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Börsbolagens favoritadvokat
Claes Zettermarck utsågs ny-
ligen till Sveriges mest efter-
traktade advokat av juristtid-
ningen Legally Yours. Han är 
både meriterad internationellt 
som skicklig svensk process-
advokat och ett namn börs-
bolagen väljer. Och som jurist 
har han jobbat i över trettio år. 
– Jag kan inte tänka mig ett 
roligare jobb, säger han.

Studenter vid Stockholms uni-
versitet som läser specialkur-
sen i kommersiell avtalsrätt 
på juristlinjen möter Claes 
Zettermarck som föreläsare. 
Men dagligdags är han verk-
sam vid advokatbyrån White 
& Case i Stockholm, som han 
även var med och startade en 
gång i tiden. Här sysslar han 
främst med företagsöverlåtelser 
och kommersiella avtalstvister, 
och det är ett jobb han tycker 
ger en stimulerande mix av krä-
vande förhandlingar och tid för 
sig på kammaren. 

- Det mest sporrande med job-

bet är alla kunniga och duktiga 

människor som jag får träffa och 

arbeta med. Att få lösa problem i 

samarbete med engagerade per-

soner som tycker om sitt jobb 

är fantastiskt roligt, säger Claes 

Zettermarck.

NY TYp AV BYRÅ
Möjligheten att vara med och 
starta upp White & Case kontor 
i Stockholm dök upp när Claes 
hade arbetat på en traditionell 
advokatbyrå i sex år. 

- Det var den första stora in-

ternationella byrån som öppnade 

här. Det var väldigt udda och 

spännande och jag kände att jag 

inte kunde säga nej. Jag hade ång-

rat mig om jag inte tog chansen, 

berättar han.

Från fyra jurister vid starten 

1983 arbetar nu 40 jurister i 

Stockholm, och sakta men sä-

kert har byrån expanderat i såväl 

Sverige som Europa. 

- Den utvecklingen var jag med 

och drev och under tretton år 

satt jag som chef för det svenska 

kontoret. Entreprenörskap och 

att göra affärer har varit stimule-

rande drivkrafter i mitt yrkesliv, 

säger Claes.

Att Claes skulle bli jurist visste 

han redan tidigt, men karriären 

har inte varit spikrak. Efter jur 

kandexamen från Stockholms 

universitet 1972 blev han osäker 

på om han ville sitta ting i 2,5 

år — det kändes som en alltför 

lång tid. Istället antog han ett 

erbjudande från Socialhögskolan 

i Örebro om att undervisa i bland 

annat hyres- och arbetsrätt. 

- Ett år senare stod jag vid ett 

vägskäl – skulle jag gå vidare 

inom den akademiska banan 

eller bege mig ut i näringslivet? 

Valet var lätt, att doktorera var 

egentligen ingenting som lockade 

mig, säger Claes.

INTERNATIONEll 
UTmANINg

Som resultat återgick han istället 
till den ursprungliga banan —  
tingstjänstgöring med ett halvår 
på Kronofogdemyndigheten i 
Sollentuna och sedan två år vid 
Södertörns tingsrätt. Efter det 
var siktet inställt på Svea hov-
rätt, och en fiskaltjänst följde 
på en aspiranttjänst. 

På den tiden var den gängse 

vägen att starta en juristkarriär 

genom att gå en domarutbildning. 

Det var ovanligt att läsa eller ar-

beta utomlands. Men det var inte 

riktigt vad Claes tänkt sig.

- Efter tiden vid hovrätten viss-

te jag att jag ville söka mig till 

advokatyrket. Jag lockades av att 

kunna påverka mitt arbete i stor 

omfattning och att få arbeta med 

engagerade medarbetare.

Han började på Palm-Jensen 

& Roos, en med dåtidens mått 

medelstor byrå med 5-10 jurister, 

främst inriktad på entreprenad-

juridik. 

– Tiden gick och efter sex år 

började den höga specialiserings-

graden kännas lite snäv, jag ville 

arbeta bredare och mer interna-

tionellt. Då gick jag till White & 

Case, berättar Claes. 

mANlIg DOmINANS 
JämNAS UT

Det är mycket som har föränd-
rats inom advokatbranschen på 
senare år. Transaktionerna har 
blivit mer komplexa, affärerna 
globala och lokala advokatby-
råer alltmer beroende av inter-
nationella kompetensteam för 
att lösa uppdragen. De större 
byråerna liknar mer och mer 
världsomspännande konsultbo-
lag. Claes upplever att tempot 
i yrket är mycket högre än för 
bara tio år sedan och att kraven 
på tillgänglighet bara ökar. 

