk karaktär. De lag som 
klarar frågorna bäst tar sig vidare till 
den första deltävlingen. Förra året var 
det cirka 200 studenter som sökte till 
tävlingen. 

Tävlingen är strukturerad på det sättet 
att det efter urvalet är två deltävlingar 
som studenterna måste klara sig 
igenom innan de når själva finalen. 
Under den första deltävlingen tävlar 
man i det laget som man sökte till 
tävlingen i; det är först om man tar 
sig vidare till deltävling två som man 
tävlar individuellt. Efter deltävlingarna 
så är det dags för finalen som hålls på 
Lindahls huvudkontor i Stockholm 
under två dagar. Av de 200 studenter 
som initialt sökt till tävlingen så 

var det bara 12 personer kvar som 
kämpade om titeln ”The Business 
Law Student of  the Year”. Tävlingen 
tar officiellt slut vid en bankett som 
Lindahl anordnar på kvällen efter sista 
finaldagen där de, förutom att bjuda på 
mat och dryck, presenterar vinnaren. 

Hittills låter detta som en ganska vanlig 
tävling uppdelad på olika deltävlingar 
och det är det nog, åtminstone på 
ytan. Men om man ser bortom själva 
tävlingsmomenten, verkar Business 
Law Challenge vara en annorlunda 
juridiktävling. Under tävlingens gång 
har de tävlande mycket liten, för att inte 
säga ingen, användning av lagboken. 
Lindahl har valt att, istället för att 
fokusera på lagtext och paragrafer, som 
premierar en student med läshuvud, 
lägga fokus på att testa studenternas 
praktiska kunskaper. Det som är viktigt 
i tävlingen är att omvandla de teorier 
och strategier som man får lära sig på 
juristutbildningen till praktik.   

Deltävlingarna och finalen är 
uppbyggda kring olika affärsjuridiska 
case som ska lösas på det sättet som 
är mest fördelaktigt för klienten. 
Detta kan låta lite grymt – att kasta 
in juridikstudenter i en tävling som 
testar något som inte lärs ut i så stor 
utsträckning på juristutbildningen – 
men de tävlande behöver definitivt 
inte känna sig handfallna. Förutom 
själva tävlingsmomenten får 
tävlingsdeltagarna en genomgång i den 
praktiska juridiken som de behöver 
vid problemlösningsdelarna. Denna 
undervisning håller Lindahls egna 
erfarna affärsjurister i.   

ATT TESTA SINA VINGAR – HELT RISKFRITT
Det ligger en slöja av avslappnad förväntan över rummet där medarbetare 
från Lindahl minglar med varandra. De som inte har möten eller andra 
åtaganden som kräver deras engagemang har samlats för att följa finalen 
i Lindahl Business Law Challenge. Detta är lugnet innan stormen då en av 
landets största tävlingar för juridikstudenter ska avgöras. Dörren öppnas och 
in stiger den första finalisten, sorlet tystnar och efter en introduktion av juryn 
så är finalen igång. Snart ska vinnaren koras.
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Närmare om finalen och juryn. 
Finalen år 2012 hölls på Lindahls 
huvudkontor i Stockholm och på 
eftermiddagen den andra finaldagen 
small det. Det sista tävlingsmomentet 
bestod i att de tävlande, som inte 
hade slagits ut, skulle ha en fiktiv 
förhandling med en av Lindahls 
delägare. Vid förhandlingen så fick de 
tävlande tillämpa den juridik som de 
lärt sig under tävlingens gång framför 
en entusiastisk publik bestående 
av medarbetare från Lindahl. 
Förhandlingen gick till så att studenten 
i förväg hade fått läsa igenom ett fiktivt 
avtal där parterna var oense om vissa 
punkter. Studentens uppgift var att 
förhandla på ett sådant sätt att utfallet 
av förhandlingen var till klients fördel. 

Finalens inriktning var tydlig. Det 
enda som de tävlande hade med sig 
till förhandlingarna var papper och 
huvud. Man diskuterade inga para-
grafer, lagrum eller praxis. Men avsak-
naden av lagtext innebar inte att 
studenten kunde rabbla upp klientens 
önskemål och sedan vara nöjd med sin 
prestation. Huvudmålet och utmaning-
en låg i att förhandla fram ett avtal 
som båda parter kan vara nöjda med. 
Studenterna vann alltså inget på att 
försöka köra över sin motpart, det var 
taktkänsla som gällde.

Under de olika tävlingsmomenten 
sitter olika jurys med yrkesverksamma 
jurister och personer från det lokala 
näringslivet med. Det faktum att 
juryerna består av personer som är 
yrkesverksamma innebär att detta är 
ett strålande tillfälle att knyta kontakt-
er, inte bara inom firman Lindahl. 
Imponerar man på juryn finns alltid 

möjligheten att övergången från 
studenttillvaron till den framtida 
karriären blir lite smidigare. Det finns 
alltså en riktig möjlighet att tävlingen 
leder till ett jobb.  Finaljuryn i Stock-
holm under förra tävlingen, alltså år 
2012, bestod bland annat av delägare 
och kontorsansvariga från Lindahl 
men även av entreprenören Douglas 
Roos samt Petra Hedengran som är 
chefsjurist hos Investor. 

Vad vinner du på att vara med i en 
tävling i juridik?
Nu har du läst en text som beskriver 
hur Lindahl har valt att lägga upp 
sin tävling men glöm inte att detta 
inte är den enda tävlingen som finns. 
Tävlingar som dessa är bra måttstockar 
för vad du lärt dig på utbildningen, du 
kan se dem som ett juridiskt coopertest 
– ett sätt att utmana dig själv och ta 
reda på vad du har för svagheter och 
styrkor. 

Tävlingar kan visserligen vara utveck-
lande, och du som tävlande får pröva på 
en ”light-version” av hur det är att vara 
jurist men det är varken den klassiska 
”upplevelsen” eller ”äran” som är 
huvudvinsten i Lindahls tävling. Den 
student som vann Lindahl Business 
Law Challenge år 2012 fick en sommar-
notarie tjänst på Lindahl och ett betalt 
internship på Microsoft. Två stora 
vinster som definitivt får tävlingen att 
framstå som extra attraktiv. 

Tävlingen är ett bra sätt för dig som 
student att visa vad du går för, både 
inför dig själv och inför juryn, och det 
är inte bara den personen som vinner 
som kan sägas få ett pris. Från Lindahls 
tävling som arrangerades 2011 så 

anställdes hela sju personer. Detta är 
ett tydligt bevis på att tävlingar är en 
bra plattform, där man som student 
faktiskt får komma fram i ljuset och 
visa vad man har att komma med. 
Bara för att man inte vinner innebär 
inte att man inte har visat sig vara en 
värdefull tillgång. 

Victor Woldén från Göteborgs 
universitet vann Lindahls tävling 2012. 
I ett pressmeddelande från Lindahl 
säger Victor att det var fantastiskt att 
vara med i en tävling som gör att man 
kommer så nära verkligheten. Han 
säger även att tävlingen ”gett något 
extra, något vi inte får på universitet”. 

Hur gör du om du vill vara med i 
Business Law Challenge?
Tävlingen anordnades under oktober 
till november år 2012 vilket innebär 
att du som vill vara med och tävla om 
förstaplatsen år 2013 har god tid på 
dig. Dra inte ut på det för länge bara – 
det finns ingen anledning att inte söka. 
Vi får inte glömma att en student från 
Göteborg vann förra tävlingen. 2013 
är stockholmarnas år.
    
