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Hedersdoktorer

Kåre Lilleholt och Alan 
Watson har utnämnts 
till hedersdoktorer vid  
Juridiska fakulteten.

Kåre Lilleholt, f. 1952, 
har varit professor vid 
Handelshögskolan i 
Bergen mellan åren 
1993-1996. 1997 blev 
han professor för Uni-
versitetet i Bergen där 
han ansvarar bland 
annat  för juristutbild-
ningsreformen. Professor 
Lilleholt har omfattande 
vetenskaplig produktion 
i civilrätt, entreprenad-
rätt och fastighetsrätt. 
Han är redaktör för ”Lov 
og Rett” samt medlem 
i ”Study Group on a 
European Civil Code”.  
Lilleholt hinner också 
med att vara styrel-
seledamot för Norsk 
Rikskringkastning.

Professor Alan Watson, 
f. 1933, betraktas som 
en av världens ledande 
auktoriteter på romersk 
rätt, komparativ rätt, 
rättshistoria och rätt 
och religion.  Professor 
Watson är en mycket 
produktiv forskare med 
drygt 50-talet böcker 
och ca 100 uppsatser 
och artiklar i sin verks-
förteckning. Watson 
föreläser regelbundet 
vid ledande universi-
tet såväl i USA som i 
Europa. 2000-2001 
tillägnades Watson två 
festskrifter av sina inter-
nationella kollegor: en 
amerikansk volym, Lex 
et Romanitas: Essays 
for Alan Watson, och 
en europeisk volym, An-
cient Law, Comparative 
Law & Legal History.

Att vara amanuens vid Juridiska 
institutionen är ett periodvis 
hårt men mycket givande arbete. 
– Ett av de bästa extrajobb man 
kan ha, säger Björn Svensson 
som i dagarna avslutar sin ama-
nuenstjänst i associationsrätt 
och företagsekonomi.

En amanuens är en student som 
parallellt med studierna arbetar 
på institutionen. På Juridiska 
institutionen finns tolv amanu-
enser. Deras jobb är att ansvara 
för all administration kring en 
eller flera grund- och special-
kurser. 

– Som amanuens lägger man 
schema för kursen, bokar loka-
ler, ansvarar för allt kompen-
diematerial, beställer böcker, 
uppdaterar kurssidorna på insti-
tutionens hemsida och sköter 
arvodering av externa lärare, 
berättar Johanna Lagerström 
som är amanuens för kurserna 
folkrätt och internationell privat-
rätt. 

– Man är också ansvarig för 
tentorna, kopierar upp dem, 
anonymiserar dem inför rätt-
ning, delar upp frågorna till 
respektive lärare och så vida-
re, säger Anna Öhman, före 
detta amanuens i skatterätt. 
Amanuensen hanterar också 
administrationen runt examens-
arbeten.

Ungefär 50 procent av arbets-
tiden ägnas åt att svara på frågor 
från studenter.

– Det kan handla om allt 
möjligt, från personliga frågor 
till att man får agera studieväg 
ledare, säger Johanna.

BRA MERIT
Mohammed Ali är amanuens 
i europarätt och berättar att 
han sökte tjänsten för att han 
behövde ett extrajobb. 

– Det var en lärare som re-
kommenderade mig att söka och 
ett amanuensjobb är en bra me-

Ett jobb som ger samman- 
hållning och goda kontakter

rit. Det är ju dessutom väldigt 
nära till skolan, säger han. 

Johanna uppskattar också 
närheten mellan studierna och 
arbetet.

– Det känns bra att både jobba 
och studera på universitetet, då 
är hela arbetet samlat på ett 
ställe, säger hon.

Nils Unckel, amanuens för 
Civilrätt 1, berättar att han var 
trött på att sitta i biblioteket och 
läsa hela dagarna. 

