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Jag har länge varit avundsjuk på mina vänner som studerar 
tekniska ämnen. Inte alls för att de spenderar många nätter 
med att göra labbar eller för att de oftast har lektioner från 
åtta till fem. Inte heller de så kallade tentaperioderna gör 
mig ivrig att byta ämne. Det finns dock en sak som saknas 
i juristutbildningen. De som läser tekniska ämnen får hela 
tiden tillämpa sina nyvunna kunskaper och oj oj oj vad de 
bygger saker. Byggandet av robotar och mp3-spelare är inte 
ovanliga examinationer och inte sitter studenterna och läser 
tusentals sidor kompakt information för att sedan svara på 
fem frågor och gå vidare till nästa ämne. Läser man juridik så 
blir man sittande med näsan djupt nersjunken i såväl Agell 
och Hellner som Victorin och Ramberg timme efter timme. 
Även om man under sin studietid hittils har läst otaliga tusen 
sidor information om hur vårt samhälle fungerar så har man 
fortfarande inte byggt något. Det kan därför kännas som att 
man inte rör sig framåt. Men misströsta inte! I detta nummer av 
Iusbäraren finns det massor med tips om hur du som student 
kan utnyttja dina nyvunna juridiska kunskaper (som du faktiskt 
har även om du inte har märkt det ännu). Har du t.ex. stått kvar 
som vinnare i ett svenskt mästerskap någon gång? Om inte 
så kanske det är dags att bli svensk mästare i juridik. På s. 
12-13 finns en artikel om hur detta egentligen går till. Om 
du inte lockas av titlar och berömmelse, kanske du istället vill 
ägna lite av din tid till att svara på juridiska frågor över internet. 
I så fall ska du läsa artikeln om lawline på s. 14.

Det kan ju i och för sig istället vara så att du bara söker en 
tillflyktsort från bibliotekets osmickrande belysning och alltför 
tjocka böcker. Lösningen på detta kallas torsdagspub och 
denna är belägen i den juridiska oasen juristernas hus. Här 
hittar du allt från bokstavstroende jurister till öl och faktiskt 
en förvånansvärt avslappnad stämning. Behöver du ett lite 
längre avbrott så kan du istället drömma dig bort samt finna 
inspiration i artikeln om indien som finns på sid. 15-18. 

Kort sagt så hoppas jag att du passar på att ”bygga saker” 
under din studietid vad du än vill bli när du blir stor. Engagera 
dig i de olika föreningar som finns och påverka ditt liv som 
student eller hitta en sysselsättning där du kan utnyttja dina 
kunskaper praktiskt. Att sitta och läsa i ”juristhavet” är knappast 
det enda som får blivande jurister att bli lysande på det de gör.

Sofie Jansson, Chefredaktör
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Ordförandes ord
I skrivande stund tycks våren äntligen vara här, mer än 
hälften av vårterminen har gått och 10-poängstentorna 
är avklarade (eller så har man en omtenta att se fram 
emot). Juridiska Föreningens nittionionde verksamhetsår 
är i full gång och vi hoppas att det blir ett av det bästa 
från föreningens första århundrade!

Föreningen är ju till för er medlemmar och inte bara för 
oss som är aktiva i styrelsen och de olika kommittéerna 
(även om det är kul nästan jämt för oss som är med), 
och där har vi tidigare varit dåliga på att nå ut med vad 
vi faktiskt gör och vad vi erbjuder. På Juristernas Hus 
sker som vanligt aktiviteter för våra medlemmar som 
våra torsdagspubar och fester i klubbmästeriets regi, 
men det sker mycket mer i föreningen än så, och jag är 
glad att meddela att vi har en ny hemsida under utveckling 
som kommer göra det mycket lättare att informera om 
vad som händer i föreningen. Förhoppningsvis är den 
lanserad när ni läser detta. Om du är intresserad av 
internationellt utbyte, kontakter med företag, idrott eller 
spexande och festande kanske vi har något för dig och 
du för oss, så kika gärna in på www.jf.su.se.
Som ni kanske vet så har det länge varit samarbetsproblem 
mellan JF och restaurangen som huserar på Juristernas 
Hus vid lunchtid, som numera kallar sig ‘Le Bistro’. 
Deras kontrakt med stiftelsen som äger huset löper ut 
till årsskiftet och vill de förnya det så har det ställts nya 
villkor där man klart reglerar deras respektive JF:s rätt 
till lokalerna, medlemmars rätt att ta med sig matlåda 
med mera. Tills dess råder det tyvärr fortfarande en 

tvist och restaurangpersonalen anser att endast deras 
matgäster får sitta i lokalerna på dagarna, vilket vi inte 
håller med om. Tills kontraktet löper eller vi hittar någon 
annan överenskommelse med restaurangen kan 
medlemmar i alla fall sitta i Reinholdssalen (den stora 
salen med scenen).

I förhoppning om sol, sommar och enklare tentafrågor, 
er ödmjukaste ordförande

Niklas Nordebo
Ordförande JF

TANKTÖMNING torsdagen den 1 juni, middag kl 19.00 och eftersläpp kl 22.00

VARJE VECKA

Juridiska föreningens mottagningstid vardagar kl 12-13, Juristernas Hus, 1 tr upp.

PUB varje torsdag kl 18:30 till 23:30 på Juristernas Hus

Gratis idrott (fotboll, basket och badminton) i Frescatihallen för JFs medlemmar. Se anslagstavlor för tider och 
anmälan.

Håll utkik på Juridiska Föreningens anslagstavlor och på www.jf.su.se, vår nya fina hemsida, efter andra 
roliga evenemang och fester…

Kalendarium
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Till minne av Anders Victorin
    Professor Anders Victorin

Professor Anders Victorin avled i februari 61 år 
gammal efter en längre tids svår sjukdom. Anders 
föddes i Göteborg men familjen flyttade till Stockholm 
och Kungsholmen där Anders växte upp. Han 
studerade på Kungsholmens läroverk och efter 
studentexamen läste han juridik vid Stockholms 
universitet. Han disputerade 1973 på en avhandling i 
arbetsrätt, Lönenormering genom kollektivavtal. Anders 
som sällan eller aldrig såg några hinder eller 
begränsningar breddade sig omgående och gav sig 
utanför arbetsrättens område. Att skriva en högkvalitativ 
bok i något helt nytt, nästan en ny doktorsavhandling, 
är få utvalda till. Men Anders skrev Kollektiv hyresrätt 
(1980) och utnämndes sedermera till professor i 
civilrätt. Anders nöjde sig inte utan kom att bredda sig 
ytterligare. Hans senare författarskap omfattar bl.a. 
både allmän och speciell fastighetsrätt, nyttjanderätt, 
värderingsrätt samt sakrätt avseende fast egendom och 
han utnämndes 1991 till professor i fastighets-, 
byggnads- och värderingsrätt.

    Lärargärningen

Anders var under hela sin lärargärning mycket starkt 
engagerad i utbildningsfrågor och han var under fjorton 
år ordförande i utbildningsutskottet. Genom sitt arbete 
bidrog han bl.a. till att juristutbildningen gick från att 
grundas på traditionella katederföreläsningar till att 
bygga på dagens modernare seminarieformer men 
också till att omfatta exempelvis ”work shops”. Anders 
hämtade inspiration till sitt pedagogiska arbete från sina 
egna studier vid Harvard Law School där han bl.a. läste 
för de mytomspunna professorerna Archibald Cox och 
Lon Fuller som på olika sätt lär ha varit förebilder för 
den fruktade professor Kingsfield i The Paper Chase 
(Betygsjakten). Anders var arkitekten bakom det idag 
rådande utbildningsprogrammet för juristlinjen. Han 
inspirerade många kursföreståndare att pröva nya 
modeller för inlärning och hans tillåtande attityd var 
fantastisk. Samtidigt hade Anders starka åsikter och 
han drog sig inte för att framföra kritik mot dem han 
ansåg inte höll det akademiska måttet. Det är mycket 
ovanligt att en habil forskare som Anders var också 
ägnade utbildningen stor uppmärksamhet.

Han engagerade sig även i studenternas kurslitteratur 
inte bara genom att skriva egna läroböcker, utan också 
genom att leda verksamheten i Juristförlaget. 
Juristförlaget var ett sant studentförlag som drevs av 
studenter för studenter på ett härligt sätt. Många är de 
glada minnen för alla de som på något sätt varit i 
kontakt med förlaget.

Anders fantastiska förmåga att se möjligheter ledde till 
att han starkt bidrog till att Juristförlaget kunde säljas 

till Norstedts/Kluwer för en mycket stor summa pengar. 
En stor del av dessa pengar gick till Stiftelsen juridisk 
fakultetslitteratur som äger och driver 
juristernas bokhandel och är hälftenägare av Iustus 
förlag. Stiftelsen har under åren utdelat många och 
generösa bidrag till produktion av kurslitteratur och ett 
stort antal författare står i tacksamhetsskuld till Anders 
för denna välvilja. Studenterna kan vara glada åt att 
Norstedts inte har monopol och att Juristernas 
bokhandel pressar Akademibokhandelns priser.

    Juridiska föreningen

Anders engagerade sig också för Juridiska föreningen 
och var dess Inspektor under 20 år. Arbetet var helt 
ideellt, inte alltid givande för Anders, men hans 
generösa och studentvänliga sida gjorde att han alltid 
tog uppgiften på största allvar. Det var Anders som såg 
till att Juristernas hus byggdes, ett projekt som från 
visst håll ansågs omöjligt inte minst p.g.a. platsen för 
detsamma. Inte många idag minns att föreningen hade 
en mörk källarlokal på Inedalsgatan i Stockholm för sin 
verksamhet. Tanken att den Juridiska föreningen, som 
enda studentförening vid universitetet skulle ha sitt 
alldeles egna hus på Campus, dessutom ritat av den 
store Ralph Erskine, var så visionär att det fortfarande 
känns lätt overkligt att huset faktiskt ligger där det 
ligger.

