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Prefekten har ordet:

Inför nästa års budget får juridiska
institutionen en budgetförstärkning
på 24 000 kronor.

– Ja, just det, du läste rätt. Detta
ska ställas mot ökade lönekostnader
på 1,8 miljoner kronor för 2004. För
detta saknas finansiering. Jag miss-
unnar inte förtjänta medarbetare
högre löner, men om det inte finns
pengar så får man antingen rätta mun
efter matsäck, eller så får man dra ned
verksamheten för att skapa det löne-
utrymme som krävs. Alla inser ju vad
det senare betyder. Det går ut över
grundutbildningen. Det blir färre tim-
mar för studenterna, färre kurser och
färre lärare. Kvaliteten i undervisning-
en urholkas på sikt. Men det som gör
mig mest upprörd är att dessa kost-
nadsdrivande beslut fattas på en nivå
långt ovanför de som är resultatan-
svariga på institutionerna.

Enligt en av statsmakterna fastställd
pris- och löneuppräkning på 2,88
procent skulle juridiska institutionen
få ett anslag inför 2004 på 2,2 mil-
joner. Då hade löneutfallet inför 2004
varit finansierat.

– Vart försvann då pengarna? Jo,
den centrala förvaltningen har genom
sin uttaxeringsrätt lagt beslag på den-
na anslagsökning. Aptiten har där
varit för stor. De medel som juridis-
ka fakulteten ska betala till universi-
tetets centrala förvaltning har ökat
med mer än 2 miljoner jämfört med
2003; vilket äter upp hela pris- och
löneuppräkningen.

I det totala budgetsystemet presterar
juridiska institutionen så mycket att
vi tvingas minska antalet antagna stu-
denter till juristlinjen vid en tidpunkt
då söktrycket ökar. Detta beror på att
våra studenter i allt högre grad full-
följer sina påbörjade studier – och det
är bra. Det kräver dock fler under-
visningsgrupper i grundkurserna.
Och för detta finns inte budgetmedel.
Enda motdraget är då att minska in-
taget till juristlinjen.

Universitetets budget inför 2004
visar att den centrala administra-
tionen går i otakt med institutio-
nerna. Det saknas incitament i uni-
versitetets budgetsystem för goda
prestationer. Dessa faktorer riske-
rar att leda till en sämre juristut-
bildning för färre studenter.

Kvaliteten i

juristutbildningen

hotad

Ronnie Eklund, prefekt

Juridiska institutionen

Brandkårsutryckningar inför TV-
framträdanden, men också lång-
siktigt arbete med partipolitiska
program. Så ser vardagen ut för
Monica Björklund som arbetar
som handläggare på Folkpartiets
riksdagskansli.
– Att få kombinera juridik, poli-
tik och journalistik är ett dröm-
jobb, säger hon.

Monica tog sin jur kand hösten 2002
och började söka jobb.

– Redan då var det lite knepigt, så
jag passade på att åka till Etiopien
och besöka släktingar. Där fick jag
möjlighet att besöka Högsta domsto-
len och prata med advokater, det var
verkligen givande, berättar hon.
Innan resan till Afrika sökte Monica
jobbet på Folkpartiets riksdagskansli.

– Det verkade så kul att få kombi-
nera juridik med andra områden.

Monica är handläggare i tre utskott:
lagutskottet (som behandlar civil-
rättsliga frågor), konstitutionsutskot-
tet (bl a grundlagarna och medierätt)
och justitieutskottet (straffrätt och
rättsväsendet).

– Arbetet handlar om att sätta sig
in i propositioner och SOU när de
kommer. Jag tar reda på vad Fp tyckt
tidigare i frågan och samråder med
ledamöterna om hur vi bör agera. Jag
gör en politisk och juridisk bedöm-
ning, tar fram underlag och skriver
ett förslag till motion.
När motionen är skriven gäller det
att få ut vad Fp tycker i frågan.

– Jag skriver förslag till pressmed-
delanden och debattartiklar.
Monica jobbar också med nyhetsbe-
vakning och bemöter ledare, debatt-
artiklar och insändare.

Att arbeta med politik var nytt för
Monica.