– Jag ville göra något mer och 
få lite omväxling, säger han. På 
den advokatbyrå där jag job-
bade extra tidigare fanns det 
före detta amanuenser som sa 
att det var en bra erfarenhet, 
och något man skulle ha nytta 
av senare. 

– Jag var nyfiken på institu-
tionen och hade tankar på att 
doktorera, säger Björn. Tjänsten 
passade mig bra ämnesmässigt. 

De fem amanuenserna som 
Nyhetsbrevet träffar är alla 
positiva till sitt jobb.

– Jag har blivit mycket positivt 
överraskad, det var bättre än jag 
trodde att arbeta som amanu-
ens, säger Johanna. Kontakten 
med lärarna är mycket bättre än 
jag väntat mig. Som amanuens 
här blir man väl omhändertagen 
och bra bemött av andra an-
ställda.

Anna Öhman säger att hon 
i början identifierade sig mest 
med studenterna. 

– Men nu märker jag att jag när-
mat mig lärarna mycket mer. 

En nackdel kan vara att det 
ofta är de missnöjda studen-
terna man möter.

– Man får lära sig att vara 
diplomatisk, man sitter i något 
slags medlingssituation mellan 
studenters och lärares åsikter 
och behov, säger Anna som 
tycker att hon trivs med jobbet 
97 procent av tiden. 

GOD SAMMANHÅLLNING
– Sammanhållningen mellan 
amanuenserna är en stor anled-
ning till att jobbet är så roligt, 
säger Anna. Vi arbetar ganska 
mycket på helgerna och ses ofta. 

En ny amanuens brukar ar-
beta parallellt med den gamla 
i några veckor, sedan får man 
klara sig på egen hand. 

– Vi behöver varandra efter-
som inkörningstiden är så kort 
säger Johanna. Här finns alltid 
någon man kan fråga om råd.

– Det tar ett halvår att bli 
varm i kläderna, säger Nils. 
Efter hand går det smidigare 
och snabbare att utföra arbets-
uppgifterna.

Att arbeta som amanuens inne-
bär ett halvtidsjobb.

– Det går bra att studera hel-
tid på juristlinjen och arbeta 
som amanuens, man får vara 
villig att anpassa sig lite, säger 
Nils. Ibland kan det förstås bli 
stressigt att få ihop studier och 
jobb, men man har möjlighet 
att välja när man jobbar på ett 
flexibelt sätt.

– Arbetsbelastningen varierar 
över året, det är när ens kurser 
går som man får jobba riktigt 
hårt. Ibland hamnar man i si-
tuationen att man måste välja 
mellan 300 studenter eller sina 
egna studier, säger Anna. 

– Men med god planering  
brukar det gå bra, inflikar Björn, 
som menar att ett arbete som 
amanuens visar att man har hög 
arbetskapacitet.

En amanuenstjänst ger inte 
längre poäng som kan räknas 
vid antagningen till notarie-
tjänstgöring. Men amanuen-
serna betonar att jobbet ger så 
mycket mer än en lön och att 
det är en värdefull merit. 

– Man får en unik chans att 
vara med på seminarier och 
liknande inom sitt ämne, har 
man intresset kan man lära sig 
hur mycket som helst under sin 
tid som amanuens, säger Björn. 
Man lär också känna mycket 
folk, både studenter, lärare och 
andra föreläsare. 

– Jobbet öppnar dörrar även 
utanför universitetet, säger 
Anna. 

Nu när Anna och Björn slutar 
på sina tjänster som amanu-
enser tar Sara Hamilton över 
i skatterätt och Jessica Levin i 
associationsrätt samt företags-
ekonomi. Även amanuenserna 
i civilrätt 2 och civilrätt 4 har 
slutat och ersätts av Sorina 
Clipii respektive Ebba Werkell. 
Vi hälsar er alla välkomna och 
lycka till!Två av våra nya amanuenser; Sara Hamilton, amanuens i skatterätt, 

samt Ebba Werkell, amanuens i civilrätt 4.
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RF ś bidrag till C- och 

D-uppsatser

Som stimulans för att 
utveckla och stödja stu-
dier inom breddidrott 
finns möjlighet att få  
bidrag från Riksidrotts-
förbundet, RF. Syftet är 
att uppmuntra studier i 
ett brett perspektiv inom 
idrott. 