Varför vill du vara med och tävla över 
huvud taget, räcker inte bra betyg?
Som juridikstudent är du medveten 
om den rådande betygshysterin. 
Men, ett AB på en tenta är bara 
ett par bokstäver i en databas. Vad 
bokstäverna visar är att du kan läsa och 
komma ihåg, i alla fall fram till tentan. 
Det visar på att du kan ta till dig ett 
visst mått av teoretisk kunskap och 
applicera den kunskapen på många 
olika slags problem. Det är här som 
juridiktävlingarna kommer in i bilden. 
Tävlingarna hjälper dig att visa dina 
praktiska färdigheter. Tävlingarna blir 
alltså ett sätt att visa att du klarar av 
utmaningarna ute i yrkeslivet.

Att ta ställning till, blir då varför du 
som läser detta ska vilja vara med i en 
tävling, och på den frågan svarar jag så 
här. Tävlingar är för dig som känner 
att du vill prova på hur det är att arbeta 
med juridik; tävlingar är för dig som vill 
få in foten i den juridiska världen, för 
dig som vill pressa 
dina gränser, och få 
kunskap som ger dig 
den där lilla fördelen 
i konkurrensen om 
de framtida jobben.

Jenny Grass

  Foto: Lindahl
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lördagskväll? 
Lucas: ”Haha, nä det är klart att det är 
mycket men det går ut över betygen. 
Istället för att sikta på höga betyg så 
väljer jag att bredda mig istället.”
Sebastian: ”Så länga man har bra 
framförhållning och planerar så 
fungerar det ganska bra.” 

Hur kom ni på idén med kursanteck-
ningar.se?
Sebastian: ”Det växte fram med tiden 
kan man säga. När jag var fadder tidigare 
brukade jag dela mina kursanteckningar 
med mina fadderbarn. Det gjorde vi då 
genom dropbox men när vi blev fler så 
blev det svårhanterligt. Jag köpte då en 
domän för att dela filerna genom och 
på den vägen är det.” 
Lucas: ”Jag fick idén förra sommaren då 
jag tyckte mig se ett behov av ett forum 
för studenter att dela anteckningar 
med varandra. Min tanke från början 
var då att nedladdarna skulle betala 

Kursanteckningar.se är en sida där 
juriststudenter kan ladda upp sina 
anteckningar från en kurs på juristpro-
grammet. Anteckningarna görs sedan 
öppna så att andra studenter kan ta del 
av dem. Det är Sebastian Wallin och 
Lucas Karlsson, två juriststuderande 
från Stockholm, som står bakom sidan, 
och jag har träffat dem för att höra 
deras historia.  

Vilka är ni?
Sebastian: ”Jag studerar termin sex på 
juristprogrammet och termin två på 
civilekonomprogrammet. Jo, och så 
jobbar jag en hel del också. 
Lucas: ”Jag läser nu termin fem 
på både juristprogrammet och 
civilekonomprogrammet. Sedan läser 
jag också termin två på fastighetsfinans 
på KTH.

Vad skönt, då har ni inga problem 
med att komma på vad ni ska göra en 

uppladdarna för anteckningarna. Jag 
tror att det är nödvändigt för att få 
upp mängden anteckningar och höja 
kvaliteten på dem. När jag började 
sätta igång med det här under hösten 
2012 hittade jag Sebastians domän och 
tänkte då att vi kanske skulle kunna 
göra det här tillsammans.” 

Kursantekningar.se kommer alltså bli en 
betaltjänst?
Lucas: ”Det handlar främst om att 
skapa ett incitament för studenter att 
lägga upp anteckningar, bra anteck-
ningar, då en del av pengarna går 
till dem. Vi har inte ett exakt belopp 
idag men det kanske rör sig om fem 
eller tio kronor per nedladdning och 
efter uppladdarna har fått sin del så 
täcker återstoden förhoppningsvis 
kostnaderna för tjänsten.” 
Han skrattar sedan när han säger det, 
”vi kommer knappast bli miljonärer på 
den här sidan”, säger han.

När man talar om juriststudenter 
som delar anteckningar med varandra 
kan jag inte hjälpa att snudda vid 
tanken om det här är någon form av 
oskyldigt fusk? På det ställer jag mig 
själv två följdfrågor, (1) har jag varit 
juriststudent för lång (eller för kort) 
tid? (2) och vad säger Juridicum om det 
här? Jag ställde frågan, och Christina 
Ramberg, ställföreträdande prefekt, 
svarade så här.
”Jag tycker det är bra att studenter 
hjälper varandra. Webbsidan kurs-
anteckningar.se verkar vara en kul idé. 
Det är dock viktigt att de som läser 
på webbsidan får klart för sig att det 
är studentanteckningar och alltså inte 
något som sanktionerats av lärare och 
examinatorer på kursen. Det finns en 
hel del missvisande text i det exempel 
på kursanteckningar från C2 som jag 
har tittat på. Men på det hela taget ser 
det bra ut och kan säkert vara ett bra 
komplement under förutsättning att 
studenterna läser det kritiskt. ”

Sebastian och Lucas är exempel på hur 
(över?)drivna juriststudenter kan hjälpa 
till med att bygga en bättre bild av oss 
alla som studerar på 
Juridicum. Det är en 
historia som jag har 
sett förverkligas och 
den har ett budskap 
om ambition, en-
gagemang och 
solidaritet.

Under min tid på juristprogrammet har jag hört historier om juriststudenter 
som river ut sidor i böcker på biblioteket eller helt enkelt gömmer dem. Jag 
har hört historier om att den generella juriststudenten ska vara en allvetare i 
allmänhet och en besserwisser i synnerhet med principen ensam är starkast. 
Jag har inte varit med om att någon av dessa historier förverkligats men 
samtidigt finns där fortfarande något i dem, ett budskap i att dessa historier 
faktiskt existerar. När jag sedan upptäckte kursanteckningar.se blev jag 
otroligt glad och insåg direkt att detta är en historia som är värd att sprida.

Fredrik Norberg

Foto: Lea Rovinski

Sebastian Wallin och Lucas Karlsson
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Den 26 maj i år är det exakt 45 år sedan 
Stockholms Universitets Studentkårs 
gamla kårhus på Holländargatan 
ockuperades till en följd av de breda 
protester som förelåg bland studenter 
mot den s.k. UKAS-reformen (Univer-
sitetskanslersämbetets Arbetsgrupp för 
fasta Studiegångar) som föreslog fasta 
studiegångar på högskolan, dvs. att all 
utbildnings skulle bedrivas i form av 
program eller påbyggnadsprogram. I 
dokumentet Det är rätt att göra uppror 
från 1968 läser man följande. 

I Frankrike har folket rest sig. 
Arbetarna och studenterna har 
tagit makten på fabrikerna och 
universiteten. Revolutionära 
arbetarråd har bildats. Vi anser att 
detta är ett efterföljansvärt exempel. 
Studenterna har ockuperat kårhuset 
i Stockholm. Vi litar inte längre 
på kårhusbyråkraterna, remissvar 
och mygel med statsapparatens 
företrädare. Vi har tagit makten i egna 
händer. Vi kommer att kämpa för 
våra intressen efter vår eget huvud 
och, vår egen praktik. Arbetare 
och studenter: kom till massmöte, 
Holländargatan 32. Låt oss förena 
oss i vår gemensamma kamp. DET 
ÄR RÄTT ATT GÖRA UPPROR. 

