
F R E D R I K  A N D E R S S O N  

  

Vem är du? 

Jag heter Fredrik Andersson och är 29 år gammal. Jag tog 

min examen i juridik 2012 och jobbar idag på en 

advokatbyrå i Kristianstad. På jobbet sysselsätter jag mig 

med familjerätt, brottmål, migrationsärenden och andra 

förvaltningsrättsliga ärende. Bor självklart kvar i Lund, då 

jag trivs väldigt bra här. 

 

Vad har du gjort på nationen? 

Jag började 2008 som barchef på Svartklubben för att de 

två efterföljande terminerna köra som förman på nämnda 

klubb. Efter att jag började förstå Sydskånskas betydelse 

för mig, ställde jag upp som PQ och blev vald till nämnda 

post för perioden ht 09/vt 10. Det blev ett år som jag aldrig 

kommer att glömma. Efter mitt år som PQ blev jag invald i 

Seniors för fyra ytterligare terminer i nationens tjänst. 

Under denna period innehöll jag även uppdrag som fanbärare och satt som representant i AFÖS. 

 

Varför har du sökt uppdraget? 

Hela denna processen kom lite plötsligt för mig. Det hela började med att en kompis berättade 

för mig att nationen sökte en ny ProInspektor. Efter vidare samtal kom det fram att nationen 

denna gången skulle vidga sina vyer och undersöka möjligheten att hitta en ProInspektor utanför 

universitetet. Ansökan kändes därefter på något sett självklar, då nationen gett mig så mycket 

glädje, vänskap och möjlighet att utvecklas som person. Det minsta jag kunde göra var att 

erbjuda mina kunskaper och erfarenheter och se om det är vad nationen söker.  

 

På vilket sett kommer du vara en resurs för nationen? 

Det jag tror att jag kan erbjuda nationen är kunskap om nationen och dess organisation, då jag 

varit aktiv i nationen i en något sånär närtid. Vidare tror jag att mina arbetslivserfarenheter kan 

bidra med kunskaper som nationen kan utnyttja i olika sammanhang gällande ärenden mot 

kommun och andra myndigheter. 