– Jag hade ingen erfarenhet från
politiska sammanhang men har all-
tid varit intresserad av samhällsfrå-
gor. Det är ett brett jobb, utskotten

spänner över så stora områden. Mina
frågor dyker upp även i andra utskott,
då man får samarbeta med de andra
handläggarna, ett exempel är jäm-
ställdhet där våld mot kvinnor och
sexualbrott kommer in.
I våras arbetade Monica med att ta
fram förslaget till partiets
rättspolitiska program inför landsmötet.

– Rättspolitiken är ett område som
Fp prioriterar nu, ett tacksamt läge
för mig som jurist. Det är också roligt
att Fp har ordförandeposten i justi-
tieutskottet. Men det innebär samti-
digt att trycket är stort på
Johan Pehrson att kommentera och
agera i många olika frågor. Något jag,
som hans handläggare, i allra högsta
grad involveras i.

– Än har det inte hänt att jag tving-
ats skriva något jag inte håller med
om, men den dagen lär väl komma.
Samtidigt har jag stor möjlighet att
påverka vad som ska tas upp och kan
komma med nya idéer. Givetvis de-
lar jag Fp:s värderingar, annars vore
jobbet inte kul. Men främst ser jag
mig som jurist.

En av Monicas uppgifter är att förbe-
reda ledamöterna inför TV-fram-
trädanden och debatter.

– Johan Pehrson deltog i Plus angå-
ende bluffakturor. Då fick jag ta reda
på allt om ämnet och partiets åsikt, t
ex om vi har någon kritik mot
regeringen i frågan?
När det gäller mediaframträdanden är
det ofta snabba puckar.

– Under utbildningen är man van
att alltid ha full kontroll, det får ta
tid och man har alltid på fötterna. Det
var en chock att man här måste släp-
pa kontrollen, snabbt avgöra vad som
är viktigt och få ut ett resultat.
Nästa dag kan det stå i tidningen…

Våga fråga
Hur ser man på juristlinjen som före
detta student ?

– Jag skulle inte haft den där het-
sen! Jag har aldrig velat sitta ting, men

var väldigt stressad ändå, blev besvi-
ken över betyg och mådde dåligt. Ett
råd är att tänka efter om man verkli-
gen vill sitta ting i två år. Man kan få
ett jättebra och roligt jobb utan ting
och AB:n rakt igenom.
Monica betonar istället vikten av att ägna
sig åt något som är kul under studietiden.

– Tänk inte bara på vad som är bra
för CV:t, man måste inte vara med i
kåren eller läsa företagsekonomi och
språk på kvällarna. Upptäck alla de sa-
ker som finns runt utbildningen, som
mentorprojektet Adastra där jag var
med som projektledare.

Tillgången till lärarna är något man ska
ta tillvara menar Monica.

– Våga ta upp deras tid, våga säga
att du inte förstår! Det var en sak jag
bara inte kunde fatta i fastighetsrät-
ten, jag gick upp till läraren och kän-
de mig dum. Hon sa ”Ja, det här är
komplicerat”, tog upp en egen förkla-
ringsmodell ur skrivbordslådan och för-
klarade tills jag förstod. Tentan gick
jättebra! Sen har vi motsatsen när jag,
för en gångs skull, kom oförberedd till
ett seminarium i skatterätt. Fick för-
stås en fråga, jag kunde inte alls men
läraren släppte mig inte. Det hela
kändes väldigt jobbigt. Effekten av
sådant blir ju att man är tystare näs-
ta gång och inte vågar säga något.

Nyttigt eller roligt?
Monica hade tänkt skriva uppsats i
affärsjuridik.

– Men så var vi på studiebesök med
Adastra på Alla Kvinnors Hus. Då an-
mälde jag mig till en kurs för blivande
jourkvinnor. Sedan satt jag i tele-
fonjouren ideellt en gång i månaden.
Där fick jag upp ögonen för samhälls-
frågor, politik, polis och sociala myn-
digheter. Varför gör man inte mer för
drabbade kvinnor?
Lite senare var Monica funktionär vid
”European Law Conference”.

– Man jobbar gratis, men får chan-
sen att vara med på seminarier man är
intresserad av. Ett seminarium hand-
lade om våld mot kvinnor och det för-
bud mot besök i det gemensamma
hemmet som Österrike infört.