– En svårighet som jag själv har 

upplevt, och som jag ser många 

brottas med, är att få ihop till-

varon med jobb och familj när 

barnen är små. Då gäller det för 

både arbetsgivare och anställda 

att vara flexibla vad gäller arbets-

uppgifter och tider. 

En utmaning som Claes ser är 

att det i Stockholm bara finns en 

kvinnlig delägare.

– Jag hoppas att vi får fler 

kvinnliga delägare innan jag 

slutar. Det är nog mycket en ge-

nerationsfråga, majoriteten av 

studenterna på juristlinjen är idag 

tjejer och den manliga dominan-

sen på delägarsidan kommer att 

jämnas ut. 

1968 började Claes på ju-

ristlinjen som då höll till på 

Norrtullsgatan i Vasastan, och 

under åren som student flyttade 

institutionen ut till Frescati. Då 

liksom nu var det viktigt att ha 

bra betyg för att få sitta ting. 

– Men vi hade inte den kon-

stanta hets vad gäller betygen 

som jag upplever råder bland 

studenterna idag. 

Claes råd till unga jurister som 

ska börja sin karriär är att söka 

sig till något som de tycker är 

roligt. 

– Det är svårt att göra ett bra 

jobb om man inte känner sig mo-

tiverad. Vad man tycker är stimu-

lerande kan givetvis förändras, 

men försök prova på olika saker, 
säger han.

E-tenta sjösatt med 
240 deltagare
17 januari genomfördes 
ett nytt test med elektro-
niska tentor – med 240 
deltagare – i Allmän 
rättslära. Trots smärre 
missöden och viss för-
sening fick studenterna 
tentaresultatet inom fyra 
timmar.

- på sikt slipper vi lägga 
ned tid på att tolka oläs-
liga handstilar, säger 
it-gruppens Ulf Färjare. 
Vi fortsätter på inslagen 
väg. 

Nästa test med e-tenta 
blir den 28 februari. När 
systemet är på banan fullt 
ut väntar e-examination 
med vanliga skrivnings-
frågor i fler ämnen och 
e-administration där 
rättning och resultat au-
tomatiskt flyttas över till 
Fastreg.

En ytterligare fördel 
med detta är möjlighe-
terna att erbjuda fler 
tentamenstillfällen.

Juridiska fakulteten 
fyller 100 år
I maj firar Juridiska fa-
kulteten 100-årsjubileum. 
Det sker genom en rad 
aktiviteter. mellan den 
10-11 maj anordnas ett 
tvådagars seminarie-
program som presen-
terar det senaste inom 
juridiken på ett flertal 
områden. Evenemanget 
invigs den 10 maj  
kl. 17.00 i Aula magna 
av dekanus Suzanne 
Wennberg. I samband 
med jubileet publice-
rar Juridiska fakulteten 
en minnesskrift förfat-
tad av 25 verksamma 
forskare vid fakulteten.  
Samordnare för eve-
nemanget är professor 
Claes peterson. läs mer 
om jubileet, fakulte-
tens historia och semi-
narieprogrammet på  
www.juridicum.su.se.
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Juristernas bokhandel säljer andrahandsböcker
Från och med januari 2007 har Juristernas bokhandel börjat med 

andrahandsförsäljning av kurslitteratur. 

- Det gör vi som en kvalitetskontroll och service till studenterna som 

därmed garanteras rätt upplagor av kurslitteraturen på andrahands-

marknaden, berättar Tina Kullman, ansvarig för bokhandeln och 

satsningen. Idag möter hon alltför många studenter som varit snabba 

och köpa gammal litteratur.

Nya tillskott på institutionen
Jonas Olsson har ersatt Maria Wagermark som gästlärare i Straff- och 

processrätt, och Olof Vrethammar är ny amanuens i Associationsrätt 

och företagsekonomi efter Jessica Levin. Från 1 februari ersätter Love 

Wilén-Örnulf Sara Hamilton som amanuens i Skatterätt och Karin 

Ahlstedt tar vid som amanuens i Civilrätt 1 efter Nils Unckel.