Till sin hjälp hade Anders  bl.a. den kände byggherren 
Reinhold Gustafsson som gick in som finansiär och 
delägare. När sedermera Reinhold Gustafsson gick i 
konkurs i början av 1990-talet trodde nog många att 
sagan Juristernas hus var all, men inte Anders. Han 
kastade inte in handduken utan lyckades efter skickligt 
förhandlande att rädda Juristernas Hus och köpa ut 
Reinhold Gustafssons andel av konkursförvaltaren till 
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ett mycket förmånligt pris. Den räddningsoperationen 
har vissa likheter med det indiska reptricket och får 
 fortfarande gamla juridicumrävar att känna beundran.

    Problemlösaren

Som redan framgått såg inte Anders problem som 
hinder utan han fann snabbt sätt att komma runt dessa. 
Det spelade i princip inte för Anders någon roll vad det 
var för sorts problem och han var inte främmade att ge 
sig på i stort vad som helst. Dessutom lyckades han 
alltid! Ett exempel som visar på Anders sätt att komma 
förbi problem även i vardagen är följande. När de 

bärbara datorerna såg dagens ljus var batteritiden 
mycket kort. Anders ville gärna ge sig ut i skärgården i 
sin fritidsbåt med familjen och då uppstår problem om 
man samtidigt vill ägna sig åt skrivande. Följaktligen 
konstruerar Anders om datorn så att den går att koppla 
ihop med båtbatteriet.
Anders generositet, bildning, humor och önskan att 
ändra och driva saker påverkade alla i hans omgivning. 
Hans personlighet var lågmäld men ändå kraftfull. In 
i det sista var han optimist och verksam med projekt. 
Typiskt nog för honom tänkte han aldrig på sig själv i sin 
sjukdom, utan endast på sina nära och kära.

Tomrummet och saknaden efter Anders är stort!

Richard Hager och 
Roger Persson Österman
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2006Presentation av
Här kan du läsa lite om de studenter som dagligen tar emot öl-leveranser, betalar JFs fakturor och dessutom ordnar 
alla roliga sportevenemang och fester. Känner du att du hittils har förnekats information om vem i styrelsen som 
behärskar att svära på patois eller vem som gärna spelar sked på sitt eget skallben? För det fall du av någon outgrundlig 
anledning inte ännu är berikad med den kunskapen har du här en ypperlig chans till så kallad självberikning…

STYRELSEN

07

Niklas ”Nino” Nordebo Ordförande

Bästa minne från JF: Klubbs första invigningsfest 
HT-03 
Råd till studenterna: Speak softly and carry a big 
stick; you will go far

Ålder: 27
Bor (stadsdel): Lappis
Favoritkurs: C2
Läser just nu: Förvaltningsrätt
Dold talang: Talar mer japanska än 
medelsvensson 

Jessica Edvall Skattmästare

Bästa minne från JF:  minne och minne, alla fester 
på huset. 
Råd till studenterna: ha kul medans det varar, det 
blir värre sen..

Ålder: 22
Bor (stadsdel): Östermalm
Favoritkurs: C2an och straffen
Läser just nu: Skatterätt
Dold talang: hm, måste man verkligen 
ha en sån??! 

Paul Dali Vice Skattmästare
Ålder: 22
Bor (stadsdel): Vasastan
Favoritkurs: Statsrätt
Läser just nu: Termin 2
Dold talang: Kan kontera fakturor med en (!) hand… 
Bästa minne från JF:  Årsbalen 2005
Råd till studenterna: Kom till JF:s torsdagspubar!

Johan Zeidler Marknadssekreterare

Bästa minne från JF:  Juristdagarna 2005
Råd till studenterna: Gå med i Marknadskommitén, 
så ni får bra kontakter med näringslivet.

Ålder: 21
Bor (stadsdel): Sollentuna
Favoritkurs: Civilrätt 1
Läser just nu: Civilrätt 2
Dold talang: De får förbli dolda 

Anna Ekvall Vice marknadssekreterare

Råd till studenterna: Ha kul!

Ålder: 22
Bor (stadsdel): Stockholm
Favoritkurs: Immaterialrätt
Läser just nu: Straffrätt
Dold talang: Tävlingsdansat
Bästa minne från JF:  Alla kompisar 
och fester!

Alexander V. Garbu Vice ordförande

Dold talang:  Att dagdrömma och glömma bort i
rrelevanta saker. 
Bästa minne från JF: Nordiska veckor. Ok, jag har 
bara varit på en, men desto fler väntar! 
Råd till studenterna: Om du inte skall bli domare, 
åklagare eller svensk processjurist finns det bättre 
saker att lägga ner två år av ditt liv på än att sitta ting. 
Under studietiden kan man likaså göra mycket mer än 
att plugga till AB i allt. Ha lite distans, det är inte jordens 
undergång att få dåliga betyg, dessutom är det de som 
tar det hela lite lättare som både brukar få hyfsade betyg 
och klara sig bäst sen.

Ålder: 21
Bor (stadsdel): Östermalm
Favoritkurs: JIK:en
Läser just nu: T5 typ. Annars engelska 
forts. och magisteruppsats i ekonomi.

Gustaf Linderholm Sekreterare tillika nagelfilare

Bästa minne från JF:  Allt jag minns.
Råd till studenterna: Det finns inget AB i livet.

Ålder: 23 nånting
Bor (stadsdel): Södermalm.
Favoritkurs: C2
Läser just nu: C4 och processen samt 
kriminologi GK
Dold talang:  Halv-pyroman. 
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Robert Haglund Informationsekreterare

Bästa minne från JF:  Alla roliga fester och evene-
mang samt självklart att bli förtroende invald i sty-
relsen.
Råd till studenterna: Njut av livet som student, tids-
nog kommer allvaret.

Ålder: 28
Bor (stadsdel): Söder
Favoritkurs: Statsrätt (Om jag måste 
säga någon så här långt)
Läser just nu: C2
Dold talang: Förmågan att lyckas 
med... 

Emil Akander Internationell sekreterare

Bästa minne från JF:  Det bästa jag har gjort under 
min studietid var att engagera mig i JF.
Mitt bästa minne är nordiska veckor som jag åker på 
med min internationella kommitté. Att träffa jur stud 
från hela norden och ha otroligt kul under 5 dagar, 
samtidigt som jag får insikt i ett annat lands rättssystem 
har förgyllt min studietid. Förmånen att representera JF 
runt om i norden är något som jag ser som ett privilegium. 
Nordiska veckor handlar om så mycket mer än juridik, 
jag har knutit nya vänskapsband, jag har badat i blå 
lagun och skakat hand med Islands finansminister, 
sett norska fjordar och badat finsk sauna.
Råd till studenterna: Studietiden handlar om så mycket 
mer än att bara läsa travar av böcker och sitta av 
timmar i biblioteket. Det som är viktigast i slutändan är 
att minnas sin studietid som något roligt. Det kan vara 
att engagera sig i en studentförening eller jobba extra på 
sidan av. Man behöver någoting annat att få inspiration 
av för att finna motivation under juridikstudierna. Fråga 
dig själv: Vad vill Jag bära med mig för minnen från 
juristlinjen?

Ålder: 21
Bor (stadsdel): Östermalm
Favoritkurs: C2 (sakrätt)
Läser just nu: Straffrätt, Associationsrätt, 
Grundkurs i Franska, Grundkurs i Engelska
Dold talang: Har segelflygcertifikat

Bim Å. Schär Underhållningsmästare

Läser just nu: C2 och straffrätt. Har ett rätt skumt 
schema om man ser till terminsindelningen.
Dold talang: Jag kan vifta på mina pektår! Värsta 
partytricket!
Bästa minne från JF:  Spexfesten 2004. Eller ptja, 
spexfesten 2005 gick inte av för hackor den heller, i 
och för sig. Alla sittningar på JF har varit roliga, men på 
spexfesterna är det över lag renare sång och fler 
punschvisor.
Råd till studenterna: Gör något relaterat till utbildningen 
som inte involverar stora mängder kurslitteratur. Att engagera 
sig i juridiska föreningen är ett väldigt givande val, men 
annars finns ju alternativ som EL§A och så vidare. Starta 
en fikagrupp eller whatever! Jag har insett att jag pluggar 
bättre ju mer jag har att göra med föreningen, för min 
kvarlevnad på linjen betyder mer när jag har en social 
koppling till andra studenter.

Ålder: 22
Bor (stadsdel): Sollentuna
Favoritkurs: Europarätten var intressant. 
Läste den på sommaren, vilket var rätt 
nyttigt så man fick lite distans till de andra 
småkurserna på andra terminen.

Ottilia Boström Vice internationell sekreterare

Bästa minne från JF:  nordiska veckor!!
Råd till studenterna: skratta mer!!!

Ålder: Jag åldras inte!
Bor (stadsdel): Gärdet
Favoritkurs: ...alla kurser jag läst... 
Läser just nu: min absoluta favvo kurs 
Maritima & Transportation Law
Dold talang: ...den är ju dold...

Sofie Jansson Chrefredaktör

Bästa minne från JF:   Puben i torsdags… eller ja 
alla e precis lika roliga
Råd till studenterna: Skriv skriv skriv bort din ångest. 
Låt jämlikar ta del av din vardag i den enda värdiga 
tidningspublikationen Iusbäraren.

Ålder: 22,5
Bor (stadsdel): Vasastan
Favoritkurs: Processrätten
Läser just nu: oj oj oj… C4, Processrätt 
& Praktisk filosofi B
Dold talang: Jag är ganska snäll fast 
jag verkar jätteelak.