– Varför är det inte så i Sverige?, tänk-
te jag. Där föddes idén till en uppsats.
När det väl blev dags att välja ämne
visste jag inte hur jag skulle göra.
Affärsjuridiken kändes mest använd-
bar, men straffrätten kändes roligast.

– Det slutade med att jag valde det
roligaste, det vill säga uppsatsen inom
straffrätt om våld mot kvinnor och
besöksförbud.
För uppsatsen vann Monica sedan
tredje pris i Brottsoffermyndighetens
uppsatstävling.

– När jag precis hade börjat på mitt
nya jobb i våras kom ett lagförslag från
regeringen om just min uppsatsfråga.
Jag fick ta ett stort ansvar för den frå-
gan - som jag ju verkligen kunde. Så där
fick jag nytta av mitt uppsatsämne ändå!

Juridik med politiska förtecken
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Nya tider
Studentexpeditionen har nya öppet-
och telefontider fr o m v 5.

Må 10.30-12,
Ti 10.30-12, 14-16
To 10.30-12
Telefontider: Må-To 9-10,
Må och To även 13-14.
Tel 16 32 18.

Under registreringsperioden, v 4, gäl-
ler följande öppettider:
Må, On, To, Fr: 10-17, Ti: 10-18.
Sista dagen för registering är den
23 januari.

En klar majoritet, 88 procent, av
Sveriges juris kandidat-studeran-
de känner sig stressade på grund
av Domstolsverkets kriterier för
notarietjänstgöring. Det visar en
enkätundersökning som gjorts av
JURO, Juris kandidat-studerandes
riksorganisation. Nu kräver JURO
att systemet ändras.

I november 2002 ändrades antag-
ningssystemet till notarietjänstgöring.
Då ökades antalet extrapoäng för
sidomeriter och fler poäng inom jur
kandexamen kan nu räknas bort.
Enligt Domstolsverkets antagningssta-
tistik räcker det inte med raka AB för
att vara garanterad en tjänst som tings-
notarie. Genomsnittspoängen för no-
tarier som tillträdde den 1 december
uppgår till 330,29 poäng. Det mot-
svarar AB i alla medräknade kurser
samt utöver detta 20 tingspoäng från
sidomeriter.

– Vi genomförde den här enkäten
för att vi ville se om det fanns någon
stress på juristlinjen och om den i så
fall hade ett samband med anställ-
ningskriterierna för notarier, säger
Maria Gners, sekreterare i Juridiska
linjerådet och ledamot i JURO.
Resultatet visar på ett tydligt sam-
band. I undersökningen, som genom-
fördes under våren 2003, uppgav 88
procent att de kände stress på grund
av antagningsförfarandet.

– För den som vill sitta ting medför
systemet en enorm press, dels på att
alltid prestera på topp, dels att utö-
ver studierna skaffa sig sidomeriter i
form av dubbelstudier eller arbete. Vi
menar att det är ohållbart.

Antagningen för
notarier stressande

God Jul och Gott Nytt År

önskar Juridicum!

Nya amanuenser
Kim Ollonqvist är ny amanuens i ci-
vilrätt 2, kommersiell avtalsrätt samt
insolvensrätt med sakrätt. Hon finns i
rum C 944 och nås på telefon 16 32 84.
Ny amanuens i associationsrätt och
företagsekonomi är Björn Svensson
som sitter i rum C 804 och har tele-
fonnummer 16 32 79.
Charlotte Sandberg är ny kursadmi-
nistratör i straff- och processrätt, hon
träffas i rum C 745 och har telefon-
nummer 16 21 68. Anna Öhman till-
träder som amanuens i skatterätt den
15 januari. Hennes arbetsplats blir i
rum C 804, telefonnummer 16 21 04.

Pris till Ulrik
Ulrik von Essen har tilldelats Hög-
skoleföreningens pris för framståen-
de veteskaplig prestation vid den
juridiska fakulteten, Stockholms uni-
versitet, för sin avhandling Kommu-
nal normgivning. Avhandlingen be-
handlar kommunernas möjligheter
att meddela föreskrifter ur ett flertal
synvinklar. Framställningen är såle-
des inte enbart kommunalrättslig
utan också statsrättslig, förvaltnings-
rättslig och förvaltningsprocess-
rättslig. Prissumman är på 20 000 kr.