P3 Dokumentär om kårhusockupa-
tionen förklarar att vänstervågen bland 
unga utgjorde en effekt av att medel- 
och arbetarklassen plötsligt fick tillgång 
till högre utbildning via universiteten. 

Men det fanns ett brett motstånd 
mot UKAS-reformen. I kårhuset 
vid nuvarande Handelshögskolan 
samlades förvisso vänsterstudenter av 
alla dess slag, men även liberaler och 
en och annan högerstudent befann 
sig i kårhuset vid ockupationens 
ingress. Målet var att få förhandla 

direkt med regeringen, och i synnerhet 
med utbildningsminister Olof  Palme. 
Men till en början syntes ingen 
utbildningsminister i kårhuset. 

En framträdande roll hade Vänsterns 
Ungdomsförbunds ordförande Anders 
Carlberg. Han blev senare i livet aktiv 
hos Socialdemokraterna, men riktigt 
känd blev han som grundaren av 
Fryshuset. Anders avled den femte 
januari i år, 69 år gammal. 

Den tidens studenter var onekligen 
inspirerade av den tidsanda som 
präglade studentprotesterna i 
Frankrike. 68-rörelsen hade tänt liv i 
världens ungdomar i västvärlden, och 
Sverige var inte ett undantag. Många av 
de som samlades i kårhuset var aktiva 
i de förenade FNL-grupperna, en 
organisation som skapade 1965 av ett 
tiotal aktivister för att skapa opinion för 
att USA skulle lämna Vietnam och för 
att stödja organisationen Front National 
de Liberation FNL i Sydvietnam. 

Och till slut gjorde utbildningsminister 
Palme entré. Han debatterade mot 
bl.a. Carlberg i en stundvis hätsk 
debatt. Debatten vreds snabbt från 
att handla om UKAS-reformen till att 
handla om samhället i stort och om 
samhällsstrukturer. Efter två timmar 
var det paus, och Palme passade på att 
bege sig hemåt till sin familj i Vällingby.
Motståndarna till ockupationen – 
högerstudenter och andra högerelement 
– började mobilisera sig för att göra 
intåg på kårhuset och konfrontera 
ockupanterna. Den högerextrema 
organisationen Demokratisk Allians, 
känd för sitt starka stöd för USA:s 
krigföring i Vietnam och sitt hat 
mot Palme, var framträdande bland 
motståndarna.

Demokratisk Allians med ett följe 
bestående av företrädare för extrema 
högergrupper, men även vitt skilda 
vänner och sympatisörer till höger-
studenterna samlades i spökparken för 
att göra intåg till kårhuset. Eva Frisk, 
vänsterstudent 1968, beskrev hur 
hundratals unga högermän vid denna 
tidpunkt vandrade in i kårhuset.

Rykten om att de högerextrema fört med 
sig batonger och stilletter spreds bland 
vänsterstudenterna. Några av dessa 
män ertappades och blev utslängda. 
Eftersom det inte hade skett någon 
kroppsvisitering av högerstudenterna, 
fann sig ockupanterna i en trängd 
situation. 

Ockupationens mötesordförande, 
Carlberg, beskriver i P3 Dokumentär hur 
han försökte få båda sidor att fortsätta 
debattera. Detta omöjliggjordes dock 
när högerstudenterna sprang fram 
och rev ner ockupanternas flaggor. 
Den upprörda massan bildade då en 
mänsklig kedja som fysiskt tvingade ut 
de unga högermännen.

Kvar blev emellertid högerelementen 
i spökparken utanför kårhuset där 
de skanderade och försökte ta sig in i 
kårhuset, något som inte längre gick 
efter det att polisen spärrat av det. 
”Hammaren i huvudet, skäran i 
halsen”, skrek de. ”Rensa kårhuset!”

Högersympatisören Edvard Hatz kom 
att få en uppmärksammad roll i den här 
historien. Förstasidorna på tidningarna 
under en av de sista ockupationsdagarna 
präglades av Hatz, i full färd med att 
skära sönder ockupanternas huvudfana 

”DET ÄR RÄTT ATT GÖRA UPPROR” 
– KÅRHUSOCKUPATIONEN, 45 ÅR SENARE
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Frosseri
DE SJU DÖDSSYNDERNA

som prydde kårhustaket.
”Presenterna kom till mig från alla 
möjliga håll”, berättar han. ”Från 
Saltsjöbaden till Djursholm hade 
bekanta fått höra om händelsen med 
flaggan, och de gratulerade mig”

 I år är det 45 år sedan händelserna på 
Holländargatan, och att något sådant 
skulle inträffa idag känns overkligt. 
Det politiska medvetandet var då på 
många sätt helt annorlunda dagens 
politiska medvetande och anda. Att 
man betraktade studentfrågor som 
just politiska, präglade nämligen den 
tidens kårlogik. Idag finns ett, om inte 
övervägande, men befintligt motstånd 
mot, att kåren skall vara politiskt 
präglad. 

Motståndare menar att en avpolitise-
ring är orimlig, då det är naivt att tro 
att en avpolitiserad kår skulle vara 
isolerad från den rådande politiska 
hegemonin i samhället i stort. 
Avpolitiseringen avväpnar enbart 
studentrörelsen, tar ifrån den chansen 
att  vara det demokratiska verktyg som 
kåren kan vara. Via kårpartier finns 
det ju, åtminstone mer eller mindre, en 
möjlighet att utbalansera den politiska 
hegemonin, som universitetet inte kan 
isolera sig mot – liksom ingen annan 
myndighet kan. 

Kårhusockupationen var en angeläg-
enhet som berörde alla studenter, vare 
sig de var motståndare eller sympati-
sörer, eller rentutav ockupanter. 
Betydelsen av själva ockupationen får 
inte förringas, men det enastående 
engagemang som tidsandan präglades 
av, är det som för mig är av störst 
värde.

Jämför med dagens passiva icke-
engagemang. Den glöd som förr fanns 
hos många unga från olika läger är 
utsläckt, men väcker beundran (och 
avund) i ett föreningsaktivt hjärta.  
Ett starkt engagemang ger uttryck 
för en stor kunskapstörst, något som 
möjligen är det starkaste demokratiska 
verktyget av dem 
alla. 

Marco Antonio Poblete

Julen är i skrivande stund precis bakom 
oss och vi har just passerat en period 
av allmänt frosseri. Vi lever dock i en 
tid då vi frossar året om. (De olika 
kriterierna på vad som är frosseri enligt 
Thomas av Aquino: att äta för dyr mat, 
för mycket, för avancerad mat, för ofta, 
för glupskt.)

Kan vi då njuta av en måltid eller ett glas 
vin utan att för den skull vara moraliskt 
fördärvade? Att frosseriet är en last 
antyder inte att mat i sig, måltiden, 
eller dess uppskattning, är syndigt. Det 
syndiga här är en vana. Frossaren äter 
inte med tacksamhet utan med girighet. 
Det är en slags överkonsumtion, som 
leder till slöseri. 