Anna Dicander vice underhållningsmästarinna
Ålder: 22,5 
Bor (stadsdel): Gärdet/Östermalm 
Favoritkurs: väntar ännu på att den skall uppenbara sig 
Läser just nu: Blonde, Anna Karenina och 
C4-litteraturen.
Dold talang: kan lite ryska och kan svära på patois 
samt göra chokladtryfflar .
Bästa minne från JF:  spexveckorna och 
Spxfesterna -05 och 06! 
Råd till studenterna: Gå med i spexet! (eller någon 
annan kommittée det gör studietiden roligare och Du 
får chansen att delta i Stockholms studentliv.)
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Katarina Knutson Öfverfadder

Dold talang: Det tar fyra sekunder… att svepa en öl.
Bästa minne från JF:  Haha minne från JF? Allt är 
rätt dimmigt...
Råd till studenterna: Gör alla torsdagar till en lördag.

Ålder: 24
Bor (stadsdel): Kungsholmen men
 mitt hem kommer alltid att vara i 
GÖTEBORG
Favoritkurs: Europarätten
Läser just nu: C2

Martin Kjellqvist Idrottssekreterare

Bästa minne från JF: Givetvis alla roliga idrottseven-
emang vi deltar i
Råd till studenterna: Köp inte de böcker ni inte tänker 
läsa.

Ålder: 24 (vid tryck)
Bor (stadsdel): Birkastan
Favoritkurs: C3
Läser just nu: Straffrätt
Dold talang: Jag kan spela sked på 
mitt eget skallben.

DU BEHÖVER INTE SLÄPA RUNT PÅ 
LAGBOKEN FÖR ATT MED STOLTHET OCH

RYGGVÄRK VISA ATT DU PLUGGAR JURIDIK!

KÖP JFs FANTASTISKA TRÖJOR!

De kan införskaffas på pubar samt under 
mottagningstiderna på juristernas hus

kl 12-13 varje dag.

Det går även att maila till infochef@jf.su.se för 
frågor eller köp. Uppge typ, färg, storlek (S/M/L).

2006STYRELSEN
Jens”Enzo”Jansson Sjölund Klubbmästare

Bästa minne från JF:  Första gången jag hörde 
Spex-Stefan framföra låten “Jag vill va ditt ragg” under 
Jiken.
Råd till studenterna: Kom på puben. Ni missar så 
sjukt mycket genom att tro att det inte finns något 
studentliv i Stockholm och sitta inspärrade i biblan 
24/7. Allt handlar inte om AB i alla kurser. varar, det 
blir värre sen..

Ålder: 23 i mars
Bor (stadsdel): Södermalm
Favoritkurs: Statsrätt
Läser just nu: C2
Dold talang: 

Hilda Dalman Vice klubbmästare

Dold talang: Kan peta min navel ut-och-in
Bästa minne från JF:   När spxet välkomnade mig i 
sin underbara familj 
Råd till studenterna: Ha roligt!

Ålder: 22
Bor (stadsdel): Huvudsta, Solna
Favoritkurs: Statsrätten
Läser just nu: Skulle ha läst C4:an om 
jag bara inte var så lat.
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ickeECTS-betygens vara eller       vara
Med anledning av det öppna brev som JURO och Linjerådet skickade till Stockholms universitets rektor, blev vi som 
representanter inbjudna till en diskussion kring betyg. Fyllda av förväntan gick vi så upp till Bloms hus tisdagen den 
4 april 2006. Vår rektor iklädd grå kostym hälsade oss välkomna in på sitt ämbetsrum och inledde diskussionen med 
frågan ”vad vill ni?”. Hade han inte läst brevet? Vi ifrågasatte ju införandet av ECTS-betyg (eller en sjugradig betygsskala 
som rektor hellre kallar det) på juristlinjen vid Stockholms universitet. 

JURO och Linjerådet befarar att en sjugradig betygsskala kan komma att resultera i en ökad betygshets och ohälsa 
bland juriststudenterna. Dessutom kommer ett införande av det sjugradiga betygssystemet på juristlinjen vid 
Stockholms universitet att leda till att det finns två olika betygssystem inom ramen för juristutbildningen i Sverige. 
Ytterligare en farhåga är således att våra blivande arbetsgivare inte kommer att kunna jämföra våra studiemeriter 
med Uppsala, Lund, Umeå, Göteborgs eller Örebro juristens studiemeriter. Hur blir det med tillsättning av notari-
etjänster och hur skall övrig arbetsmarknad kunna veta skillnaderna mellan betygen? Någon egentlig diskussion 
kring dessa frågeställningar med rektorn blev det olyckligtvis inte. Han avfärdade plumpt våra farhågor som ”ej 
trovärdiga”!

Vad har han då för argument för att avfärda JURO:s och Linjerådets farhågor som ”ej trovärdiga”? Svaret är inga! 
Inga argument för sitt avfärdande hade han, förutom att vi borde utbilda fler internationella jurister! Och jag som 
trodde att juristutbildningen var starkt knuten till det land där juristen ifråga studerat. Visst är jag fullt medveten om 
att det finns en internationell marknad, men att en sjugradig betygsskala vid Stockholms universitet skulle göra det 
lättare för mig att få jobb som till exempel domare vid en tysk domstol, utan att behöva komplettera min utbildning i 
Tyskland, är (för att citera rektorn) ”ej trovärdig[t]”. Frågan är väl snarare vad han avser med ”internationella jurister”. 
En som sysslar med europarätt? Men europarätt är ju kopplat till nationell rätt? Menar han folkrätt? Menar han att 
alla vi som valt och de som förhoppningsvis kommer att välja Stockholms universitet i framtiden, uteslutande skulle 
syssla med folkrätt? Inte ens folkrätt är väl helt frikopplad från nationell rätt. I ärlighetens namn är det ju så att de 
allra flesta ”internationella” frågeställningarna på ett eller annat sätt rör nationell lagstiftning. Och visst är det väl så 
att den som till exempel är skolad i fransk rätt sköter den franska problematiken i en internationell tvist där ett franskt 
intresse är representerat. Jag ser å andra sidan med nöje fram emot det utbud av internationella kurser som frikopplats 
från nationell rätt och som därmed per automatik ger mig tillträde till den internationella arenan, för vår rektor kan väl 
inte leva i villfarelsen att ett ändrat betygssystem i sig skulle ge mig det?

Att rektor till råga på allt är omedveten om att Stockholms universitets studentkår den 2 mars 2006 röstade igenom 
en ändring i sitt åsiktsdokument är beklagligt. Studentkåren anser nämligen att yrkesutbildningar skall kunna ges 
dispens från införandet av den sjugradiga betygsskalan, något stöd för införandet av en sjugradig betygsskala på 
juristlinjen har rektor därmed inte! 

Att det råder en betygshets på juristlinjen är rektor medveten om, men ett ansvar för studenternas välmående känner 
han inte. Rektor hälsar dessutom att det inte är hans beslut att införa den sjugradiga betygsskalan, för att i nästa 
andetag deklarera att det slutliga beslutet i frågan visserligen är hans. En vädjan att ge juristlinjen dispens från det 
sjugradiga betygssystemet framfördes likväl trots rektors paroll: ”den som inte vill ha sjugradigt får inget betyg”. 

Ottilia Boström
Internationell sekreterare för JF

Ordförande i Juridiska Linjerådet och JURO
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Amanuensnytt
OM UPPSATSSKRIVANDE

Efter att ha genomgått sju terminer av obligatoriska 
grundkurser, och sedan en termin av självvalda 
specialkurser, möter alla juridikstuderande samma öde. 
Examensarbetet. Denna artikel kommer att behandla 
några vanliga frågor om att skriva ett examensarbete, 
samt lite tips och råd runt skrivandet.

Den första frågan brukar vara; Hur börjar man? Hur 
hittar man ett ämne att skriva om, och vad skall man 
hitta först, ett ämne eller en handledare? Under linjens 
gång har man hört många olika personer betona vikten 
av att välja ett ämne du är intresserad av. Det under-
lättar arbetet om du tycker att ämnet är roligt, och det 
förstärker motivationen till att ta det egna ansvaret som 
uppsatsskrivandet kräver. Många utgår från ett ämne 
de finner intressant att skriva om, och försöker sedan 
matcha ihop det med en inom ämnet kunnig lärare. 
Samtliga handledare på juridicum finns tillgängliga 
för diskussioner kring examensarbeten under sina 
mottagningstider, eller via mail. För de studenter som 
känner sig uppgivna över att inte finna ett ämne, ställer 
många lärare upp för att ge förslag och idéer. Ett tips är 
att kontakta amanuensen för att höra efter vilka lärare 
som finns tillgängliga för handledning inom ett visst 
ämne. Men var inte rädd för att bolla idéer om ämnen 
med olika lärare.  

Ämnet du väljer att skriva om kan vara brett, eller 
smalt. Ett examensarbete kan till exempel vara 
en sammanställning av gällande rätt grundad på 
omfattande litteratur eller endast ett fåtal rättsfall, 
beroende på hur rättsutvecklingen inom ämnet ser 
ut. Valet mellan att skriva mer generellt eller mer detaljerat 
är upp till studenten, men det är nog lättare att få fram 
ett mer konkret resultat om man väljer att skriva inom ett 
snävare område. 

