
NYHETSBREV FRÅN JURIDISKA INSTITUTIONENJuridicum
Nr 3/2003

maj

Examen - vad händer sen?

Foto: Elisabeth Hansson

Maria Rylander och Allan Åberg
är jurister med examen från
Stockholms universitet. Här be-
rättar de vad de gör idag och hur
de ser på sin utbildning.

Allan Åberg är ansvarig för
ungdomskommunikation på Svenskt
Näringsliv. Han arbetar för att skapa
intresse för företagande hos unga.

– Jag fungerar som projektledare
och arbetar mycket med information
och kommunikation, säger Allan.
Han tog examen från juristlinjen vid
Stockholms universitet 1995.

– Därefter åkte jag till London och
läste en magister i EG-rätt i ett år. Det
var mitt bästa studieår, inte så myck-
et för själva studierna som för den
internationella miljön och totalupp-
levelsen.
Sedan ville han in på en advokatbyrå.

– Jag skickade runt hundra ansök-
ningar men fick inga napp.
Via ett tips fick Allan veta att
Näringslivets EU-byrå sökte en
företagsrådgivare.

– På den vägen kom jag in på SAF
som senare blev Svenskt Näringsliv.
Allan fortsatte jobba med EU-frågor
som ansvarig för ett europrojekt och
sedan för ett globaliseringsprojekt.

Allan hade många vanföreställningar
om hur det var att jobba.

– Jag trodde att man antingen är
ekonom eller jurist och så jobbar man
med exakt det. Sedan visade det sig
att folk har alla möjliga utbildningar.
Han tror att gränserna mellan olika
yrken blir mer och mer flytande.

– Vår kommunikationschef är t ex
fil kand i litteraturvetenskap!

Parallellstudier
Maria Rylander tog examen för fyra
år sedan och började då på EF:s
försäkringsbolag Erika Travel
Insurance. Maria är ansvarig för
Erikas nätverk av skadeagenter i
olika länder.

– Jag koordinerar nätverket och de
advokatbyråer vi anlitar i respektive
land, säger hon.
Arbetet innebär mycket resor, i
Europa, USA och Asien.

– Jag tycker om att arbeta med oli-
ka kulturer, och trivs mycket bra med
mitt jobb.
Den första tjänsten på Erika var som
skadeansvarig för ett konto.

– Efter ett år fick jag mitt nuvaran-
de jobb och ingår därmed även i led-
ningsgruppen.

Maria läste internationella ekonom-
programmet i Uppsala. Hon hade
redan tidigare läst franska och fick
en lucka i studierna när kurs-
kamraterna skulle läsa språk.

– Jag tyckte att juristlinjens första
år såg intressant ut och läste det i
Stockholm. Juridik var så roligt att
jag fortsatte parallellt med ekonomin.
Det var kul att plugga. Jag blir fort-
farande glad varje gång jag kommer
till universitetet, säger Maria som un-
dervisar på jiken där hon också varit
amanuens.

Tingsmeritering
Varken Maria eller Allan valde att
göra notarietjänstgöring. Allan åkte
till London istället.

– När jag kom hem ville jag jobba
på riktigt, säger han.

– Min tanke när jag gick ut jurist-
linjen var att jobba internationellt,
säger Maria. Det fanns få klassiska
juristjobb med internationella inslag.
Jag ville komma ut i näringslivet di-
rekt och hade inte tålamod nog att
gå via tingsmeritering.

Maria och Allan hade båda drygt BA
i snitt.

– Det räckte för att bli antagen till
utbildningen i London, säger Allan. I
näringslivet behövs akademiska me-
riter för att få första jobbet, sedan är
de underställda erfarenhet och prestation.

Allmänbildande
Juristutbildningen är allmänbildande
och en utmärkt grund, tycker Allan.

