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Stor bredd på Juristdagarna

Byrå söker smågalna jurister • Juridiken öppnar mot språkfilosofin
Den 15-16 oktober ägde juriststudenternas
arbetsmarknadsmässa, Juristdagarna, rum.
Den anordnas av studenterna själva genom
Juridiska föreningen.
Dag 1 bjöd på föreläsningar med framstående
personer inom rättslivet, däribland målsägandebiträdet och brottsofferadvokaten Elisabeth
Massi Fritz, advokaten och före detta justitieministern Thomas Bodström samt Göran Hjalmarsson, Sveriges första ombud vid International Criminal Court i Haag.
Dag två ägde själva mässan rum i Frescatihallen. Inalles 104 arbetsgivare deltog. Där
fanns hela bredden av möjliga karriärvägar för
jurister representerade: myndigheter, affärsjuridiska- och humanjuridiska advokatbyråer samt
intresseorganisationer. Mässan hade uppskattningsvis 2 500 besökare.

Bland de nya utställarna i år fanns den humanjuridiska advokatbyrån Hurtig & Partners.
Där jobbar Payam Hatami.
–Vårt huvudkontor ligger i Göteborg. Sedan
i maj i år finns vi även här i Stockholm och därför vill vi synas bland de övriga advokatbyråerna på mässan, förklarar Payam Hatami.
Hurtig & Partners jobbar med det mesta
inom brottmål, framför allt rån, misshandel och
mord. Payam Hatami har jobbat på byrån i ett
och ett halvt år.
– Jag trivs verkligen med variationen i de
mål vi tar oss an. Det ena misshandelsmålet
är inte det andra likt. Sedan tycker jag också
mycket om att möta våra klienter och ta del av
deras personligheter och historier.
Hurtig & Partners söker jurister som törs
tänka utanför boxen.
– Du får gärna vara lite galen och inte så lagbunden. Du ska ha en förmåga att kringgå systemen för att kunna visa att det som polisen och
åklagaren presenterar inte är hela sanningen.
En annan av de nya utställarna är den affärsjuridiska byrån Jansson & Norin. Byrån
fokuserar på unga entreprenörer i uppstartsfasen, och mellanstora företag, särskilt inom itsektorn samt allmän affärsjuridik. Nils Henckel
har bara jobbat där i en vecka, men han stortrivs redan.

Den 6 november utnämndes Silvana
Sciarra av italienska parlamentet till
domare i landets författningsdomstol.
Silvana Sciarra är professor i arbetsrätt och sedan 2006 hedersdoktor vid
Stockholms universitet.
Hon har vid ett flertal tillfällen besökt Juridicum för att bedriva forskning och hon har undervisat på både
forskar- och grundnivå. September
2013 deltog hon i ett två dagars seminarium vid Stockholm Centre for
Commercial Law.
I fråga om inflytande motsvarar en
domare i italienska författningsdomstolen ungefär en domare i USA:s högsta
domstol. Utnämningen av Silvana Sciarra toppar därför de flesta italienska
tidningar och flertalet av dem nämner
även hennes koppling till Stockholms
universitet.

På Hurtig & Partners jobbar före detta handbollsspelaren Payam Hatami. Madeleine Andersson passade på att fota sig
tillsammans med honom för att kunna visa upp bilden för sin handbollstokige far.

– Det är en ung juristbyrå. Den äldsta av oss
är bara 34 år. Det finns en innovativ anda; vi
vågar använda oss av it-tekniken i det juridiska
arbetet. Dessutom är det en glad och god stämning. Det är inte bara tråk och tvång hela tiden.
Byrån söker ambitiösa jurister som har andra intressen utöver juridik och som har prövat
på lite olika saker.
– Själv höll jag mycket på med spex när jag
pluggade i Uppsala. Förutom att det var kul så
har spexandet hjälpt att utveckla min kommunikationsförmåga, säger Nils Henckel.

Anton Karlsson står vid Juridicums monter.
Han funderar allvarligt på att söka forskartjänst i juridik. Någon färdig projektbeskrivning har han ännu inte, men det lutar mot att
kombinera rättsvetenskapen med språkfilosofi.
– Juridik är ett ämne som griper in i andra
vetenskaper. Ett exempel på hur filosofi kan
tillämpas på juridiken är Per Olof Ekelöfs hermeneutiska cirkel. Vid sidan av juridikstudierna
läser jag logik. Jag tror att man skulle kunna
skriva en intressant avhandling där logiken til�lämpas på den juridiska lagtolkningen.