Uppsatsen måste  om-
fatta minst tio poäng 
och avser D-uppsatser  
i första hand, därefter 
C-uppsatser.

Senast 1 okt 2005 
ska ansökan vara Riksi-
drottsförbundet, Idrot-
tens Hus, 114 73 Stock-
holm tillhanda.

Mer information och 
ansökningsblanketter 
finns på www.rf.se.

Studenter som anmäls för fusk 
har ökat markant det senaste 
året.
 – Studenterna verkar tro att 
vi inte har koll på det redan 
utgivna materialet inom våra 
egna ämnen, men det har vi, 
säger Ronnie Eklund, prefekt 
på Juridiska institutionen.

För några år sedan var det 
mycket ovanligt med fusk inom 
de juridiska utbildningarna. 
Men idag är det ett problem. De 
vanligaste orsakerna till att man 
hamnar hos disciplinnämnden 
idag är plagiat eller otillåtna 
anteckningar.

Under 2004 anmäldes 23 
ärenden inom Stockholms uni-
versitet, varav två stycken rörde 
elever på Juridicum. Av dessa 
23 ärenden ledde 20 fall till av-
stängningar, medan resterande 
tre fall endast fick varning. För 
de två juridikstudenterna blev 
det avstängning i sex månader 
vardera för plagiering. När det 
gäller plagiering är den vanli-
gaste påföljden avstängning i 

två månader, men för juridik-
studenterna i dessa fall rörde 
det sig om plagiat av magister-
uppsatser, vilket ger hårdare 
straff.

Under 2005 har det skett en 
dramatisk ökning av antalet 
anmälningar till disciplinnämn-
den inom hela Stockholms uni-
versitet. Bara under det första 
halvåret har hela 29 ärenden 
kommit in, varav 14 fall som rör 
studenter på Juridicum. 

– Anledningen till att ök-
ningen på Juridicum är så stor 
beror på att vi har ökad kon-
troll vid examination. Att det är 
fler som åker fast för otillåtna 
anteckningar idag beror på att 
tentavakterna gör ett noggran-
nare jobb, säger Ronnie. När 
det gäller plagiering upptäcks 
de som fuskar på en gång.

Av Juridicums 14 fall som 
har kommit in i år har sju av 
dem lett till avstängning och 
fyra ärenden har lämnats utan 
åtgärd. De återstående tre an-
mälningarna mot juridikstu-

denterna är fortfarande under 
utredning. Ett skrämmande 
resultat för 2005 är alltså att 
vänta.

– När det gäller plagiering bru-
kar studenterna säga ”så här har 
vi fått göra på gymnasiet”, då 
kontrar jag med att säga ”men 
så gör vi inte här på universite-
tet”, berättar Ronnie Eklund. 
Som student måste man kunna 
ta eget ansvar. Det är jag som 
får följa med studenterna till 
disciplinnämnden och man ser 
att de lider, fortsätter Eklund. 

Det är aldrig kul att behöva gå 
dit.  

I nedanstående diagram kan 
man se den oroande utveck-
lingen av antal anmälda disci-
plinärenden från 1992 till första 
delen av 2005.  

– En allmän anledning till 
ökningen av antalet disciplinä-
renden kan vara att fusket har 
ökat helt enkelt, men jag tror de 
höga siffrorna beror till stor del 
på att vi har minskat mörker-
talen, säger Ronnie.