Överkonsumtion av alkohol och 
droger regleras i lag och av EU-rätten: 
monopol, förbud, promillegränser, 

åldersgränser och krav på serverings-
tillstånd m.m. Vi har även en narkotika-
strafflag som uppställer relativt höga 
straff  för narkotikabrott. Ett exempel 
på det är att grovt narkotikabrott, 3 
§ narkotikastrafflagen, har samma 
högsta möjliga straffvärde – 10 år 
– som grov våldtäkt, 6 kap 1 § 4 st 
brottsbalken. Annan överkonsumtion 
kan exempelvis hindras av olika skatter 
eller momssatser beroende på vilken 
föda det handlar om.

“Svenska folket frossar i kött”
I januari uppstod debatten om ett 
eventuellt införande av köttskatt i 
Sverige. Detta efter ett utspel i media 
att Jordbruksverket hade lämnat in ett 
förslag om köttskatt. Jordbruksverket 
har dock inte lämnat något lagförslag 
som sådant, utan en rapport: “Hållbar 
köttkonsumtion”. Rapporten tar bland 
annat upp möjligheten att införa 
en koldioxidskatt baserad på hur 
mycket utsläpp som orsakas av kött. 
Bakgrunden är att det svenska folket 
tydligen äter näst mest kött av alla i hela 
EU. En hel del av köttet som slaktas är 
dock sådant som går till spillo. Oavsett 
är köttkonsumtionen i Sverige relativt 
hög. Den totala konsumtionen har 
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Erlandssons uttalade sig negativt om 
skaten: “Vi har sett exempel i andra 
delar av Europa på särskatter som har 
lett till smuggelimport. Därför säger 
jag nej. Det är inte aktuellt att införa 
den här typen av särbeskattning i vårt 
land.” (Sveriges Radio.)

Per Jensen, Professor i etologi vid 
Linköpings universitet är också kritisk:
Det kan synas lovvärt att reducera 
djuruppfödningens klimateffekter, 
men rapporten slår fullständigt fel, 
eftersom den skulle leda till en kraftig 
försämring av djurskyddet i lantbruket. 
Det kött som är mest ”klimatsmart” 
och som enligt rapporten skulle 
beläggas med de lägsta skatterna, 
är nämligen det som föds upp 
under de allra mest industrialiserade 
förhållandena, med hårt avlade djur 
som drivs mot det möjligas gräns. 
Jordbruksverkets förslag skulle leda 
till ett ensidigt gynnande av den 
minst djurvänliga produktionen. Om 
man anser att köttkonsumtionen bör 
minska (och det kan finnas mycket 
goda skäl för det) är det en betydligt 
bättre väg framåt att skattebelägga de 
sämsta djurskyddsalternativen och de 
längsta transporterna.
 Skatter och avgifter kan vara ett 
effektivt sätt att driva utvecklingen 
åt rätt håll, men då måste målet vara 
tydligt. Låt forskare och lantbrukare 
tillsammans sätta djurskyddspoäng 
på olika former av uppfödning och 
transport, oavsett djurslag, och lägg 
straffskatter på de sämsta alternativen. 
Konsekvenserna skulle dels bli att 
köttkonsumtionen totalt minskar, dels 
att den uppfödning som är bäst för 
djuren gynnas.
 På så sätt skulle skatteinstrumentet 
kunna användas till att förbättra 
både klimatet och djurskyddet på 
samma gång. Till skillnad mot Jord-
bruksverkets förslag skulle det inte 
missgynna svensk djurhållning, snarare 
tvärtom.” (DN Debatt)

Utifrån det ovan sagda lär vi 
sammanfattningsvis inte se en köttskatt 
inom den närmaste 
tiden, men debatten 
kommer fortsätta. 
Och oavsett är detta 
en känslig fråga som 
har väckt många och 
starka reaktioner.

och resursförbrukningen är hög 
köttkonsumtion skadligt för hälsan. Det 
finns starka samband mellan hjärt- och 
kärlsjukdomar och konsumtion av kött. 
Världscancerfonden rekommenderar 
att man begränsar sitt köttintag till 
ungefär 16 kilo per år.

Argumenten emot en köttskatt
Konsumtionen av kött ökar inte bara 
i Sverige utan även i EU och globalt. 
De som argumenterar emot köttskatt 
anser att vi istället för att införa fler 
skatter borde minska på spill och svinn 
i produktionen. Dessutom finns en risk 
för att importen av billigare utländskt 
kött istället skulle öka. Regler och 
miljöskatter måste gälla internationellt, 
annars riskerar man att produktionen 
endast flyttas till länder som har en 
lättare skattebörda och generösare 
regler. 

Finansminister Anders Borg (M) är 
inte särskilt intresserad av en köttskatt: 
“Jag tror man ska vara försiktig med 
hur man använder skattesystemet. Vi 
har en koldioxidskatt och den fungerar 
väl.” (TT.)

Också landsbygdsministern Eskil 

enligt Jordbruksverket ökat på 30 år 
med 33 % till 85 kg per person och år.

Argumenten för en köttskatt
Argumenten som har förts fram av 
Jordbruksverket är att det är främst av 
hänsyn till miljön som vi måste minska 
vår köttkonsumtion. Köttproduktion 
medför stora mängder av växthusgaser 
och kräver stora resurser av markyta, 
vatten, energi m.m. till produktionen. 
Jordbruksverket föreslår därför en 
koldioxidskatt på kött för att få ner 
konsumtionen. Etelka Huber, (MP) 
skriver på newsmill.se: 
Det blir allt mer tydligt att vi måste 
bryta den stigande trenden av 
köttkonsumtion. En av vägarna kan 
vara att införa köttskatt, precis som 
Jordbruksverket föreslår. … FN menar 
att köttindustrin är en av de två eller tre 
största orsakerna till miljöproblemen. 
Enligt FN:s miljöprogram UNEP är 
en kraftigt minskad köttkonsumtion 
en nödvändighet om världen ska 
räddas från hunger, brist på drivmedel 
och de värsta konsekvenserna av 
klimatförändringen. Jorden räcker inte 
till att föda alla, om alla skulle äta som en 
genomsnittssvensk. … Förutom dess 
allvarliga konsekvenser för klimatet 

Foto: Christopher Bulle

Cristina Keskitalo
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Artikeln får mig att tänka på den s.k. 
betygshetsen på juristprogrammet. Och 
även om undersökningens vetenskapliga 
slutsats begränsar sig till gymnasielever, 
vill jag ändå hävda att den kan vara 
aktuell för juristprogrammet. Jag 
frågade nämligen Rosander om hennes 
forskningsresultat kan säga något om 
studenterna på juristprogrammet. 
Rosander svarade att ”det förmodligen 
gör det” och att den psykiska ohälsan 
på juristprogrammet ”skulle vara 
spännande att undersöka och [är] ett 
kommande projekt som [Rosander] 
tänker söka forskningsmedel för.”

Är termen ”betygshets” passande?
Jag vill diskutera termen betygshets som 

förekommer på juristprogrammet och 
i olika debatter och artiklar. Ordet 
känns vedertaget, men är det adekvat? 
Betygshets är ett brett begrepp och 
tar egentligen upp mer än vad jag vill 
säga här. Termen betygsångest däremot, 
är snävare, men beskriver bättre 
det problem som Pia Rosanders 
forskning tar upp. Jag ska kort förklara 
varför. Notera att detta enbart är min 
personliga reflektion och att jag inte har 
någon utbildning inom psykologi. 