Det var när Anton Karlsson läste rättshistoria som han insåg att juridiken kan integreras
med andra vetenskaper.
– Det är intressant, tycker jag, att juridiken
inte är så låst.
Fanny Lingqvist jobbar på Stockholms Asylbyrå. Byrån är helt inriktad på migrationsrätt.
– Det var intresset för mänskliga rättigheter,
internationella frågor och att möta människor
som tog mig från praktik på Amnesty International, därefter ett jobb på Migrationsverket
och senare konsultuppdrag för bland annat
UNHCR, till Stockholms Asylbyrå, berättar
Fanny Lingqvist.

Hon arbetar sitt första år på byrån och trivs
utmärkt. Det är en inspirerande miljö som tillåter att hon får ta mycket ansvar och jobba med
hela spektrumet av de frågor hon brinner för.
– Det är en ynnest att få hjälpa människor
som befinner sig i utsatta situationer, säger
Fanny Lingqvist.

Juridicum får jämlikhetspris
Juridiska institutionen har tilldelats priset Årets
institution vid Stockholms universitet 2014 för
sitt jämställdhets- och jämlikhetsarbete.
– Det är roligt att få dela ut priset till Juridiska institutionen som, i sitt jämställdhets- och
jämlikhetsarbete har utvecklats till bli ett föredöme för andra institutioner, säger professor
Karin Bergmark, vicerektor och ordförande i
Rådet för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor.
Detta är första gången som priset delas ut.
Motiveringen lyder:
”Rådet har beslutat att tilldela Juridiska institutionen priset Årets institution 2014 för föredömligt arbete i att lyfta och integrera frågor
kring jämställdhet och jämlikhet på såväl personal som studentnivå.”

Hedersdoktor ny domare i
italienska författningsdomstolen

– Det känns jättebra att vi har fått priset,
särskilt när man tänker på hur många som har
deltagit i de olika åtgärder som har genomförts
som ligger till grund för priset Det visar också
att vi som institution blir starkare när flera intresserar sig för de här frågorna, säger Laura
Carlson, jämställdhets- och jämlikhetssamordnare för Juridiska institutionen och Juridiska
fakulteten.
Hon understryker att Juridiska institutionen kan bli ännu bättre på att jobba med jämställdhet och jämlikhet.
– Vi kan bli ännu mer medvetna. När man
till exempel skapar en talarlista för en konferens eller bestämmer vilka lärare som undervisar på en kurs gäller det att tänka representa-

tivt. Med en sådan strategi vinner man både i
kompetens och i ett utvidgat kontaktnät.
– Härnäst kommer institutionen att vidga
sina kunskaper om breddad rekrytering av studenter. En av institutionens anställda ska på
en konferens i ämnet med deltagare från flera
svenska universitet och högskolor.
Den 11 november mottog Juridiska institutionen jämställdhets- och jämlikhetspriset Årets
institution i samband med ett seminarium om
satsningar på jämställdhet och jämlikhet inom
högskolan.
På www.jurinst.su.se/om-oss/mångfald kan
du läsa mer om Juridicums jämlikhets- och jämställdhetsarbete.

Att prenumerera på
Juridicums
nyhetsbrev är gratis.
Skicka din postadress till
staffan.westerlund@juridicum.su.se

så får du nästa nyhetsbrev
i din brevlåda.

Nya partneruniversitet
Juridicum har under våren 2014 ingått avtal med två nya utländska
universitet vid vilka juriststudenter
från Stockholms universitet kan söka
juridikkurser: American University
Washington i Washington D.C. och
Tulane University i New Orleans.
Den första studenten från Juridicum
har påbörjat sina studier vid Tulane
University nu i höst. Till våren börjar
den första studenten från Juridicum
vid American University Washington.
För att kunna söka dessa utbytesavtal krävs att studenterna har
avklarat minst 180 hp inom juristprogrammet vid tidpunkten för utbytets start. Nästa tillfälle att söka
utbytesplatser blir i utlysningen som
publiceras på Juridicums hemsida i
slutet av januari 2015.
Avtalen är ett led i Juridicums
satsning på internationella samarbeten. Under nästa år kommer avtal
att ingås med universitet i Australien
och Nya Zeeland.
Den 24-28 november äger Internationella veckan rum vid Stockholms universitet. Veckan består
bland annat av en mässa vid vilken
utländska partneruniversitet kommer att presentera sitt kursutbud och
informera om respektive lärosäte.