Högskoleföreningen i Stockholm bil-
dades år 1869 i syfte att samla in
medel till och verka för ett modernt
lärosäte i huvudstaden. Föreningens
arbete resulterade i att Stockholms
högskola kunde börja sin verksam-
het nio år senare. Högskoleföreningen
verkar idag som vänförening vid
Stockholms universitet. En av fören-
ingens främsta uppgifter är att främ-
ja aktuell forskning. Detta sker bl a
genom att föreningen årligen delar ut
ett pris till framstående vetenskaplig
prestation/bästa avhandlingsarbete
inom respektive fakultet. Högskole-
föreningen var initiativtagare till fors-
kardagarna som hålls vid Stockholms
universitet varje år.

Sök

uppsatsstipendium
Advokatbyrån Gernandt & Danielsson
utlyser ett stipendium på
25 000 kr för examensarbete med
affärsjuridisk anknytning vårtermi-
nen 2004. Studenten får möjlighet att
skriva uppsatsen med placering på by-
råns kontor. Det ger tillgång till bib-
liotek, databaser och andra hjälpme-
del. Stipendiet ger chansen att på nära
håll följa arbetet på en stor affärsju-
ridisk byrå och knyta kontakter med
yrkesverksamma jurister.
Mer information finns på
www.gda.se. Ansökningsblankett
hittar du på www.juridicum.su.se.
Sista ansökningsdag är den 16 januari.
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Examensuppsats

med genusperspektiv
Jämställdhetskommittén vid Stock-
holms universitet ordnar årligen en
tävling om bästa C/D-uppsats med
genusperspektiv. I år tilldelades
jur stud Sigrid Nordesjö ett heders-
omnämnande för sin uppsats ”Jurist-
ens socialisationsprocess ur ett genus-
perspektiv”. Handledare har varit
professor Christian Diesen.

Nya terminer
Vårterminen börjar 2004-01-18 och
slutar 2004-06-05. Höstterminen bör-
jar 2004-08-21 och slutar 2005-01-15.

Terminal med DAISY

och webbsidor
På terminalen utanför Studentexpe-
ditionen på plan 4 i C-huset kan du
nu även surfa på alla Stockholms
universitets webbsidor. Förutom
Juridicums egna sidor når du SU:s
samtliga fakulteter och institutioner
samt universitetsbiblioteket.
Du som läser termin ett och två kan
numera logga in i DAISY direkt via
Juridicums hemsida och se schema,
gruppindelningar, anmäla dig till
kurser och tentor mm. För att få till-
gång till DAISY kontaktar du
Studentcentrum i A-huset och skaf-
far ett studentkonto.
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Lätt att kolla schemaändringar i den nya
terminalen.

Foto: Elisabeth Hansson

Intervjuer och maxtak
JURO föreslår att ett maxtak införs
för hur många poäng som kan upp-
nås. Den sammanlagda poängen skulle
enligt förslaget sänkas från 346 till
310, vilket motsvarar dagens maxpo-
äng för betyg. Därmed skulle maxta-
ket kunna nås antingen genom AB i
alla ämnen, eller genom en något läg-
re betygspoäng i kombination med
sidomeriter. Fler sökanden skulle på
detta sätt uppnå samma poäng, men
detta är enligt JURO:s mening ingen
nackdel.

Vid vissa tingsrätter genomförs idag,
på försök, intervjuer vid anställning av
notarier. JURO välkomnar detta, men
skulle helst se att ett intervjuförfaran-
de infördes vid landets samtliga dom-
stolar. Det är väl förankrat bland lan-
dets juridikstudenter, i undersök-
ningen ansåg 87 procent att antag-
ningen till notarietjänstgöring ska
innehålla ett intervjuförfarande och
67 procent trodde att studiestressen
då skulle minska.

– Betygshetsen motverkar en bre-
dare kunskap bland studenterna,
som främst fokuserar på vad som är
”tentarelevant”. Ett system med
maxtak och intervjuförfarande skul-
le skapa en bättre studiemiljö och,
på sikt, även bättre jurister. Nu är
det upp till Domstolverket att göra
något, säger Maria Gners.