Min uppfattning är att betygen fungerar 
sporrande och som medel för olika 
saker, bl.a. att klättra uppåt på något 
slags karriärtrappa; betygen fyller en 
viktig funktion. Det är också roligt och 
motiverande att många juriststudenter 
har sådan ambition och sådant intresse 
och fokus. Betygen är dock till sin 
natur av underordnad betydelse och 
utgör aldrig ändamålet. Vi vet att 
det exempelvis krävs höga betyg för 
att ”sitta ting”, och många tror sig 
veta att höga betyg innebär ett stort 

Forskning visar att ångest är den största drivkraften till höga betyg. Ångesten 
är alltså den bästa medicinen mot dåliga betyg. Men varför? Juristprogrammet 
tycks vara uppbyggt på det sättet, att den som drivs av oro och plikt får höga 
betyg. Borde inte i stället nyfikenhet och kreativitet vara starkare drivkrafter? 

DÄRFÖR BEHÖVS ”BETYGSÅNGEST”

Har någon läst Svenska Dagbladets 
artikel Ångest ger höga betyg (24 januari 
2013)? Precis som titeln anger, finns 
det ett starkt samband mellan ångest 
och höga betyg. Slutsatsen bygger på 
en doktorsavhandling av psykologen 
Pia Rosander. ”De som drivs av oro 
och plikt får högre betyg”, skriver 
hon. ”Sambandet är glasklart.” Hennes 
avhandling bygger på personlighetstest-
er av 300 gymnasielever i södra Sverige. 

Rosander blev förvånad över resultaten. 
Innan var hon av den uppfattningen, 
att öppenhet, intellektuell nyfikenhet 
och kreativitet leder till höga betyg. I 
stället är det alltså ångest som är den 
största drivkraften. 
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antal möjligheter efter examen. Men 
betyget är enbart ett redskap, bokstäver 
som beskriver studentens kunskap 
i ett ämne, vilket som helst. I denna 
diskrepans finns därför för många en 
oro: att som student läsa t.ex. kursen 
förvaltningsrätt (15 hp) för att sedan 
komprimera allting till en enda tenta 
med tre timmars skrivtid är en jobbig 
känsla, ångestframkallande skulle vissa 
kanske kalla det. Och även när vi känner 
att vi behärskar ämnet – en ”dålig dag” 
räcker ju för att förstöra allt och på ett 
sätt nästan ogiltigförklara den tid vi 
lagt ned. ”Hetsen” eller ”jakten” efter 
bra betyg – som alltså egentligen aldrig 
utgör ändamålet i sig, bara medlet – är 
alltså starkt förknippat med den ångest 
som ibland är konsekvensen av just 
detta behov. 

Sammanfattningsvis borde vi alltså 
kunna sätta likhetstecken med termen 
betygshets och minst två saker: (1) en 
strävan efter att få ett högt betyg, där 
ångest enligt Rosanders forskning är en 
stark drivkraft, och (2) idén om att det 
krävs höga betyg för att ”ta sig vidare”, 
att det är viktigt att få höga betyg. 

Det ord jag söker måste däremot 
begränsas till vad den här artikeln 
handlar om, alltså det förstnämnda: 
ångest och höga betyg. Därmed inte 
sagt att (1) och (2) inte hör ihop. Men jag 
väljer ändå att använda mig av termen 
betygsångest. Utifrån ordets ordalydelse 
är beteckningen både mer användbar 
och mer adekvat än betygshets eftersom 
betygshets utgör mer än vad jag vill 
adressera. Betygsångest används också 
som beskrivande term i flera artiklar. 

Därför behövs betygsångest
Många av oss berörs nog av betygs-
ångesten. Jag tror i alla fall det eftersom 
jag har sett den: jag har exempelvis 
varit med om studenter som gråtit över 
att de inte fått det betyg de önskat, 
studenter som upplevt ängslan över ett 
betyg. Jag har själv oroat mig, ängslat 
över huruvida jag får ett välförtjänt 
betyg inom civilrätt eller inte.

Men finns det någon riktig diskussion 
kring betygsångesten? Har vi 
någonsin gått till botten med den? 
Den tycks ju finnas där, i periferin. 
Alla universitetsutbildningar präglas 
nog i viss grad av betygsångest, 
och många av juristprogrammets 

studenter är inget undantag. Vi vet 
dock inte om betygsångesten präglar 
juristprogrammets studenter mer än 
någon annan utbildning. Men det är 
hög tid att på allvar börja diskutera 
fenomenet, särskilt med tanke på Pia 
Rosandes avhandling, och det faktum 
att juriststudenter upplever att betygen 
spelar en stor roll. Men vad ska vi 
egentligen tala om och var börjar vi? 
”Vad som orsakar psykisk ohälsa”? 
”Ska vi förbättra studietekniken”? ”Är 
det för hög konkurrens”? – Vi kan 
ju knappast säga (och det skulle vara 
väldigt märkligt) att studenter är för 
duktiga eller ambitiösa, att de har sig 
själva att skylla om de skulle drabbas 
av ångest. Betygen fyller ju en viktig 
funktion. Och det är knappast heller 
gångbart att vara stoisk och säga ”det 
är helt enkelt så det är, deal with it.” 

Det viktiga här, är konsekvensen av 
juristutbildningens konstitution. Vad 
vi först måste förstå, för att adressera 
problemet, är att betygsångesten 
behövs! 

Exakt, betygsångest behövs… Och 
varför behövs den? Jo, på grund av 
att juristutbildningen ser ut som den 
gör! Det är detta som är kärnan av Pia 
Rosanders forskning, där hon menar 
att det är ångest, plikt och oro som 
fungerar bäst om vi vill ha höga betyg. 

Systemet gynnar samvetsgranna och 
ångestdrivna studenter. Och alla vill väl 
gynnas? Ingen student studerar ju för 
att göra dåligt ifrån sig. Lägg dessutom 
till det faktum att de som läser juridik 
antagligen har gått igenom gymnasiet 
med fler MVG:n än VG:n eller med 
höga poäng på högskoleprovet. 
Juriststudenter är ofta studenter med 
höga ambitioner.

Nyfikenhet och kreativitet, reflektion 
och djupinlärning är inte det viktigaste. 
Det gäller i stället att genom ångest 
och svett banka in så mycket fakta 
som möjligt och prestera så bra som 
möjligt på så kort tid som möjligt. Och 
det är det bästa sättet att avgöra om 
en juriststudent har goda kunskaper. 
Eller? Jo, om vi beaktar Rosanders 
forskning.

Borde inte kreativitet och intellektuell 
nyfikenhet, djup förståelse och 
öppenhet vara det mest gynnsamma? 
Nu är det inte givet att dessa 
egenskaper inte gynnar studenterna, 
och att studenter som drivs av ångest 
inte är kreativa och nyfikna. Det är 
inte vad jag menar! Det jag menar är 
att skolsystemet gynnar ångest mer 
än andra personlighetsdrag. Och i 
det långa loppet kommer detta aldrig 
vara bra för det psykiska eller fysiska 
välbefinnandet.