Hur du väljer att lägga upp arbetet är helt upp till dig själv. 
Det är nu du får användning för den metodlära som det 
har talats om ända sedan JIK:en, den metodlära som vi 
juridikstuderande endast har tillämpat vid skrivandet av 
PM och tentor. Vissa tycker att det är svårt att avgöra hur 
stor del av examensarbetet som skall vara beskrivande 
och hur stor del som skall vara analyserande. Det kan du 
bestämma i samråd med din handledare om du tycker 
att det är svårt att avgöra själv, eftersom det kan bero 
mycket på vilket ämne du har valt. Var inte rädd för att 
tycka till i slutsatsen, examensarbetet är ett av de mest 
kreativa momenten under juristutbildningen.

Under arbetets gång kan det vara bra att hålla kontakten 
uppe med handledaren. Om du vill hålla tidsplanen med 
arbetet, kan det vara en bra idé att lämna in ett kapitel i 
taget till handledaren för granskning. Då undviker du 
situationen att behöva komplettera/ändra stora delar av 
arbetet när du själv anser dig vara färdig med uppsatsen. 
Handledaren kan nämligen vara av en annan uppfattning. 

Se till att omregistrera dig på uppsatsen hos amanuensen 
om arbetet drar ut över flera terminer, så slipper du en 
fördröjning i handläggningen av examensarbetet 
när det är färdigt. Du får en kopia gratis av det färdiga 
examensarbetet, övriga exemplar kan beställas hos 
studentexpeditionen till självkostnadspris.  

Lycka till med skrivandet!

Sara Hamilton
Amanuens i skatterätt
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Svenska Juridiska Mästerskapen

Varje år möts juridikstuderande från Sverige i Högsta 
Domstolen för att tävla om titeln ”Svenska mästare i 
juridik”. Justitieråd utser vinnarna i tävlingen SJM 
(svenska juridiska mästerskapen). 

Tävlingen arrangeras av Sammanslutningen för de 
Svenska Juridiska Mästerskapen, som är en ideell 
förening bestående av representanter från Uppsalas, 
Stockholms, Lunds, Göteborgs och Umeås universitet. 
Huvudarrangören roterar mellan orterna och i år är det 
Stockholms tur att tillsammans med Mannheimer 
Swartling genomföra mästerskapet.

Tävlingen behandlar svensk civilprocess och är uppdelad 
i två steg, en lokal kvalificering och sedan en final på 
riksnivå. För att få deltaga måste man vara inskriven på 
jur.kand-utbildning och läsa eller ha läst den för 
utbildningen erforderliga processrätten. Man tävlar 
parvis och argumenterar kring ett fall som skrivs av 
justitierådet Torgny Håstad. På lokal nivå lägger varje 
lag fram en skriftlig inlaga. En tävlingsjury bestående av 
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Svenska Juridiska Mästerskapen
domare, advokater eller forskare väljer sedan ut de sex 
bästa inlagorna. De uttagna lagen delas upp i svarande 
och kärande och pläderar sedan muntligen inför juryn. 
De två lag som går vidare får resa till Stockholm för att 
representera sitt universitet vid riksfinalen.

I år hölls lokalfinalen i Stockholm den 10 mars. Juryn 
bestod av Pontus Ewerlöf (Advokat, Mannheimer 
Swartling), Ronney Hagelberg (Universitetslektor i 
civilrätt), Göran Millqvist (Universitetslektor i civilrätt) 
och Hjalmar Forsberg (Rådman, Stockholms tingsrätt). 
De lag som gick vidare bestod av Gustaf Anselmsson 
/ Jacob Öberg och Sara Warnskog Johansson / Mikael 
Moreira.
 
Vid riksfinalen kommer lagen att ställas inför ett nytt fall 
dikterat av Torgny Håstad. De delas upp i kärande och 
svarande och tävlingen avgörs genom muntliga pläderingar 
inför justitieråd i högsta domstolen. 
Justitieråden utser bästa kärandelag, bästa svarande-
lag och bästa ort. Bästa ort är den ort som fått den hög-
sta sammanlagda poängsumman. De tilldelas en van-
dringspokal. Lagen får förutom den ära och merit som 
en vinst för med sig, 10 000 kr var. Dessutom brukar ett 
extrapris vid namn Mannheimer Swartlings processpris 
tilldelas den person som genomför en särskilt bra 
plädering. Detta pris har tidigare bestått i en resa till 

London med studiebesök på en ansedd advokatbyrå. 
När tävlingen väl är genomförd samlas domare och 
finalister till en stor bankett samt prisutdelning som av 
tradition går av stapeln på Tranebergsstugan i 
Stockholm.  

Vill du veta mer kan du besöka tävlingens hemsida på 
www.mannheimerswarling.se/sjm/.

Johan Zeidler
Tävlingsgeneral för de 

Svenska Juridiska mästerskapen 2006



Man märker när det kommer in långa detaljerade frågor där de olika personerna heter Direktör S.Nål och 
Bilhandlare G.Irig att det inte är exempel hämtade ur verkliga livet. Tanken är att hjälpen ska nå ut till dem 
som har ett ekonomiskt behov av den.
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Lawline
För flera år sedan föddes en idé hos en juridikstuderande student på SU. Andreas Törnblad funderade länge kring en 
tanke om att utnyttja studenters kunskapskällor med gratis nätbaserad juridisk rådgivning innan tanken realiserades 
och han med hjälp av sina studiekamrater började förverkliga sin idé genom Lawline. 

Lawline är ett nätverk i första hand. Huvudaktiviteten är att knyta kontakter mellan attraktiva arbetsgivare och
 kvalificerade studenter. Dessa studenter agerar som juridiska rådgivare via verksamhetens hemsida. I början var 
gruppen bakom Lawline osäker på efterfrågan och verksamheten lanserades därför på prov i liten skala.

Joel Wickman, en av Lawlines grundare, anser att avsaknaden av praktiska moment i juristutbildningen var ett starkt 
motiv. Studenterna på juristlinjen skall kunna praktisera en teoretisk utbildning genom att utnyttja sina kunskaper 
samtidigt som de knyter värdefulla kontakter med arbetsgivare och andra studenter redan under sin studietid. I 
dagsläget är det ett stort steg för studenter från examen och ut till det praktiska yrkeslivet och Lawline är tänkt att 
minska diskrepansen.  

Lawline är öppet för alla i behov av hjälp även om Joel tillägger att juridikstuderande som söker läxhjälp inte står 
högst upp på prioriteringslistan.

Studenterna som arbetar inom Lawline ges möjlighet att själva välja mellan frågor från alla rättsområden och med 
varierande svårighetsgrad. Det enda som utesluts är politiska frågor. Även ekonomisk rådgivning ges i viss mån men 
huvuddelen av frågorna är juridiska. 

Verksamheten består nu av 35 ’lawliners’ och undertecknad är siste studenten in. Nya intresseanmälningar strömmar 
dock ständigt in och Lawline rekryterar fortlöpande nya medarbetare från samtliga lärosäten. Målsättningen är att 
internetsidan ska växa utan att verksamheten breddas. Juridisk rådgivning ska vara huvudsysslan och tanken är att 
Lawline skall växa till Sveriges störta tjänst för gratis juridisk rådgivning. 

Lawline finansieras genom bidrag från de olika samarbetspartnerna som för tillfället utgörs av fyra advokatbyråer med 
affärsjuridisk inriktning. Förutom möjligheten att praktisera sina kunskaper får även studenterna möjligheter att knyta 
kontakter med yrkeslivet i form av mingel, seminarier och andra aktiviteter med de olika byråerna som sponsrar 
verksamheten. Byråerna väljer själva hur ofta de vill möta studenterna samt på vilket sätt men studenterna uppmuntras 
av Lawline att även själva lämna förslag på aktiviteter. Alla aktiviteter är frivilliga.

Nahale Karimi

Vill du också bli en lawliner? 

Gå in på 
www.lawline.se 

och klicka på ”bli en av oss”



Bland heliga kor, bollywoodfilm, chai-the och indisk juridik

Iusbäraren 1/06 15

Indien

Mitt i den becksvarta natten anlände vi trötta men 
förväntansfulla till New Delhi och välkomnades av en 
vägg av fuktig värme och en explosion av färger, lukter 
och ljud. Människor myllrade överallt, vänliga och 
enormt nyfikna på oss bleka turister. Tänk alla myter 
och allt vi hört om detta exotiska land. Äntligen var vi 
framme  i Indien!

Vi åkte till Indien två veckor innan vårt månadslånga 
utbyte skulle ta sin början för att få chansen att se oss 
omkring lite på egen hand innan vi åkte upp till staden 
Chandigarh som var vår resas mål.

Dessa veckor tillbringade vi med att göra det mesta 
våra indiska vänner senare skulle förfasa sig över – för 
hur kan man säga att man har upplevt Indien om man 
inte har bott på skabbiga hotell, besökt gränder och 
marknader, ätit sig igenom det indiska köket, åkt 
lokalbuss, tagit ett antal cykelrikshas, bott i sovvagn på 
tåg och försökt att sova inför en publik av indier som 
iakttar en natten igenom och verkligen försökt bekanta 
sig med människor?

Två veckor hade vi på oss att göra allt vi ville, så lite 
tid och så oerhört mycket att hinna med. Vi fick hjälp 
att sätta ihop en fungerande men intensiv resrutt av 
vår gode vän Abhishek Kalla, som var med i den grupp 
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Indien
av indier som besökte Stockholm under det senaste 
utbytet. Vi tog nattåg österut och besökte pilgrimsstaden 
Varanasi och doppade tårna i den heliga floden Ganges. 
Vi besökte det magnifika Taj Mahal, ett av världens sju 
underverk. Resten av tiden ägnade vi oss åt Rajasthan 
och dess färgsprakande ökenstäder. Vi besökte flera av 
de olika städerna som alla hade sin charm och historia - 
Jaiphur, Pushkar, Jodphur - och avslutade det hela med 
en två dagars kamelsafari i öknen med övernattning 
under stjärnorna utanför Jaisalmer.