– Jag har haft mest nytta av företags-
ekonomin, som jag då ifrågasatte.
Allmän rättslära kändes apart, men har
visat sig vara en gemensam nämnare
för många akademiska ämnen. I öv-
rigt har EG-rätt och statsrätt varit an-
vändbara kunskaper.
På juristutbildningen lär man sig en
metod för att bearbeta stora mängder
information, att analysera och
uttrycka sig.

– Den metodkunskapen är det klart
viktigaste eftersom den kan appliceras
på så mycket. PM-skrivande har jag
också haft nytta av, säger Allan.
Maria tycker främst att hon har
användning för sättet att tänka.

– De ämnen jag har störst nytta av
är internationell privaträtt och skade-
ståndsrätt, säger hon.
Fler kurser på engelska vore bra, menar
Maria.

– När jag kom ut och började jobba
saknade jag terminologin på engelska.

Allans och Marias råd till dagens
studenter är att inte låsa sig vid en
bestämd åsikt om framtiden utan vara
öppna och söka brett.

– Juridik är en bred utbildning. Även
om en annons efterfrågar en ekonom
eller samhällsvetare så kan det gå lika
bra med en jurist, säger Allan.
Maria berättar att hon fick sitt jobb
genom en arbetsmarknadsdag för
ekonomer, där hon träffade EF och
argumenterade för sig själv som jurist.

– Var inte för sträng mot dig själv
utan satsa på det som är kul att hålla
på med; kåren, föreningar eller sport.
Det kan ge viktiga erfarenheter och
kontakter, säger Allan.

– Gör det du själv tycker är roligt för
då blir det bra, säger Maria. Mina pa-
rallellstudier fungerade tack vare att jag
tyckte det var kul.

Allan Åberg är jurist och
ansvarig för ungdoms-
kommunikation på Svenskt
Näringsliv.

Stor framgång för
Stockholm i
SM i juridik

Det blev storslam för studenterna från
Stockholms universitet i SM i juridik
som avgjordes den 25 april. Mattias
Nilsson och Walo von Greyerz utsågs
till bästa kärandelag medan Theresia
Carlgren och Johanna van Rooij blev
bästa svarandelag. Därmed blev
Stockholm också bästa ort.

Tävlingen arrangeras av de juridiska
föreningarna i Stockholm, Lund,
Uppsala, Umeå och Göteborg i sam-
arbete med advokatbyrån Mannheimer
Swartling. Initiativtagare till tävling-
en är justitierådet Torgny Håstad som
också skriver de fiktiva rättsfallen.

– Årets fall handlade om talerätt,
avtalsrätt och upphovsrätt, berättar
Mattias Nilsson.
 I år hölls finalen i Svea hovrätt med
fyra justitieråd och hovrättspresiden-
ten i juryn.

– Tävlingen går ut på att agera som
ombud och det är den juridiska ar-
gumentationen och framförandet
som bedöms, säger Mattias Nilsson.

Doktoranderna vid Juridiska fakul-
teten har i de flesta avseenden bättre
villkor än sina kollegor vid andra fa-
kulteter på Stockholms universitet.
Det visar en enkätundersökning av-
seende doktorandernas arbetsmiljö
som studentkåren genomfört.

Samtliga Juridiska fakultetens dok-
torander har tillgång till kopiering,
frankering, e-post genom institutio-
nen och egen eller delad telefon. På
universitetet som helhet saknar 10-
15 procent dessa möjligheter. Över 90
procent har egen dator på Juridiska
institutionen, totalt har 14 procent
inte tillgång till dator medan 20 pro-
cent delar.

Juridiska fakulteten har lägst andel
som känt sig orättvist behandlade på
grund av kön, 13 procent, och störst
andel som inte upplevt problem i re-
lationen till handledaren, 88 procent.

41 procent av det totala antalet dok-
torander uppger att de arbetar mer
än 45 timmar under en genomsnitt-
lig vecka. 72 procent av universite-
tets doktorander sjukskriver sig inte
när de är sjuka. 25 procent av juris-
terna tog bara ut 0-10 dagars betald
semester under förra året. Hälften
jobbade dessutom med avhandling-
en under semestern.