Jag anser att studenter ska kunna 
vara ambitiösa utan att behöva 
känna vånda; ångest ska inte vara 
den största drivkraften. Men det 
kommer krävas yttre förändringar, 
jag tänker mig exempelvis att retorik 
och andra examinationsformer bör 
få större utrymme, att det borde bli 
en större mångfald när det gäller hur 
våra kunskaper testas. Jag ser också 
gärna att någon gör en översyn av 
betygsskalorna och dess kriterier.

Betänk alltså, ni som är ansvarar 
för juristprogrammet, att i samma 
ögonblick som betygsångesten 
eller metoden att enbart läsa det 
”tentarelevanta” ger 
högst resultat, är 
katastrofen nära. 
Då är studenterna 
och juridiken i 
farozonen. 

Foto: Lea Rovinski

Petter Danckwardt
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S T Y R E L S E P R E S E N T A T I O N  2 0 1 3

Jonas Sjöberg 
ordförande

Beskriv dig själv med tre ord: Stabil, glad och seriös.
Varför Juridik? Det är en bred, intressant och 
allmänbildande utbildning.
Favoritkurs hittills: Associationsrätten
Vad har du för ambition som ordförande? Min ambition 
är att bygga vidare på det vi jobbade mot förra året.  Jag 
kommer att fortsätta utveckla relationen med juridiska 
institutionen, våra samarbetspartners samt andra 
föreningar på Campus och i övriga Norden. Ledord 
för verksamheten 2013 kommer vara kontinuitet och 
transparens.
Förebild: Roald Amundsen
Var ser du dig om 10 år? Förhoppningsvis på en trevlig 
arbetsplats, jobbandes med något utmanande.
Kontakt: jonas.sjoberg@jurstud.com

21 år
Termin 6

Anna da Silva Börjesson 
vice ordförande

Beskriv dig själv med tre ord: Social, driven, glad.
Varför Juridik? Jag har alltid haft ett intresse över 
vad som är rätt och diskussionen däromkring och då 
kändes juridik som rätt väg.
Favoritkurs hittills: Straffrätt.
Vad har du för ambition som vice ordförande? Min 
ambition som vice ordförande är att med hjälp av 
transparens jobba för att skapa kontinuitet och ett bra 
samarbete inom föreningen som kommer att driva 
föreningen framåt och samtidigt bygga en bra grund 
för framtida medlemmar.
Förebild: Ally McBeal.
Var ser du dig om 10 år? Exakt där jag vill vara just då.
Kontakt: anna.dasilva@jurstud.com

25 år
Termin 6

Jonatan Käll 
skattmästare

Beskriv dig själv med tre ord: Diplomatisk, 
hjälpsam och noggrann.
Varför juridik? Främst för att jag i framtiden vill 
arbeta med ett socialt yrke där man får hjälpa 
andra. Det är även en allmänbildande utbildning 
med stor bredd; man lär sig nya saker hela tiden.
Favoritkurs hittills: C2:an
Vad har du för ambition som skattmästare? Jag 
kommer säkerställa att föreningen bibehåller 
en god ekonomi och att våra investeringar 
gynnar föreningens tillväxt. Jag vill även att fler 
juriststudenter ska upptäcka och ta del av allt 
vad Juridiska Föreningen erbjuder.
Förebild: Mormor. 
Var befinner du dig om 10 år? På en spännande 
arbetsplats med nya utmaningar varje dag.
Kontakt: jonatan.kall@jurstud.com

22 år
Termin 5

Joanna Kulawik  
överfadder

Beskriv dig själv med tre ord: Driven, utåtriktad, 
bestämd. 
Varför Juridik? Min mamma gav mig fyra alter-nativ till 
studier: läkare, ekonom, civilingenjör eller jurist. Valet var 
simpelt – jag tål ej blod och kan ej räkna...
Favoritkurs hittills: Fastighetsrätt och straffrätt.
Vad har du för ambition som överfadder? Min största 
ambition är att driva fadderiet framåt och till en 
självklarhet för alla nya studenter!
Förebild: Första plats min mamma. Men på andra plats 
Mårten Schultz!
Var ser du dig om 10 år? Jag är på toppen av min karriär 
och har precis informerat min chef att jag är med barn… 
hej föräldraledighet!
Kontakt: joanna.kulawik@jurstud.com

22 år
Termin 5

Marcus Nyberg
vice skattmästare

Beskriv dig själv med tre ord: 
Positiv, effektiv, engagerad.
Varför Juridik? För att jag vet 
att det är någonting jag kan bli 
bra på!
Favoritkurs hittills: Straffrätt.
Vad har du för ambition som 
vice skattmästare? Att säkra 
föreningens fortlevnad
Förebild: Måste man ha det?
Var ser du dig om 10 år? På 
kontoret, begraven i ett stort, 
roligt projekt!
Kontakt: 
marcus.nyberg@jurstud.com

22 år
Termin 5

Ellinor Wilow 
klubbmästare

Beskriv dig själv med tre ord: Glad, energisk och 
omtänksam.
Varför Juridik? Genom juridiken kan jag använda mitt 
samhällsvetenskapliga intresse till att hjälpa människor 
som av en eller annan anledning hamnat i en kris de 
inte kan lösa på egen hand.
Favoritkurs hittills: Processrätt
Vad har du för ambition som klubbmästare? Öka 
medvetenheten om Stockholms studentliv och locka 
fler juriststudenter till våra torsdagspubar.
Förebild: Min morfar som alltid uppmanat min 
kunskapstörst och som ytterst är anledningen till varför 
jag läser juridik idag.
Var ser du dig om 10 år? Inom domarväsendet.
Kontakt: ellinor.wilow@jurstud.com

21 år
Termin 6

JURIDISKA	FÖRENINGEN



Jonathan Cantillana 
marknadssekreterare

Beskriv dig själv med tre ord: 
Optimistisk, målmedveten och 
tävlingsinriktad.
Varför Juridik? Jag vill ha ett roligt och 
utmanande arbete.
Favoritkurs hittills: Förmögenhetsrätten.
Vad har du för ambition som 
marknadssekreterare? Att fortsätta 
bygga på det som den förra 
marknadssekreteraren upparbetade 
under det gångna året.
Förebild: Min morfar.
Var ser du dig om 10 år? Då jobbar jag 
med något som jag tycker är intressant 
och utmanande.
Kontakt: 
jonathan.cantillana@jurstud.com

25 år
Termin 5

Gustav Mellin 
informationssekreterare

Beskriv dig själv med tre ord: Generös, 
tålmodig och tävlingsinriktad.
Varför juridik? Ett roligt och brett 
arbetsområde.
Favoritkurs hittills: Immaterialrätt och 
marknadsrätt.
Vad är din ambition som JF:s 
informationssekreterare? Att få en 
struktur på hur verksamheten skall 
fungerar och skötas så att framtida 
sekreterare skall ha en god möjlighet 
att kunna utveckla kommittén för 
medlemmarnas bästa. 
Förebild: Ja många. 
Var befinner du dig om tio år? På 
någon byrå i Sverige eller Finland. 
Kontakt: gustav.mellin@jurstud.com

30 år

Hanna Jonsson 
idrottssekreterare

Beskriv dig själv med tre ord: 
Positiv, glad, ambitiös
Varför Juridik? Jag har alltid 
haft ett brinnande intresse för 
samhällsfrågor. 
Favoritkurs hittills: Arbets- och 
familjerätten.
Förebild: Leif GW Persson.
Vad har du för ambition som 
idrottssekreterare? Främja 
studenternas hälsa.
Var ser du dig om 10 år? 
Jag har förhoppningsvis ett 
utmanande och givande jobb 
inom byråvärlden.
Kontakt: 
hanna.jonsson@jurstud.com