Höök och Serner på alumndag

Nya avhandlingar
• Katinka Svanberg, ”FN:s säkerhetsråd
i rättens tjänst – en studie av säkerhetsrådets ingripande under kap. VII i FNstadgan för rätten till demokrati” Jure.
Katinka Svanberg disputerade den 25
april 2014.
• Moa Kindström Dahlin, ”Psykiatrirätt: Intressen, rättigheter och principer”, Jure.Moa Kindström disputerade
den 5 september 2014.
• Jonas Hellberg, ”Skadestånd vid patentintrång”, Jure. Jonas Hellberg disputerade den 19 september 2014.

Smet från fest och fick ny karriär • Studenterna behöver empatiträning
Den 2 oktober anordnades en alumndag vid
Stockholms universitet. Evenemanget lockade
omkring 350 besökare.
Alumndagen gästades av bland andra Anna
Serner och Rolf Höök.
Dagen inleddes med en minimässa där de medverkande institutionerna presenterade sina utbildningar och evenemang för alumner.
Minimässan följdes av ett panelsamtal om
kopplingen mellan utbildning och arbetsliv.
Medverkande var universitetslärare med erfarenhet av näringslivssamverkan samt, som representant för näringslivet Mikaela Almerud,
projektledare på Svenskt näringsliv.
Kvällens huvudtalare, Eva Swartz Grimaldi,
berättade om sin väg från studier vid Stockholms universitet till en karriär inom film-, tvoch förlagsbranschen. Eva Swartz Grimaldi har
bland annat varit programdirektör på TV4, VD
för bokförlaget Natur & Kultur och vice ordförande i Svenska Filminstitutet. Numer är hon
VD för Bianchi Café & Cycles och ledamot i
Universitetsstyrelsen.
Eva Swartz Grimaldis tal följdes av parallella
arrangemang anordnade av de medverkande institutionerna. Talare på Juridicums arrangemang
var Anna Serner, vd för Svenska Filminstitutet
och Rolf Höök, pensionerad lektor i civilrätt.

Gamla nummer av Juridicum
finns på www.jurinst.su.se/om-oss/
nyheter/nyhetsbrevet-juridicum

Både Rolf Höök och Anna Serner tycker att problembaserad inlärning är en bra pedagogisk metod.

Rolf Höök konstaterade att, bortsett från internationaliseringen, har det inte skett några
stora förändringar i den materiella rätten sedan
han själv började som lärare på 1970-talet. Däremot har pedagogiken utvecklats väsentligt,
enligt Rolf Höök. Utbildningen innehåller betydligt mer problembaserad inlärning i dag än
för 40 år sedan.
Vid den senaste reformen av juristutbildningen vid Stockholms universitet 2011 förstärktes, som ett svar på arbetsmarknadens
behov, inslaget av förvaltningsrätt. Rolf Höök
välkomnar anpassningen till omvärlden men
tycker att utbildningen fortfarande saknar undervisning i vissa praktiska färdigheter.
– Jag önskar att studenterna fick mer träning i empati, konfliktlösning och bemötande.
För att få läkarlegitimation ingår obligatorisk
handledd praktik, så kallad AT-tjänst. Vi släpper ut jurister som aldrig har mött en klient.
Anna Serner har goda erfarenheter av problembaserad inlärning. Hon minns bland annat
en helt case-baserad specialkurs i straffprocessrätt med utgångspunkt i Lindomefallet.

– Vi hade många intressanta samtal som
gick ut på att vi studenter fick inhämta kunskap
på egen hand. Vi lyckades bland annat få till en
specialföreläsning med läkaren som hade utfört
obduktionen.
Efter studierna tog hon anställning på
bank, ett jobb som hon inte alls trivdes med.
Karriären tog en vändning när hon smet från
en tråkig jobbfest och gick på lärarmöte på Juridicum istället. På mötet beklagade hon sig
över jobbsituationen. När det framkom att
hon, förutom juridik, hade läst filmvetenskap
föreslog en av lärarna att hon skulle kombinera
den kreativa ådran och den affärsmässiga. Det
blev startskottet för en helt oplanerad vd-karriär inom mediebranschen.