Väl framme i Chandigarh, som ligger 22 mil norr om 
New Delhi, fick vi ett traditionellt indiskt välkomnande av 
professorer från den juridiska fakulteten samt ALSA
representanter som skulle vara våra värdar under 
utbytet. Vi blev målade i pannorna med rödfärg, fick 
blomsterkransar och godsaker och blev sedan inkvarterade 
i den lägenhet på campus som skulle bli vårt hem under 
den kommande månaden.
Vår tid i Chandigarh delades upp så att vi under de 
första två veckorna läste indisk rätt vid Panjab University, 
vilket innebar att vi deltog i den ordinarie undervisningen 
inom ett antal olika rättsområden och även fick chansen 
att diskutera skillnader och likheter mellan våra 
rättssystem med de indiska professorerna och studenterna. 
Under våra sista veckor i staden praktiserade vi hos 
varsin senior advokat. Vi fick möjligheten att gå bredvid 
och lära oss av de fyra mest framstående senior 
advokaterna i Chandigarh och dagligen följa deras 
arbete i High Court. Detta var mycket intressant och fick 
oss än mer att inse vilka enorma skillnader det finns 
mellan våra länder.

Vi blev mycket väl omhändertagna om än ganska 
överbeskyddade av våra indiska värdar som välkomnade 
oss i sina hem och familjer. Schemat var konstant 
fullbokat och vi blev bjudna på en mängd middagar, 
fester samt ”eftermiddagsdiscon” där cola serverades i 
baren och alla gick hem vid 19 tiden, vilket fick tankarna 
att nostalgiskt vandra till mellanstadiedisconas tid. Vi 
deltog vid ett hinduiskt bröllop, såg bollywoodfilmer, 
sydde upp kläder, både traditionella saris samt kostymer, 
gick på teater, besökte museum, trädgårdar, lantgårdar 
och en otalig mängd tempel. 

Under helgerna gjorde vi utflykter upp i Himalaya, vi 
besökte Shimla, den gamla huvudstaden, det gyllene 
Sikhtemplet i Amritsar och deltog vid gränsceremonin 
i Waga border, vid pakistanska gränsen. Sista helgen 
åkte vi till Mc Leod Ganj, där den tibetanska regeringen 
och Dalai Lama har sitt säte i exil.

Vår vistelse i Chandigarh blev till vår förvåning mycket 
uppmärksammad. På den juridiska fakulteten fanns 
inga utbytesstudenter alls vilket ledde till många vända 
huvuden och tissel och tassel så fort vi kom i närheten. 
Även stadens tidningar visade sitt intresse och vi fick 
ställa upp på ett antal intervjuer som sedan utan 
undantag trycktes till artiklar som innehöll uttalanden 
och åsikter som vi aldrig någonsin yttrat. 

Sammanfattningsvis blev det en helt oförglömlig resa 
och den inblick vi fick i det indiska rättsssystemet samt i 
indiernas kultur och vardagsliv hade inte varit möjlig om 
vi rest dit som vanliga turister istället för genom ELSAs 
utbytesprogram! 
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Ida Lindholm
Indienprojektet

ELSA Stockholm
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Indien
Vill du åka till Indien?

Indienprojektet är just nu i färd med det förberedande 
arbetet för att kunna ta emot indiska studenter i början 
av höstterminen 2006. Självklart är det mycket som 
behöver göras för att kunna ge dem en så innehållsrik 
månad som möjligt och därför behöver vi all hjälp vi 
kan få med planerandet och genomförandet av deras 
vistelse här! Självklart gäller att de som engagerar sig i 
att ta emot indierna har större chans att få åka på nästa 
utbyte då svenska studenter skall tillbringa en månad i 
norra Indien! Missa inte den här chansen, det är en 
upplevelse att minnas för livet! Om det här låter intressant, 
kontakta oss: elsastockholm@elsasweden.org, märk 
mejlet ”indienprojektet”.

Fakta 

Indienprojektet är ett utbytesprogram som ELSAs 
(European Law Students’ Association) lokalgrupp vid 
Stockholms universitet arrangerar i samarbete med 
systerorganisationen ALSA (Asian Law Students’ 
Association) vid Panjab University i staden Chandigarh i 
norra Indien. Utbytesprogrammet initierades 1998 av en 
juriststudent i Stockholm och har sedan dess resulterat i 
ett antal framgångsrika utbyten. Syftet med programmet 
är att bidra till den juridiska utbildningen och att erbjuda 
en möjlighet för juridikstuderande att öka kunskapen 
om och förståelsen för det andra landets rättssystem 
samt sociala och kulturella liv i ett kontinuerligt 
utbytesprogram mellan de två organisationerna. Detta 
syfte uppnås genom att studenterna från respektive 
land vistas under en månads tid i det andra landet och 
där får möjligheten att studera juridik kombinerat med 
praktik på advokatbyrå samt besök på andra juridiska 
arbetsplatser och institutioner. Programmet är självklart 
även fyllt av en mängd sociala och kulturella aktiviteter 
för att introducera gästerna i sederna och vardagslivet i 
det mottagande landet.



Vill du ha en flygande start
på karriären?

Prova dina vingar hos oss.

Är du beredd att satsa på din karriär ska du söka till vårt nya Junior Associate Programme – en unik möjlighet att få en inblick i livet
som affärsjurist. Du står för höga studiemeriter och rätt inställning. Vi står för vägledning, utbildning och massor av erfarenhet. 

Karriärplanera på www.linklaters.com/careers.

Linklaters lämnar juridiska råd till några av världens ledande företag, finansiella institutioner och organisationer i deras mest komplexa transaktioner och affärer. 
Med kontor i alla stora affärs- och finanscentra levererar vi en unik service till klienter över hela världen.

Linklaters Advokatbyrå AB
Regeringsgatan 67
Box 7833, 103 98 Stockholm, SWEDEN
Tel. (46-8) 665 66 00. Fax. (46-8) 667 68 83

www.linklaters.com
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Tingsmeritering
Ja behöver myten ens presenteras? Den första myten som skall behandlas är naturligtvis huruvida det verkligen 
krävs AB i alla ämnen för att ens tänka tanken på den tjänst som får håret att resa sig på armarna hos alla oss 
intagna. Behövs det AB i alla kurser för att kunna sitta ting?
 
Av examens 180 kurspoäng tas 25 poäng bort i de ämnen i vilken de lägsta betygen har uppnåtts, dock ej i ämne-
na civilrätt och processrätt samt associationsrätt. För de återstående 155 kurspoängen multipliceras kurspoängen 
i respektive kurs med betyget på kursen (AB = 2p, BA = 1,5p och B = 1p). Lägsta meritpoäng som kan uppnås blir 
155 och högsta 310. Förutom dessa kan ytterligare poäng erhållas genom ytterligare högskolestudier eller praktisk 
arbetslivserfarenhet.
 
Till senaste tillsättningen av tingsnotarier i februari var det 183 personer som sökte och 37 som fick en plats. Snit-
tpoängen för de platser som tillsattes i var 316,79. Lägsta tillsättningspoäng för tingsplats i Stockholm var 310,5, i 
Göteborg 326 och i Skåne 322. I övriga landet var lägsta tillsättningspoäng 296,5. Dock är icke att förglömma att 
man kan sitta ting på länsrätt också, och då är lägsta tillsättningspoäng 306 för Stockholm, 322 för Göteborg och 
299,5 för Skåne. Sedan tillsätts faktiskt vissa platser genom ett intervjuförfarande.

SANT (ungefär)

Juriststudenter stjäl böcker från biblioteket 
Enligt en artikel i DN från 23 december 2005 visade det sig vid en inventering på Juridiska Biblioteket i Uppsala att 
8,5 % av böckerna fattades. På Stockholms universitet har man inte gjort någon inventering på sistone och inte heller 
på Stadsbiblioteket. Den som har försökt låna en bok på SUB kan dock med stor sannolikhet bekräfta att det är ofta 
som böcker varken finns på hyllan eller i magasin och visst har man även sett en och annan juridisk kursbok instoppad 
långt bort bland geovetarnas litteratur. Det normala får jag veta, är att lagboken står bakom disk på bibliotek. Om 
det är jurister eller övrig hoj poloj som stjäl den vet man inte men man kan ju gissa vem som har mest användning 
av den. 

SANT

Juridikstuderande river ur sidor ur propositioner 
Propositioner i bokform är det väl ingen som använder sig av längre. De senaste årens propositioner står helt 
orörda på hyllan. De gamla är lite mer tummade men att några sidor skulle fattas stämmer inte.

FALSKT

Torsdagspuben är tråkig 
Inte ens så tidigt som klockan sju, när Mytberäkningsutskottet gav sig ut för att undersöka saken var det dött och 
tråkigt på puben. Efter att ha halvsovit över böckerna i biblioteket gav en kall Staropramen en uppiggande effekt 
och livet kändes genast lite trevligare. Juristernas hus snyggades upp förra vintern (för er som inte har varit där på 
ett tag) och antalet besökande på puben har ökat markant sedan dess. Det besvärliga i att ta sig ut till universitetet 
när man väl än gång har kommit därifrån kan enkelt avhjälpas genom att inte gå därifrån. Då känns det så mycket 
mer välförtjänt också att få ta sig en öl.