22 år
Termin 4

J U R I D I S K A  F Ö R E N I N G E N  I  S T O C K H O L M

Tommy Hallsten 
sekreterare

Beskriv dig själv med tre ord: Positiv, lojal och preussisk 
Varför Juridik? Bredden, det känns som man kan göra 
vad man vill!
Favoritkurs hittills: Europarätt
Vad har du för ambition som sekreterare? En väloljad 
administration, en fantastisk årsbal och att ge ett och 
annat gott råd vid bardisken.
Förebild: Hade förut Lance Armstrong, men det funkar 
inte längre så jag säger väl mamma.
Var ser du dig om tio år? Det som är bra med juridik 
är att man har stora valmöjligheter så jag har inget bra 
svar, men ett arbete med sovmorgon skulle vara trevligt.
Kontakt: tommy.hallsten@jurstud.com

22 år
Termin 4

Sanna Widén
internationell sekreterare

Beskriv dig själv med tre ord: Ambitiös, frankofil, 
bakfantast
Varför Juridik? För att jag kom fram till det när jag var 10 
år och ingenting annat har kunnat konkurrera med det 
sedan dess. 
Favoritkurs hittills: Folkrätt, europarätt och processrätt
Vad har du för ambition som internationell 
sekreterare? Att fler av föreningens medlemmar får upp 
ögonen för internationella kommittén och vill vara med 
på allt roligt vi sysslar med! 
Förebild: Något så klyschigt som min mor. 
Var ser du dig om 10 år? På resande fot mellan Stockholm 
och Paris/Bryssel-kontoret.  
Kontakt: sanna.widen@jurstud.com

21 år
Termin 6

Gustaf Holmström
underhållningsmästare

Beskriv dig själv med tre ord: Varm, lång och blond.
Varför Juridik? Jag ser det som en chans att få god 
insyn i den verklighet som de flesta bara hör om på 
nyheterna. 
Favoritkurs hittills: Straffrätten.
Vad har du för ambition som underhållningsmästare? 
Att fortsätta jobba för att underhållningsmästeriet ska 
få sin plats på kartan och bredda verksamheten så att 
alla kan hitta något arbete som tilltalar dem.
Förebild: Fedor Emelianenko.
Var ser du dig om 10 år? Förhoppningsvis är jag 
advokat på en byrå som i huvudsak arbetar med 
straffrätt. Jag har inte bråttom för jag hade tänkt göra 
lite annat också, men om 10 år kanske jag är där.
Kontakt: gustaf.holmstrom@jurstud.com

22 år
Termin 6

Sara Sedighi 
borgmästare

Beskriv dig själv med tre ord: Social, glad och 
målmedveten.
Varför Juridik? Jag har länge haft ett intresse för 
mänskliga rättigheter och juridikstudier är en bra 
plattform för en karriär inom området.
Favoritkurs hittills: Det står mellan straff- och folkrätten.
Vad har du för ambition som borgmästare? Öka 
tillgängligheten av föreningens lokaler för våra 
medlemar.   
Förebild: Luis Moreno-Ocampo; chefsåklagare vid 
internationella brottmålsdomstolen.
Var ser du dig om 10 år? Förhoppningsvis har jag 
etablerat en karriär här i Sverige som tillåter mig att 
arbeta internationellt med mänskliga rättigheter och 
andra folkrättsliga frågor. 
Kontakt: sara.sedighi@jurstud.com

22 år
Termin 5



KLUBBMÄSTERIET
Kontakt: km@jurstud.com

Klubbmästeriet arrangerar pubar varje torsdag 
på Juristernas hus och ett antal fester per termin. 
Dessutom blir vi regelbundet inbjudna på pubar, 
fester och sittningar hos andra studentföreningar 
i Stockholm. Vi är i dagsläget den kommitté i 
föreningen med störst antal aktiva medlemmar 
vilket skapar ett unikt kontaktnät med studenter 
från alla nio terminer, och även med före detta 
studenter som fortfarande engagerar sig i 
klubbmästeriets interna events. 

INTERNATIONELLA	KOMMITTÉN
Kontakt: intsek@jurstud.com

Internationella kommittén får JF att sträcka 
sig utanför Sveriges gränser. I Internationella 
mentorsprogrammet tar kommittén hand 
om SU:s juridikstuderande utbytesstudenter. 
Genom kommitténs koncept Europaresan 
anordnas studiebesök i juridikens tecken i 
hela Europa. Vidare har kommittén ett viktigt 
nordisk samarbete där elva juridiska föreningar 
besöker varandra under elva veckor per år 
för nätverkande och kunskapsutbyte. Ett av 
kommitténs största evenemang under året är 
Nordisk vecka då vi tar emot ca 30 juriststudenter 
från hela Norden för att visa dem Stockholm, 
anordna föreläsningar och studiebesök.  Nordisk 
vecka avslutas tillsammans med föreningens 
årsbal.

FADDERIET
Kontakt: fadderiet@jurstud.com

Fadderiet ansvarar för insparken av nya studenter 
på juristprogrammet. Vi anordnar en rad olika 
aktiviteter, alltifrån temafest till Amazing race! 
Vårt mål är att de nya studenterna redan från de 
första veckorna ska lära känna nya studiekamrater 
och få svar på frågor om allt vad studiestarten 
innebär. Faddrarna är JIK:arnas första kontakt 
med studenter från andra terminer. Faddrarna ger 
också studietips inför första tentan och vägleder 
dem genom starten på juristprogrammet. Det 
här året strävar vi efter att göra fadderiet större, 
roligare och till en självklarhet för alla studenter 
oavsett ålder och intresse! 

(För att bli fadder anmäler man sig inför varje 
termin på jurstud.com/boka)

UNDERHÅLLNINGSMÄSTERIET
Kontakt: um@jurstud.com

Underhållningsmästeriet skiljer sig från juridiska 
föreningens övriga kommittéer på så vis att 
verksamheten inte är huggen i sten i något 
avseende. Hos oss är det medlemmarnas 
intressen som visar vägen och vi uppmuntrar alla 
olika kvalitéer och idéer. Vi tror att fria tyglar är 
bra, men att inga tyglar är bättre! Varje onsdag 
18:00 och framåt repar underhållningsmästeriets 
husband i Reinholdsalen på juristernas hus och 
show- och dansgruppen i Wallenbergssalen.

IDROTTSKOMMITTÉN
Kontakt: idrottssekreterare@jurstud.com

Genom idrottskommittén har du möjlighet 
att ta del av, och påverka den idrottsliga 
verksamheten inom Juridiska föreningen. 
Idrottskommittén förenar våra medlemmars 
idrottsintresse, och kan på så sätt bygga 
broar mellan terminerna och arbetslivet. Vi 
anordnar innebandyturneringar, fjällvandringar, 
skidresor och är domare på proppen samt den 
årliga Advokatinnebandyturneringen. Varje 
vecka har alla JF-medlemmar möjligheten 
att spela innebandy, fotboll och badminton i 
Frescatihallen.