Helena Sutorius min-

nesfond

Helena Sutorius minnes-
fond utlyser 2004/2005 
års stipendium för bästa 
uppsats om övergrepp 
mot kvinnor-  och/eller 
barn. Stipendiet är på 
5000 kronor och utdelas 
till bästa studentuppsats, 
C-nivå och över, i hela 
landet oavsett fakultets- 
tillhörighet.

Ansök senast den 1 
oktober genom att maila 
uppsatsen till: christian.
diesen@juridicum.su.se

DETTA HÄNDER VID JURIDICUM

Disputationer
Herbert Jacobson disputerar på avhandlingen 
”Preskriptionens funktioner. Fordringsrättsliga 
och ersättningsrättsliga problem i komparativ 
belysning” den 30 september klockan 9.00.

Catharina Sitte Durling disputerar på avhand-
lingen ”Tidigare brottslighet – Om rättsverk-
ningarna av återfall i brott”, också hon den  
30 september klockan 9.00.

Jakob Heidbrink disputerar på avhandling-
en ”Logistikavtalet. Allmän kontraktsrätt i 
transporträttslig miljö” den 7 oktober klockan 
10.00.

Prisbelönad Mauro
Juridiska institutionens Mauro Zamboni har 
utsetts till vinnare av European Award for 
Legal Theory 2005. Priset delas ut vartannat 
år i stark konkurrens av 250-300 avhandlingar 
inom allmän rättslära. 

Mauro Zamboni ś seger är den första på 
14 år som inte går till ett tyskt eller engelskt 
universitet. 

Mauro får mottaga sin utmärkelse i Bryssel den 
3 oktober. Mauro kommer också få sin bok 
publicerad av Hart Publishing Ltd i Oxford 
samt hålla seminarier om ”Policy of Law” i 
Bryssel under två år.

Nya doktorander
Den 1 september börjar följande doktorander 
vid Juridiska institutionen:
Jack Ågren, straffrätt
Emil Elgebrant, civilrätt
Linnea Gerstner, folkrätt
Ulf Nilsson, finansrätt

www.juridicum.se
På Juridicums hemsida har varje kurs sina egna 
sidor där du hittar studiematerial, schema, 
litteraturlistor och kontaktuppgifter mm. Här 
kan du även läsa om nyheter och eventuella 
ändringar.

HT-05
Höstterminen pågår mellan den 27 augusti 
2005 – 21 januari 2006.
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Biblioteksinformation
Det juridiska materialet är nu 
samlat i anslutning till de ju-
ridiska tidskrifterna och den 
juridiska kurslitteraturen är 
placerad på plan 5. 

”Sökhjälp för jurister”  är be-
mannad två timmar varje dag 
och har flyttat upp till plan 5.

Från 1 augusti har bibliote-
ket tillgång till alla de lagkom-
mentarer som Norstedts Juridik 
ger ut i digital form. Man når 
dem enklast via databaslistan 
på bibliotekets webb. Det är 
campuslicens på alla lagkom-
mentarer från Norstedts Juridik 
men begränsat antal samtidiga 
användare. Oftast gäller tre 
samtidiga användare.

Studenthälsan
Studenthälsan arbetar med 
medicinsk och psykologisk råd-
givning. De finns i Frescati, rum 
B 4120, Södra huset. 

Ring studenthälsan för att 
boka tid. Kortare besök kan även 
göras på den öppna mottagning-
en. För mer information: 
www.sb.su.se/studenthalsan

Allt fler anmäls till disciplinnämnden

Minne av Sven Larsson

Juris professor Sven Larsson 
har avlidit, 87 år gammal. 
Han var professor i pro-
cessrätt vid Stockholms 
universitet 1971-1983. 
Doktorsavhandlingen 
”Förlikning i tvistemål” 
lades fram 1958. Många 
minns Sven Larsson för 
hans breda bildning och 
ironiskt träffsäkra kom-
mentarer. Utöver juridiken 
var han filosofie licentiat 
i teoretisk filosofi 1950 
och även filosofie ma-
gister 1954.