Källa: Doktorandpulsen

Bättre doktorera vid
Juridiska fakulteten
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När höstterminen börjar kommer
Lexlabs datasalar att ha fått ny ut-
rustning.

– Alla datorer, inklusive skärmar,
ska bytas ut. De ersätts med s k tun-
na klienter som tar mindre plats och
är lättare att underhålla, berättar Ulf
Färjare som ansvarar för upprust-
ningen.

De tunna klienterna drar mindre
energi, vilket bör leda till mindre vär-
meutveckling och en bättre miljö i
datasalarna. Gränssnittet kommer
att återgå till att bli mer Windows-
likt så att alla ska känna igen sig.
Skrivarna byts inte ut. För dem gäl-
ler ett särskilt underhålls- och servi-
ceavtal som inte påverkas.

Lexlab rustas upp

Kriminalisering.
Problem och principer

Claes Lernestedt disputerade den 11
april på sin avhandling ”Kriminali-
sering. Problem och principer”. Av-
handlingen behandlar begränsande
principer för kriminalisering; vad som
bör få ges skydd och hur det bör få
ges skydd. Bakgrunden är det tillstånd
som brukar karaktäriseras som ”över-
kriminalisering” eller ”straffrättslig
inflation”. Härpå reagerar doktrinen
(och även delvis lagstiftaren själv)
genom att ställa upp olika principer
som ska vägleda kriminaliseringsöver-
väganden. 
Opponent vid disputationen var pro-
fessor Kimmo Nuotio, Helsingfors
universitet.

Daisy är Juridiska institutionens
nya studieadministrativa system.
Det ska underlätta både för stu-
denter och personal.

– All administration kring utbild-
ningen ska skötas i DAISY, berättar
Declan Mac Guinness som är
projektledare.
Som student kan du anmäla dig till
kurser och tentor direkt i program-
met. Resultat från tentamina och PM
kan ses här, liksom schema, gruppin-
delningar och placeringslistor till
tentor. Information om inställda lek-
tioner skickas ut via e-post och kurs-
utvärderingar kan fyllas i direkt på
datorn.

– Alla listor på väggarna ska på sikt
kunna försvinna, säger Declan.

Studentkonto behövs
För att få tillgång till DAISY skaffar
varje student ett studentkonto hos
Studentbyrån i A-huset. Kontot ger
bland annat en e-postadress och till-
gång till DAISY.
Programmet är webbaserat. Man kan
gå in i systemet  från vilken dator som
helst via Internet. Det blir alltså inte
längre nödvändigt att åka ut till uni-
versitetet för att kryssa i sig på en
lista för exempelvis tentamensanmälan.

Institutionen för Data- och systemve-
tenskap har utvecklat systemet och
anpassat det till Juridiska institutionen.

Under vårterminen testas systemet och
används på kurserna i rättsteknik,
civilrätt 1 och juridisk översiktskurs.
Det är studenterna som började på
juristlinjen i januari som är de första
att använda DAISY. Alla nya studen-
ter läggs in i systemet efter hand som
de påbörjar sina studier. Studenter på
termin två och senare berörs inte.

Pia Laakso är kursadministratör i
rättsteknik, som är den andra kursen
på juristlinjens första termin.

– Detta är första gången jag använ-
der DAISY och det underlättar mycket
i det administrativa arbetet, säger hon.

Kursutvärderingar
Kursutvärderingar är en sak som sköts
betydligt smidigare med DAISY. De
läggs ut när kursen börjar gå mot sitt
slut och studenterna uppmanas att gå
in i systemet och fylla i utvärderingen
direkt på skärm. Utvärderingarna be-
arbetas i systemet och färdig statistik
kan skrivas ut. Systemet kan även ge-
nerera påminnelser till de som ännu
inte svarat.

Kursutvärderingen för vårterminens
kurs i rättsteknik låg ute i DAISY så
att studenterna skulle kunna fylla i
den. Bara 67 av 340 studenter svara-
de, normalt är 150-200 svar om en-
käten distribueras i pappersform.