FALSKT

Tro det eller ej om juristlinjen
Okay visst finns det många skrönor gällande juristlinjen samt dess intagna. Men hur är 
det egentligen i verkligheten? Vår testarpanel Mytberäkningsutskottet har grundligt tagit 
åtta av de mest omtalade myterna som finns på/om juristlinjen på största möjliga allvar. 
Allt för att kunna ge dig student en aning om vad du egentligen håller på med. Nedan 
följer en genomgång i korthet. Vi kan kalla det Juridiska föreningens tidning Iusbärarens 
Mytberäkningsutskotts offentliga utredning, JFIMUOU så att du känner igen dig …
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Disciplinärendena mot juridikstuderande ökar
Ja, enligt informatör Linda Carlenäs på Juridiska Institutionen stämmer det. Under 2005 togs 15 fall till disciplinnämnden 
varav 7 berodde på otillåtna hjälpmedel på tentor och 8 var plagiering av uppsatser eller inlämningsuppgifter. Bland 
annat på grund av att institutionen anställt fler tentavakter har inget fusk upptäckts under 2006. Från och med vår-
terminen 2007 kommer heller inte anteckningar i lagboken att tillåtas.

SANT

En tredjedel av alla juridikstuderande hoppar av linjen
Eftersom folk sällan säger upp sin plats på juristlinjen utan istället tar studieuppehåll är det svårt att exakt veta hur 
många som hoppar av. Men nedan visas antalet registrerade på respektive termin under vårterminen 2005. 
termin 2: 237
termin 3: 224
termin 4: 232
termin 5: 227
termin 6: 202
termin 7: 202
Hösten 2002 antogs 310 studenter och hösten 2005 endast 225. Av de studenter som antogs hösten 2002 var det alltså 
endast 202 som var registrerade på termin 6. Man skulle kunna tolka det som att 1/3 har hoppat av men variationer kan 
naturligtvis förekomma av andra skäl.

SANT:ish

Det flesta på juristlinjen pluggar minst 50 timmar per vecka 
Enligt en nyligen genomförd undersökning pluggar juridikstuderande i snitt 5 timmar per dag inklusive föreläsnin-
gar och gruppundervisning. (Därmed inte sagt att alla går på föreläsningarna eller gruppundervisningen.) Det är 
alltså absolut inte sant att juridikstuderande läser så ofantligt många timmar som alla tycks tro. Men vad gör då alla i 
biblioteket hela dagarna … hmmm…

FALSKT

Jurister vill egentligen gå på Handels 
Enligt tidigare nämnd undersökning ville 6 % av de tillfrågade kanske hellre gå på Handels medan övriga var fullständigt 
emot tanken. Denna myt tror Mytberäkningsutskottet absolut inte på.

FALSKT

Då var det sagt! Vi har svart på vitt presenterat Iusbärarens första offentliga utredning. 
Vissa myter var sanna och andra var falska. Detta är dock bara början på 
Mytberäkningsutskottets verksamhet. Många myter skall krossas samt valideras i 
tidningens kommande nummer. 

Tills det är dags för tidningens nästa utredning verkar det rimligt att du tänker igenom 
om du har några förslag på myter gällande juristlinjen eller dess periferi som bör 
utredas? Du är dessutom hjärtligt välkommen att skicka dessa förslag till 
iusbäraren@jf.su.se

Helena Hellgren, Sofie Jansson  
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Musiksmak och nedladdning
En exklusiv 
intervju med 
Love Antell,  
frontfigur i 

Florence Valentin
Ni fick stor medial uppmärksamhet med ep: n ”Allt dom 
bygger upp ska vi meja ner” från 2003. Den spelades 
t.ex. febrilt på p3:s a-lista och ni spelade live på Luuk. 
Fullängdaren ”Johnny Drama” utkom 2004 men fick 
oförskämt liten uppmärksamhet. 

  Vad har du gjort sedan dess? 

Jag har tecknat och målat, och tryckt egna böcker. Jag 
har även jobbat ihop en del nya saker med bandet. 
När Posten bolagiserades flyttades huvudkontoret, 
och det gamla huset vid Klaraberg lämnades tomt. 
Där ska man nu bygga lyxhotell. Men arkitektfirman 
och finansiärerna bråkar om stålar, så tillsvidare har 
man hyrt ut källarlokalerna till hemlösa hivpositiva, 
och oss. När jag var nio år var jag nere varje helg på 
T-centralen och spelade på perrongerna, tillsammans 
med Per (storebror). Så på något sätt är jag tillbaka 
på samma plats, och gör precis samma grejer som för 
15 år sen. Eftersom hela MNWs katalog köptes upp 
av en rik affärsman i skivbranschen fick alla jag kände 
på skivbolaget sparken. Så jag gick i höstas upp på 
kontoret för att riva mitt kontrakt. Till min förvåning gick 
jag därifrån med ett rejält förskott istället. Själv köper 
jag aldrig cd-skivor, det finns inga bra argument för att 
göra det. Men folk i skivbranschen har som jobb att tro 
på något som vem som helst kan se är en allt mindre 
lukrativ marknad. Så hur underligt det än låter har jag 
förtroendet att göra konstnärligt drivna produktioner 
till små kostnader, och de har min tillåtelse att göra 
CD-skivor eller whatever. För egen del trycker jag upp 
små upplagor av vinyl som få köper, och sprider musik 
via nätet. 

  När når ert nya material handeln? 

Vi kommer att släppa en serie vinyl 7” singlar framöver. 

  Hur ser du på nedladdningsdebatten?

Numera har det utvecklats podcasts som profilerar 
sig efter lyssnarens individuella musiksmak. Det 
möjliggör för var och en att upptäcka ny musik, men 
inom sina egna referensramar. Jag har svårt att se 
hur annonsradio skulle kunna överträffa det. Och 
hur de skulle kunna göra en kommersiell produkt av 
det. De flesta som lyssnar på radio slipper ju helst 
reklamavbrotten. P3 som drivs redaktionellt och som 
har publicserviceuppdrag har trampat rejält i klaveret 
i denna fråga. De lägger ut hälften av sina program 
på entreprenad (precis som Z-TV). Samtidigt lyckas 
inte de nischade musikredaktionerna vara tidigt ute 
med att hitta ny intressant musik. När de försöker 
ta pulsen på tidsandan blir det ofta i någon form av 
slutförvaring. De koncentrerar sig i väsentlig del till 
skivsläpp, vilket borde vara ett väldigt omodernt sätt 
att se. P3 är samtidigt enormt betydelsefullt för svenska 
artister, som ofta får förtur till spellistorna. Eftersom 
allt färre köper CD-skivor blir royaltypengarna från 
STIM den enda ersättning man kan hoppas på för 
sin musik. Därför vågar ingen säga något negativt 
om P3. Tvärtom så är alla tacksamma att P3 finns. 
Med stadigt sjunkande lyssnarsiffror tror jag ändå att 
P3 så småningom kommer förlora sin funktion som 
musikkanal. Jag tror att om P3 finns kvar om tio år så 
är musiken marginaliserad. Programtablån kommer 
till större del bestå av telefonväkteri för tonåringar att 
vädra sina tankar om puberteten. Å andra sidan är vi 
ju redan där. 

  Vad tycker du om antipiratbyråns arbete? 
 
Det är nog omöjligt att kontrollera upphovsrättskyddat 
material från att spridas gratis på nätet. Frågan är 
kanske hur det påverkar synen på immateriell rätt vad 
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Musiksmak och nedladdning
gäller medicin eller genmanipulerade sojabönor. 
Upphovsrätten visar sig i ett större sammanhang 
vara rejält orättvis. Den koncentrerar kapitalvinster till 
den rika centrala delen av världen, och produktionen 
till länder i periferin. Upphovsrätten visar sig vara en 
imperialistisk idé. 
Men vad antipiratbyrån inte säger är att i det lilla så 
tjänar faktiskt inhemska pop-konstellationer pengar på 
sin upphovsrätt när Sveriges Radio tar sig an deras 
musik. Att det i sin tur manar till att det produceras 
fantastiska mängder meningslös musikkultur är bara 
symptomet. Upphovsrätten är själva åkomman. Jag har 
jag ofta lekt med tanken att liksom Cornelis Wresvijk gå 
ur STIM, och ställa mej utanför ett marknadsmässigt 
tänkande kring det konstnärliga. Men jag tjänar ju inga 
pengar på min musik ändå, så det spelar ingen roll. Jag 
hör ofta argument som konstnärer och musiker kommer 
släpande på att man måste kunna leva på det man gör. 
Personligen upplever jag mest att kommersiellt gångbar 
kultur inte har något värde utöver det. Och det är ett

problem för kulturen. Om enbart marknadskrafter styr 
tas kulturen ifrån oss. 

  Har ni inbokat några spelningar i sommar?

Någon enstaka, det dyker upp på kort varsel. Men det 
går att se efter på MOTSTRÖM www.pucka.se som är 
en sajt vi har.

  Vad skulle du rekommendera för musik 
för en sönderpluggad juriststuderande?

Just nu rekommenderar jag Heron, ett bortglömt brittiskt 
popfolkband som var verksamma på sjuttiotalet. Och 
Kazumasa Hashimoto från 2006. 