Stora som små nyhetstips - ja tack
Har du juristvänner som fått sitt drömjobb och vill berätta om 

det? Eller känner du någon som för skrået gjort något spännande, 

okonventionellt. Stora som små nyheter att lyfta fram i nyhetsbrevet 

och på webben tas tacksamt emot. Det kan vara viktiga händelser 

som påverkar Juridicum och de som studerar och jobbar här, eller 

inspirerande porträtt av intressanta profiler i näringslivet med en 

juristbakgrund. Nya talanger eller mer erfarna. Skicka en rad till 

suzanna.nilson@jurdicium.su.se.

missa inte vårens nya tentaregler
Fr o m 21 januari 2007 är det inte längre tillåtet att ta med 

anteckningar till tentorna. Du hittar mer information på  

www.juridicum.su.se under Utbildning – Studieinformation. 

 läs senaste nyheterna på www.juridicum.su.se

DETTA HäNDER VID JURIDICUm

Tuff uppförsbacke efter 
disputationen

Semifinal nästa
Juridicum har för fjor-
tonde året kvalificerat 
sig till den muntliga se-
mifinalen i den presti-
gefyllda internationella 
rättegångstävlingen i Eg-
rätt, EC law moot Court 
Competition. Av 100 lag 
från universitet världen 
över har 48 lag gått vi-
dare till fyra semifinaler 
som denna gång hålls i 
Zagreb (Kroatien), pecs 
(Ungern), Kiev (Ukraina) 
och maastricht (Holland). 
Stockholmslaget består 
av tre magisterstudenter 
— Anna Norlén, Emile 
Kazlauskaite och Iryna 
Stovbchata — och den 
finska utbytesstudenten 
Sonya Walkila. De kom-
mer att tävla i maastricht 
1–4 februari. Vinner de 
sin semifinal går de 
vidare till final i Eg-
domstolen i luxemburg 
den 16 mars. Juridiska 
institutionen har tagit sig 
till final sju gånger och 
vunnit två gånger. Som 
sponsorer står  linklaters 
Advokatbyrå. läs mer på 
www.elmc.org.

Det händer mycket kring Sanna 

Wolk just nu. Hon har pre-

cis lagt fram sin avhandling 

”Arbetstagares immaterialrät-

ter” vid Juridiska fakulteten i 

Stockholm och är i full gång 

med att söka nya forsknings-

medel. Samtidigt är hon del-

tidsanställd vid näringsdepar-

tementet och småbarnsförälder. 

- Men jag är en person som är van 

att ha många bollar i luften och 

jag håller deadlines, säger hon.

Sanna Wolk disputerade strax 

före jul med en doktorsavhandling 

som uppmärksammar anställdas 

rätt till del av företagens vinster. 

Idag tjänar många företag stora 

pengar på medarbetares uppfin-

ningar och innovationer utan att 

löntagarna får ta del av överskot-

tet. Eller så får de ett schablonbe-

lopp som är en spottstyver i rela-

tion till vad de borde haft rätt till.

mIlJONBElOpp UTBETAlDA

- Men trenden håller på att för-

ändras, arbetstagarna är mer 

medvetna, mindre rädda och 

driver oftare fallen till domstol, 

säger Sanna. Speciellt den yngre 

arbetskraften upp till 35 år är 

pådrivande. 

Antalet anställda som krä-

ver kompensation för uppfin-

ningar och idéer har inte bara 

ökat enligt Sanna, ersättning-

arna har också blivit högre.

- Det finns fall där anställ-

da fått rätt till miljonbelopp 

på senare år, berättar hon.

Båda Sannas föräldrar är 

forskare, och även fler i hen-

nes släkt har valt den banan.

- Så det var väl inte så överras-

kande att jag också blev forskare. 

 Hon har trivts jättebra som 

doktorand och tyckt om att 

kunna fördjupa sig i ett ämne.

Samtidigt såg hon till för ett par 

år sedan att trygga försörjningen 

genom extrajobb som utredare 

på först utbildningsdeparte-

mentet och nu på näringsdepar-

tementet där hon är anställd 

på halvtid fram till sommaren.

- Det vanliga vid universitetet 

är att den dagen du disputerar 

går du från att vara anställd 

till arbetslös, säger Sanna. Ett 

halvår efter att du är klar får 

du behålla ditt rum, men an-

nars försvinner allt ekonomiskt 

stöd. Det är hon kritisk till.