– Jag tror det krävs mer information
till studenterna om hur man använ-
der systemet, säger Pia Laakso.

Fler studenter än tidigare har sökt
utbytesplatser inför höstterminen.
Totalt har 90 studenter sökt till de
93 utbytesplatserna i 19 länder.

– Det är väldigt roligt att fler tar
chansen att studera utomlands, säger
prefekt Ronnie Eklund.

Många studenter söker sig till andra
kontinenter. Populärast är den enda
platsen vid välrenommerade Benjamin
N. Cardozo School of Law, Yeshiva
University i New York, hit sökte 28
studenter. Bond University i Austra-
lien är fortsatt populärt med 32 sö-
kande till två platser. National Uni-
versity i Singapore har dock färre sö-
kande än förra året.

– Det beror på att många valt att
söka till New York istället, säger Åsa
Sandberg, studierektor med ansvar
för utlandsstudier.

Det land i Europa som lockar flest är
Irland, följt av Storbritannien och
Belgien.

Utöver de platser som nu utlysts,
ERASMUS och vissa bilaterala avtal,
finns också utbyte med Birmingham
dit fem studenter åker varje termin
och Nordplus som omfattar cirka
fyra utbytesstudenter. Sex studenter
åker till Chile, Peru och Filippinerna
för ett års studier.

Rekordmånga
vill

utomlands

Forskningsarbete
College of Europe i Brugge, Belgien,
söker examinerad jurist för forsk-
ningsprojekt i Sverige. Mer informa-
tion finns på www.juridicum.su.se.

LEDIGA JOBB

Inför höstterminen 2003 ökade an-
talet förstahandssökande till juristlin-
jen vid Stockholms universitet till
2177 personer. Det är en ökning med
12 procent från förra året. Flera av
de fristående kurserna ökar också i
popularitet. Exempelvis sökte mellan
50 och 60 procent fler kurserna i be-
skattningsrätt jämfört med förra året.

Många söker till
juristlinjen

Med anledning av Helena Sutorius’
postumt utgivna avhandling ”Bevis-
prövning vid sexualbrott” hålls ett es-
tradsamtal mellan professor Christian
Diesen, forskningsassistent Anna Kaldal
(respondenter), med dr och barnpsy-
kiater Clara Gumpert och informa-
tionschefen vid Brottsoffermyndighe-
ten Gudrun Nordborg (opponenter).
Presentatör är professor Madeleine
Leijonhufvud.
Vid arrangemanget kommer avhand-
lingen (utgiven av Norstedts Juridik)
att säljas till rabatterat pris.
Tid: Fredag den 16 maj kl 10-12.
Plats: G-salen, Arrheniuslaboratoriet,
Stockholms universitet.

Istället för disputation

Forskningamanuens
Juridiska institutionen söker forsk-
ningsamanuens i försäkringsrätt. Ar-
betsuppgifterna består i kursadminis-
tration av specialkurserna försäk-
ringsrätt och skadeståndsrätt, samt
viss studievägledning. Forsknings-
uppgifter och visst biträde vid forsk-
ningsarbete kan förekomma. Ansö-
kan skall vara inne senast fredag den
30 maj. Mer information finns på
www.juridicum.su.se.
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DAISY underlättar för
studenter och personal

Språk-juridik programmet

INSTITUTIONSINFO

Du som läser på juristlinjens tredje
eller fjärde termin kan ta en fil mag
examen på Språk-juridik programmet.
Programmet innehåller juridikstudier
och studier i något av följande språk:
engelska, franska, italienska, tyska,
nederländska, spanska, portugisiska
och nygrekiska. Ett års utlandsstudier
ingår i programmet. Sista ansöknings-
dag är fredagen den 30 maj.
Mer information hittar du på
www.juridicum.su.se.

Disputation
Petra Herzfeld-Olsson disputerar på
sin avhandling ”Facklig föreningsfri-
het som mänsklig rättighet” fredagen
den 13 juni.

www.juridicum.su.se