Johan Rosengren
 

Kazumasa Hashimoto

Språk- och juridikprogrammet vid Stockholms universitet

Mången jur stud har säkert frågat sig vad språk- och juridikprogrammet går ut på. Stockholms universitet sjösatte 
det hösten 2001 och utbildningen leder fram till en filosofie magisterexamen i t.ex. engelska med juridik. Varje 
vårtermin antogs 25-30 studenter och de första tog examen våren 2004. Utbildningen inleds av två terminer 
språkundervisning och därefter följer tre terminer juridik. Sedan väntar ytterligare två terminer vid ett utländskt 
universitet och vid hemkomsten skrivs en magisteruppsats inom det valda språket med fokus på juridik. 
De som senast antogs till programmet och som nästa hösttermin ska åka utomlands ser dock ut att bli de sista att 
antagas på en tid, då antagningen frystes inför VT06. Juridicums prefekt Ronnie Eklund kommenterar frysningen 
som en “time out”. - Bolognaprocessen innebär att alla kursplaner måste skrivas om och vi avvaktar med en 
time out på ett år för att sedan utvärdera hur läget är. Bolognaprocessen är ingenting vi kan påverka utan 
beslutet tas på ett högre plan än fakulteten. -
Vilka karriärmöjligheter de utexaminerade har på arbetsmarknaden har diskuterats flitigt av de studerande, men 
Eklund är övertygad om utbildningens nödvändighet. - Ett flertal arbetsgivare efterfrågar personal som kan 
både språk och juridik på en fackmässig nivå. Kompetensen behövs men anställningar är inte aktuella i 
dagsläget. -
Som det ser ut idag är programmets framtid osäker. När antagningarna kommer igång igen och vilken form 
utbildning får kommer beslutas vid ett senare skede när Bolognaprocessens inverkningar är överskådliga. För 
dem som är intresserade av att läsa språk som breddningsämne är det till att läsa som vanligt vid en språkinstitution, 
alternativt att söka ett utländskt universitet, under en tid framöver. 
     
    Fredrik Berggren 

Skivtitel: Gllia
Genre: Electronica 
Artist/Grupp land: Japan
Distributör: Noble/Dotshop.se
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Festrapport från juristernas

Under de gångna terminerna har det anordnats ett antal 
väldigt lyckade fester och torsdagspubar som avbräck i 
den gråa studieslentrianen. 
I början på mars var det dags för sjätteterminarna att 
infinna sig till sin fest som markerar att halvtid på 
utbildningen har passerats. Prydda i kostymer, festblåsor 
och leenden samlades skatterättarna i Skandiasalen 
för att få välkomstdrinkar stuckna i händerna och för 
att avlyssna JF:s egen kör Svea, innan det var dags att 
finna sin bordsdam eller bordsherre vid långborden i 
Reinholdsalen. 

Terminens andra uppklädda sittning gick en tid senare 
av stapeln i form av Recentiorsfesten, där JIK:arna 
fick leta upp sina bästa finpaltor, slå sig till bords och 
avnjuta en trerätters middag som till deras höga nöjens 
skull serverades av faddrarna. Reccen blev en “intim” 
men ack så trevlig tillställning som, på både gott och 
ont, gick i dryckens tecken. 

.

Som så vanligt på fester uppträdde föreningens spex 
till publikens förtjusning, och på scen framfördes 
både gamla godingar och nyare alster ur repertoaren, 
av såväl erfarna spexare som av nya förmågor. De 
skatterättare som inte hade deltagit på någon sittning 
sedan JIK-dagarna fick åter höra hur det kan gå om 
man får BA. På reccen framfördes en hysteriskt rolig 
tolkning av göteborgssonen i sjömanskostym, till 
Öfverfadderns ljudliga förtret. Ett enkelt lyckorecept för 
festerna tycks ha varit: Mindre långa tal och lite mer 
äta, socialiserande och sjungande. 

Även i fall när det är mycket folk i huset redan under 
sittningarna, så kommer festen att gå in i en ny fas när 
eftersläppet öppnar vid tiotiden och alla som inte läst 
kursen eller har snålat på biljetten tränger sig in, vilket 
också skedde vid ovan nämnda fester, och deltagarantalet 
drygas ut till den ringa grad att Skandiasalen fylls till 
bristningsgränsen samtidigt som föreningens discjock-
eys sörjer för dansvänlig musik som får massan att röra 
sig.

Juristernas hus har 
levt upp igen efter 
en tids lugn. 
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Så säger JIK:aren Anders Gustafsson, som på vårens propp-volley den 
25 februari tillhörde vinnarlaget ”Johnny the rocker”, där alla var utklädda 
till Magnus Uggla. 
  - Vi tjejer i laget bejakade Magnus Ugglas kvinnliga sida, förklarar 
Gabriella Linderberg.
Med 10-1 vann ugglorna finalen mot Kidz, som var utstyrslade med 
sockiplast och slickepinnar. Kidz blev dock inte lottlösa. Genom sin 
version av ”Tusen och en natt” fick de hedersomnämnande för bästa 
schlager, och genom tårta och pizza med JF-garnering vann de kategorin 
”bästa muta”. Trots det sistnämnda försäkrar Sandra från Kidz-laget att 
hon har stor respekt för Madeleine Leijonhufvud, vars föreläsning om 
etiken i juridiken hon nyligen åhört.
Bästa tema och bästa hejaramsa vanns av laget Et Tu Brute, såsom 
namnet antyder utklädda till romare, med en Ceasar omgiven av vindru-
vor.
På kvällen fortsatte festen i Juristernas Hus, och spexet bjöd på sånger, 
bl a den välbekanta notarievisan, skriven av Vidar Ambrosiani, själv nu-
mera länsrättsnotarie i Örebro.
  - Det var en skittrevlig kväll. Katta & Jens har gjort ett jättebra jobb, 
säger JIK:aren Björn Sand.

Ny på juristlinjen
Proppfesten 

Det var en fantastisk dag och kväll i alla bemärkelser

David Munck

Vad tycker du är kul?

Sjunga? Skriva låttexter och manus? Spela någon form av instrument? Agera på en scen? 
Teckna? Måla? Sy? Snickra? Bära saker? Arrangera fester? Dansa? Regissera? Tjata ihop sponsorer?

 Sminka folk? Ordna med PR? Skratta? 

Om något av detta faller dig i smaken är spexet rätt plats för dig! 
Vi resonerar efter principen “ju fler desto bättre” och alla är välkomna, även om man inte pluggar på juristlinjen. 

Kontakta mig via forumet, maila eller ring!

Bim Å. Schär
Underhållningsmästare

um@jf.su.se



JURIST? NORDIST?
JAVISST!

5 länder - 14 föreningar - 10 gånger mer
fest, 100 gånger roligare!

Genom att gå med i Internationella kommittén får
Du möjlighet att resa runt i Norden på nordiska
veckor. Du får möjlighet att gå på intressanta
studiebesök, knyta nya kontakter med andra

nordiska juris studerande och gå på de roligaste
och mest galna festerna Du har varit på!

Är du intresserad av att få ett vidare perspektiv och
ha fantastiskt kul, gå med i int kom idag!

Nordiska veckor hösten 2006:

v. 39 Uppsala
v. 40 Codex (Helsingfors)
v. 41 Oslo
v. 43 Artikla (Rovaniemi)

v. 44 Köpenhamn
v. 46 Göteborg
v. 47 Stockholm

Vill du ha mer information, hör gärna av dig till mig!

Emil Akander
intsek@jf.su.se
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Nordisk samvaro med anor
I november 2005 var Juridiska föreningen i Stockholm värd för Nordisk Vecka. Anordnare av veckan var Internationella 
Kommittén vid JF och vi fick nöjet att gästas av juridikstudenter från nordens alla länder!

Temat för veckan var ”Drakskeppet går Österut” och i denna anda var vi på besök hos advokatbyrån Delphi Law, där 
Örjan Odenbro och Per Granström berättade om advokatbyrån och sin snabbt växande Kinaverksamhet i Sverige. 
Studenterna fick därefter möjlighet att mingla under avslappnade former med verksamma jurister. På advokatbyrån 
Bird&Bird fick kommittén möjlighet att träffa Michael Frie och Hubert Best, som berättade om advokatbyråns 
verksamhet och det spännande arbetet som jurist i Kina och uppdraget om de Olympiska Spelen i Peking 2008. På 
advokatbyrån Vinge fick de nordiska gästerna träffa då nytillträdde VD Bertil Hult, som berättade om sin roll som 
VD, om byrån i allmänhet och juristens roll i framtiden. På riksdagen blev vi mottagna av riksdagsledamoten Cecilia 
Magnusson, som berättade om sitt arbete som politiker vid justitieutskottet, varvid en livlig diskussion om de olika 
och lika inslagen i nordisk rättstradition följde. Den nytillträdande finske Ambassadören till Oslo, Peter Stenlund, gav 
ett intressant föredrag om ”Finland och EU” på finska ambassaden, vilket gav en inblick i vårt grannlands syn på 
förhållandet till EU. Efter föredraget följde en mottagning med mingel, då studenterna gavs möjlighet att ställa frågor 
om både europeisk politik och arbetet på finska UD. Den stora avslutningen på veckan var JF Stockholms 
traditionsenliga Årsbal med dans intill småtimmarna. 

För bilder se  www.jf.su.se/intkom

Internationella kommittén skulle särskilt vilja tacka Örjan Odenbro och Per Granström vid Delphi Law, Hubert Best 
och Marina Årelid vid Bird&Bird, VD Bertil Hult och Petra Wennervall vid Vinge, Cecilia Magnusson vid justitieutskottet 
och Finska ambassaden Ambassadör Peter Stenlund och Ambassadör Pertti Torstila.

Stephanie Hsieh
Internationell Sekreterare 2005

Vid Nordiska sekretariatets möte i Åbo(Lex) 
vecka 12 valdes ny president för det Nordiska 
sekretariatet. Närvarande var representanter 
från 12 av de 14 föreningar som ingår i det 
nordiska samarbetet. Till ny president valdes 
Sonja Riska som är internationell sekreterare i 
Codex (Helsingfors).  

Bild: Sonja Riska (President 2006-2007) och 
Albin Broman (President 2005-2006)

Emil Akander  
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Java:rs, det smakade!
Lejonparten av juriststuderande är föga intresserade av inflation, men efter 
några timmar i biblioteket önskas studentens svarta guld och då bryr sig de 
flesta om de prisförändringar som skett på denna dryck. Under terminen 
har det skett en generell prishöjning på javahaken, och i det evigt omtalade 
konsumentintressets namn utfördes en undersökning, utan anspråk på 
vetenskaplig signifikans, där javahak [läs kafeteria red.] med relevans för 
juriststuderande besöktes och utprovades. Fem vana kaffedrickare, med 
ett spann från andra till fjärde termin, valdes ut som testpanel, varav endast 
en var kvinna då de andra troligen studerade. I testet var variablerna pris, 
smak och service. Betygsskalan vid bedömningen var 1-5 och priset. Inga 
nymodigheter som ”latte” och ”machiatto” testades, utan endast gammalt 
hederligt kaffe.