MARKNADSKOMMITTÉN
Kontakt: marknadssekreterare@jurstud.com

Marknadskommittén bär det övergripande 
ansvaret för Juridiska Föreningens kontakter 
med näringslivet och kan sägas vara länken 
mellan näringslivet och studenterna. Vi ingår 
och administrerar föreningens samarbetsavtal 
med partners och sponsorer. Vi sörjer för 
studenternas kontakter med framtida 
arbetsgivare, främst genom företagsbesök och 
presentationer under terminerna, samtidigt 
som vi ansvarar för större arrangemang såsom 
lokalfinalen i Svenska Juridiska Mästerskapen, 
SM i Juridik, och Juristdagarna - föreningens 
arbetsmarknadsmässa - som hålls i oktober varje 
år.

JURIDISKA FÖRENINGEN, 
STOCKHOLMS UNIVERSITET

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

JURIDISKA	FÖRENINGEN

INFORMATIONSKOMMITTÉN
Kontakt: infosek@jurstud.com

Informationskommittén har främst ansvar för 
Juridiska Föreningens medlemshantering, 
hemsida och att nå ut med information om vad 
som händer i föreningen. Vårt främsta verktyg 
är JF:s hemsida som under våren 2013 kommer 
presenteras i ny tappning. Vi har besökt många 
juristföreningar i Norden och insett att vi ligger 
långt efter i hanteringen av medlemsprodukter 
såsom tröjor, mössor, halsdukar och andra 
föremål som kan kopplas till Föreningen. 
Informationskommittén har möjlighet att 
utveckla detta och vilket kommer bli ett av våra 
mål under året. 

JURIDISKA	FÖRENINGEN
Juridiska Föreningen (JF) bildades redan 
1907 vilket gör oss till en av de äldsta 
studentföreningarna på universitetet. Vi håller 
till på Juristernas Hus och är till för att göra våra 
medlemmars studietid så trivsam och berikande 
som möjligt, och för att hjälpa medlemmarna att 
skapa ett brett socialt nätverk. Föreningens arbete 
drivs ideellt – av studenter, för studenter. Vår 
verksamhet kan delas in i tre grenar: studiesocial, 
arbetsmarknadsfrämjande och studiefrämjande.

Tycker du att en eller flera av dessa 
kommitteér verkar intressanta? Det är 

bara att kontakta dem ifall du vill veta mer 
eller om du redan nu vet att du vill vara 

med i gemenskapen!
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Gå med i 
iusbärarens 
redaktion!
Människor behöver förstå och hantera 
konsten att läsa och skriva. Och detta 
gäller särskilt oss på juristprogrammet: 
oavsett yrke måste juristen bemästra 
sitt främsta hantverk. Lägg sedan till 
människans behov av att vara kreativ 
– vad är då mer passande än att gå 
med i iusbärarens redaktion?! Här 
finns nämligen utrymme för så mycket 
arbete och ansvar som du känner att 
du vill ge. Tidningen har funnits sedan 
1959, och har utvecklats och förbättrats 
sedan dess. Vill du också göra historia? 
Allt behövs: skribenter, illustratörer, 
fotografer och andra formgivare. 

Kontakt: chefred@jurstud.com

Välkommen!

Läsartävling: 
fota och vinn 

en lagbok!

Du läste rätt: iusbäraren utlyser 
härmed en läsartävling. Vad kan du vinna? 

Jo, en sprillans ny 2013 års lagbok!
 

Ta en bild eller gör en illustration som gestaltar vad du 
tycker att juristprogrammet innebär för just dig. Notera att 

det är du som fotograferar eller tecknar bilden d.v.s. du får inte 
skicka in en bild eller en illustration/teckning som du hittat. Det är 

du som är konstnären! Det alster som vi på redaktionen anser är bäst 
vinner. Högupplösta bilder är ett plus, men inget måste; du kan alltså 

skicka in bilder som du tagit med din smartphone. 
 

Skicka in ditt alster till iusbararen@jurstud.com senast 25/3 2013. 
Redaktionens beslut är inte överklagbart. 



ANDERSSON BJÖRN

ANDERSSON FRIDA

ASLAN ILONA

ASPE TINA ANNELI

BARAN ZERIN

BIRKELAND LYDIA

BJURLING LENA JOHANNA

BRODD SARAH

CHEN KELLY

DIEDERICHSEN CAROLINE

EHRLING SARA

EKWALL DANIEL

ENGSTRÖM CECILIA

ERIKSSON LISA

GALICHANINA KSENIA

HADJI INESS

HAVILAND GRÖNDAHL HANNAH

HELLMIN MADELEINE

HÖLLGREN OSKAR

JÄRVENGREN PIA

KARLSSON CHRISTINA

LENNARTZ RÖSTLUND PETER

LILLIEHÖÖK THERESE

LINDELL STEFANIK ELLEN

LINDGREN MALIN

LINDSTRÖM INNA

MOLEKLINT GUSTAV

MORÉN LINGEHALL FRIDA

MYRÉN TINA

NILSSON ERIK

ODENGARD THERESE

PETTERSSON RIKARD

SJÖBERG VERONICA

SLOTTENBERG ROBERT

STADIG DANIEL

STRÅÅT JESSICA

SVENSSON LOTTA OTTILIA

SÖDERBLOM FREDRIK

SÖDERMAN ANN-LOUIS

SÖDERSTEN BENGTSSON ANNA

TAGESTAM PETER

XIAO NORDMAN JOYCE FANG

ZAMANI JONATHAN

ZELEPUKINA OLGA

ÅSGÅRD OSKAR

ABID SOUAD

ANDERSSON THOMAS

ANKAR JOEL

BERGGREN WALLSTEN EMIL RIKARD

CANCAR DAMIR

DAVIDSSON MARIA

EFAZAT SAFFA

ERIKSSON ANDERS

FAGERLUND LINA

GORSKA DOMINIQUE

HJULHAMMAR THERESE

MAKSOUTOVA NAILIA ELEONOR

MASSO BESMIN

MATLAK REEM

MATTSSON EFTICHIA

MONTENIUS AMANDA

NYHLÉN SARA

OLSSON ELISABETH

PETERSSON FRIDA

RAZA MARTINSSON KAROLINA

ROTHPFEFFER LI

SJÖBORG FRIDA

SÖDERLIND JOAR

VARGA PETER

Nyutexaminerade
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Advance your career.

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

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

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

Vi kan erbjuda dig mycket goda utvecklingsmöjligheter i en internationell och utmanande 
arbetsmiljö där du får arbeta tillsammans med skickliga och engagerade kollegor. Läs mer om 
tjänsterna på vår hemsida där du också kan söka direkt online.

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

Vinge är en av de största och mest 
framgångsrika affärsjuridiska advokat-
byråerna i Norden. Att arbeta för 
Vinge är utmanande och tillsammans 
med erfarna kollegor kommer du att 
hjälpa våra klienter till framgångsrika 
affärer.

Nyckeln till vår framgång är skickliga 
jurister och vi arbetar målmedvetet 
med att vara ett självklart val för duk-
tiga medarbetare som vill utvecklas 
och göra en framgångsrik karriär 
som affärsjurist. 

Välkommen till Vinge!

     Följ Vinge på facebook och håll dig 
uppdaterad om allt ifrån lediga tjänster 
och praktikplatser till eventinbjudningar 
och aktiviteter.  
www.facebook.com/vinge.se

 En bra start på 
karriären  

114 18