- Näringslivet är mån om att 

behålla sin kompetens, men vid 

Juridicum skjuter på betygsbesut till i mars
Vid mötet den 22 januari valde fa-
kultetsnämnden vid Juridiska fakul-
teten att skjuta på frågan om man 
ska utnyttja rektor Kåre Bremers 
beviljade dispens för den målre-
laterade sjugradiga betygsskalan.

Universitetet i stort går över 
till systemet den 1 juli 2008.  
Ett enkätresultat bland lärare med 

examinationsrätt vid fakulteten är 
en av anledningarna till avvaktan-
det. Där framkom en relativt jämn 
fördelning bland dem som vill in-
föra den sjugradiga skalan, och den 
resterande gruppen som väljer den 
befintliga fyrgradiga betygsskalan. 
Den har även många av dagens ar-
betsgivare anammat som måttstock 
vid rekryteringen av jurister. Om 

den fyrgradiga skalan behålls måste 
- enligt rektors tidigare beslut - stu-
denter som frågar efter det sjugra-
diga betyget före tentamenstillfället 
ha rätt till det. Ett system med dubb-
la eller parallella betyg utvecklas.

ENHETlIgHET VIKTIgT
- Eftersom det är otroligt viktigt 
att samma betygsskala används 

på alla lärosäten där juristutbild-
ningen ges, tycker vi att det är 
betydelsefullt att diskutera frågan 
på det kommande mötet med den 
nationella Bolognagruppen i bör-
jan av februari. Sedan kan vi fatta 
beslut, säger prodekanus Christer 
Silfverberg som är ordförande i 
Juridiska fakultetens utbildnings-

utskott. 

universitetet tycker jag inte man 

tar vara på den kompetens man 

skapat. Speciellt förvånar det 

mig att man inte kan få ekono-

miskt stöd under en övergångs-

period för att få chans att söka 

nya forskningspengar, säger hon.

DOKTORAND - EN UTBIlDNINg 

Jonas Ebbesson som är ansva-

rig för forskarutbildningen 

vid Juridicum tycker att det är 

viktigt att betona att dokto-

randutbildningen ska ses som 

en utbildning och förberedelse 

inför en karriär inom den akade-

miska världen eller näringslivet. 

-Det ska inte vara självklart 

att man får jobb på institutionen 

efter disputationen, säger Jonas. 

Det beror på ämnesbehoven just 

då. Samtidigt bör vi göra allt vi 

kan för att de som disputerat 

här inte skall uppleva det som 

vi vänder dem ryggen när de är 

klara. Det kan exempelvis inne-

bära att vi förbättrar förutsätt-

ningarna för en del nydisputerade 

att bedriva postdoc-verksamhet, 

i utlandet eller vid andra juri-

diska fakulteter, fotsätter han. 

Jonas Ebbesson tycker att det 

är viktigt  att det finns en rörlighet 

mellan landets olika fakulteter för 

att undvika för mycket ”inavel” 

och för att främja forskningen och 

undervisningen i landet i stort.

- Kanske kan vi ersätta en del 

av våra gästföreläsare med lek-

torat. Det skulle i så fall gynna 

nydisputerade och stärka ambitio-

nen att bedriva undervisning på 

vetenskaplig grund, säger han.

- Samtidigt behövs praktiker 

som gästföreläsare för att ge 

utbildningen den kvaliteten, sä-

ger Ronnie Eklund, prefekt på 

Juridiska institutionen.

Sieps utlyser forsk-
ningsbidrag
Svenska institutet för euro-
papolitiska studier (Sieps) 
utlyser härmed bidrag för 
EU-forskning. Temat år 
2007 är ”Inre markna-
dens nya utmaningar”.
Ansökan ska vara Sieps 
kansli tillhanda senast 
den 15 februari 2007. 
mer information på  
www.sieps.se.

Har Sverige ett jäm-
ställt rättssystem?
laura Carlson har i da-
garna disputerat på sin 
avhandling ”Searching for 
equality”. I den jämför hon 
det svenska förhållningssät-
tet till ekonomisk jämställd-
het och rättskipning med 
hur frågan om jämställdhet 
och diskriminering hante-
ras inom EU, Storbritan-
nien och USA. läs mer på  
www.juridicum.su.se.