JAVAHAK

Pressbyrån

7 Eleven

Sexan

By George

Trean

Yalla

PRIS

  6

10

10

  9

10

10

SMAK

3,4

4,4

3,6

3,2

2,2

1

SERVICE

4,8

4

2,8

1,6

1,4

2

KORT KOMMENTAR

Slutsats

Allt som allt var panelen överens om att Pressbyrån var testets vinnare tack vare den höga servicen och att kaffet 
är mycket prisvärt. 7 Eleven kom som tvåa med ett mycket gott kaffe, glad personal och en ny skinande maskin, 
men ett lika högt pris som merparten. I övrigt var det svårt att nå konsensus angående de andra, förutom Yalla 
som blev testets jumbo, men panelen hoppas Yalla byter ut sin slöa kaffemaskin och gör en come back då det i 
dagsläget är det bekväma gångavståndet från biblioteket som är dess främsta tillgång. 

”Välmenande, men disträ personal”

”Mycket trevliga, men lite säljartypiga”

”Tystlåtna, men gott kaffe”

“Helt ok kaffe, men personalen borde le lite”

”Kaffet har ryckt upp sig med nya maskinen, 
men de har fortfarande aldrig växel”

“Utmärkt service och kvinnan i panelen 
tyckte personalen var gullig”



Iusbäraren 1/0628

Torsdagar ÄR mer än     bara ärtsoppa

Fester i all ära, men kärnverksamheten på Juristernas hus 
är ändå de vanliga torsdagspubarna där den annars så 
flitige jur studen kan fraternisera med andra ordvrängare och 
slappna av i den loungeinspirerade miljön. Dessa kvällar har 
kryddats rejält med mer och nytt trevligt folk bakom baren 
som står till tjänst med att tappa upp drycker av allehanda 
slag, och för att släcka törsten i även de mest kräsna 
struparna har nya sorters maltdrycker tagits hem. Även 
mousserande vin finns till ett mycket studentlivsanpassat pris.  

Den generella kvalitetsuppgången av verksamheten har 
successivt följts av att fler besökt torsdagspubarna vilket i 
sin tur höjer stämningen ännu mer och gör det väl värt att, 
istället för att åka hem, besöka huset när bibliotekets musik 
ljuder vid niotiden, om än så bara för en liten stänkare.Det 
första du kan väntas möta vid intåget är de vassa toner som 
kommer från DJ Chewbaccas mixbord. Du kommer senare 
med stor glädje upptäcka att det finns en massa trevliga 
och avslappnade människor som letat sig hit då bibliotekets 
stängningsläte tystnat .

Välkommen till 
PUBen, 

din juridiska 
oas…
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NYUTEXAMINERADE
AGÖ JENS 
ALBRECHT PETER
ALFREDSSON TORBJÖRN 
ALLARD FREDRIKA 
ANDERSSON CATHARINA 
ANDERSSON EVA 
ANDERSSON MALIN 
ANDERSSON PATRICE 
ARPEGÅRD MADELEINE 
ATANASOVA ANDERSSON ANNA
AXELSSON PETER 
BERG PHILIP  
BERGER OMAR
BERGSTRÖM JONAS 
BERTHELSON NIKLAS 
BINDMARK STINA

BITTNER ALEXANDRA 
BJERKE CHRISTINA 
BJÖRKLUND GÖRAN 
BORGLUND THERÉSE 
BOSTRÖM JON 
BOSTRÖM KIM
BREHMER EMMA 
BRIGENHEIM MARTIN 
CARDNER CECILIA
CECCHINI CAROLINE
CHANDARANA KINNERY 
CUPURDIJA SANELLA 
DALQVIST ANETTE
DANIELSSON ARVID 
DEVGUN REENA
DINTLER ANDREA

EK HAMPUS 
EKLUND ELIN
ELFSTEN HELENA ELISABET
ENGBLOM MALIN 
ENGSTRÖM JOHAN
ENGVALL HENRIK 
ERIKSSON SARA
ERLING BJÖRN
ERNEHOLM FREDRIK 
ERNFALK INGRID 
FAGERLUND MARTIN 
FALENIUS ANNA
FALLENIUS JULIA 
FOCK JAKOB 
FORSELL ÖHMAN INGELA 
FORSMAN NICLAS



Vill ditt företag annonsera i tidningen? maila
iusbararen@jf.su.se för info
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FROST MATTHIAS 
GHARIHAGHIGHAT LEILA 
GILLBLAD ÅSA
GLOUKHAREVA KARINA 
GONZALEZ ANNA LENA
GRAFLUND SOFIA
GUSTAFSSON JOHAN 
HAMZEH HOMAN
HANSSON MARIE
HEDSTRÖM CAMILLA
HELLSTRÖM SOFIE 
HEMMILÄ MARITTA
HJÖRNE SARA 
HOLFVE KAROLINA
HOLM CARL
HULTMAN JAKOB 
HÖGBERG BJÖRN 
ISENBERG SARA
ISMAIL RASHAD 
JANSSON CHARLOTTE 
JANSSON KARIN 
JARVAD HANNA 
JOHANSSON GEDDA GUSTAF
JOHANSSON VERONICA
JONASSON CHARLOTTE 
KAHLBERG KARIN 
KARLSSON JOHAN
KARLSSON THOMAS
KJELLGREN ANDERS
KOLGA JOHANNA 
KRZYZANSKI FELISA
KÖNIG ANDREAS 
KÖSTER MARIA 
LAGERSTEDT ROBIN 
LAINPELTO KATRIN
LEIJONHUFVUD ERIK 
LEIJONHUFVUD GUSTAF

LENNÉ EMMA
LIE KAROLINA
LILJESON OSCAR 
LINDBLAD SOFIA 
LINDHOLM LISA
LITZELL MARIA
LJUNG ERICA 
LJUNG KAROLINA
LUIK ANNIKA 
LUNDGREN MATTIAS
LUNDMAN MARIANNE 
MAGNUSSON CHRISTER 
METH KARIN  
MYHRE JESSICA
NILSANIUS CHRISTINE 
NILSSON ALEXANDER
NILSSON ANNA
NISSEN TORA 
NORDBLAD MÅNS 
NORDSTRÖM EVA
NORELL ANNA
NUSDORFER JULIA 
NYMAN HILLEVI 
OBEL MAGNUS 
OHLSSON BJÖRN
OLSSON ANNA
PALMGREN SARA 
PERSSON GRETA 
PERSSON MARIA
RADO SZILÁRD
RAJALA KARIN 
RANEKE JONAS
REINHOLDSSON MONIKA 
RIDDERLIND YVONNE 
ROSENDAHL MAUD 
ROSTAMI JALILIAN NIMA
RUNG ANDREAS 

SAMUELSSON CATHARINA 
SANDLIN CAROLINE 
SCHMERER STINA 
SEKE TAMADDONZIA HELENA
SJÖGREN MARCUS 
SPERBER JOSEFINA
STRÖMBERG BENGT
SUNDLÖF TINE
SVENSSON DANIEL
SVENSSON HANS
SVENSSON MALIN 
SÖDERBERG ZIESNITZ ANNA
THORÉN ISABEL
TILLMANN CHRISTIAN 
UNGER MARIA 
VAHTRA HENRIK 
WALLIN SARA 
VAN ROOIJ JOHANNA 
WANNFORS INGRID 
VAZIRI BAHARAK 
WERNER CECILIA 
WESTBERG FEBE
WIJEKOON RASANJALIE 
VILLARD THERESE
WINBERG KARIN 
VON DER ESCH FREDRIK 
WOXSTRÖM HELENA 
YANKU GEORGE 
ZAWISKA
ZENELAJ TEUTA 
ZETHERLUND MARIANNE 
ÅSLIN LINDA  
ÖBERG FREDRIK
ÖSTERBERG NIKLAS
ÖSTRYD CAROLINE 
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VI SÖKER STÄNDIGT NYA JURISTER, såväl nyutexaminerade, tingsmeriterade
som mer erfarna specialister till våra kontor i Sverige och i utlandet. För att
passa in hos oss behöver du inte vara stöpt i den “gängse formen” för jurister.
Det är din personlighet vi är ute efter.

Mycket goda formella meriter är naturligtvis ett krav. Men det är minst
lika viktigt att du delar våra värderingar och att du gillar att arbeta i team.
Vi har en mycket stark företagskultur som präglas av samarbete, lång-
siktighet och generositet. Vi kallar det True Partnership.

Vår storlek och vår marknadsledande position gör att vi har råd att satsa
stora resurser på din kompetensutveckling och på att ge dig såväl bredd som
spetskompetens inom ett eller ett par områden. Oavsett vilken inriktning du
så småningom väljer ger vi dig en unik plattform för din fortsatta karriär
som affärsjurist.

Nyfiken? Läs mer om hur du kan bli en av oss på adressen:
www.mannheimerswartling.se/blienavoss

Rätt person är en bra början på ett TEAM

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ HELSINGBORG NEW YORK FRANKFURT BERLIN S:T PETERSBURG BRYSSEL
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iusbararen@jf.su.se för info



En bra start på karriären

STOCKHOLM GOTHENBURG MALMOE HELSINGBORG LONDON PARIS BRUSSELS HONG KONG SHANGHAI

www.vinge.se
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