Anna Serner har gjort sig känd som en stridbar kvinna, särskilt i jämställdhetsfrågor. Inför
tillträdandet som vd för Reklamförbundet gav
en kollega henne rådet att inte snacka om jämställdhet. ”Då kommer du att uppfattas som en
surkärring.” Det var ett råd Anna Serner glatt

struntade i. Trots internt motstånd stod hon fast
vid sin kritik mot förslaget till ny styrelse för Reklamförbundet; samtliga nominerade var män.
Hon deltog aktivt i en debatt om jämställdhet i
branschtidningen Resumé och tog fram en bok
om kvinnliga copywriters.

Anna Serner fortsätter kampen för jämställdhet i sitt nuvarande jobb som vd för Svenska
Filminstitutet. Hon understryker att det faktiskt
ligger i hennes uppdrag att värna om jämställdhetsfrågorna.
– Filmbranschen är extremt ojämlik och det
åligger Svenska Filminstitutet att fördela de offentliga medlen till filmproduktion lika mellan
könen. Jag tar uppdraget på allvar. Det innebär
att fler kommer konkurrera om våra medel och
det därmed blir svårare för alla män att lika enkelt få pengar i framtiden.
Diskussionsstunden efter föredragen kom
till stor del att handla om jämställdhet och
jämlikhet. Bland annat diskuterades Juridicums
satsning på mångfald.

Fristående praktikkurs återinförs
Från och med höstterminen 2015 kommer studenter med totalt 210 högskolepoäng på juristprogrammet åter kunna genomföra arbetsplatsförlagd praktik.
I samband med det åtgärdsprogram som
föranleddes av Högskoleverkets kritik av juristprogrammet vid Stockholms universitet framkom att examensarbeten med praktik var kraftigt underrepresenterade bland de uppsatser
som av Högskoleverket bedömdes hålla mycket
hög kvalitet. Ett led i institutionens åtgärdsprogram blev därför att avskaffa kursen Examensarbete med praktik.
Sedan avskaffandet har det blivit svårare
för juriststudenterna att genomföra arbetsplatsförlagd praktik inom ramen för sina universi-

tetsstudier. Till svårigheterna hör bland annat
att studenter som väljer att genomföra internationell praktik står utan finansiering och försäkringsskydd.
Enligt institutionens alumnundersökningar
anses arbetsplatsförlagd praktik underlätta studenternas inträde på arbetsmarknaden. Vidare
rankar Svenskt Näringsliv juristprogrammet
i
Stockholms
arbetsmarknadsanknytning
jämförelsevis lågt.
Mot bakgrund av bland annat detta återinförs praktikmöjligheten, i form av en fristående
kurs som, till skillnad från tidigare, inte kan tillgodoräknas inom ramen för juristexamen. Den
fristående kursen omfattar antingen 15 eller 30
hp, och kommer i huvudsak att examineras av
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• Juridicum samarbetar med Forum Syd
• Rektor har utsett vicerektor, dekaner
och prodekaner
• Tjänsteutlysning: Forskningsamanuens till Stockholm Centre for Commercial Law
• Jessika van der Sluijs, ny professor
• Lediga platser på specialkurser HTBperiod
• Upphörande av utbildningsplanen för
juristlinjen med programkod JJURY
• Nyhetsbrevet EU & Arbetsrätt ute nu

Forskningssamarbete med
Korea
I september ingick Juridiska fakulteten
ett treårigt samarbetsavtal om forskning
avseende lagstiftningsanalys med Korea
Legislation Research Institute.
Det statligt finansierade koreanska
institutet bedriver forskning om lagstiftning. Verksamheten syftar till att
utveckla de nationella riktlinjerna för
lagstiftningsprocessen. Som en del av
detta utvecklingsarbete bedriver institutet jämförande studier av andra länders
lagstiftning.
Avtalet undertecknades på plats i Sejong City, Korea av Lee Won, föreståndare för Korea Legislation Research Institute, och professor Mauro Zamboni,
på delegation av Juridiska fakultetens
dekan, professor Jonas Ebbesson.

institutionens egna lärare för att säkerhetsställa
den pedagogiska kvaliteten.
För godkänt krävs bland annat att studenten gör en rättsvetenskaplig analys av förhållandet mellan juridik och praktik samt reflekterar
över juristrollen.
Som ett led i fakultetens mångfaldsarbete
kommer det nyinrättade arbetsmarknadsrådet att utveckla långsiktiga praktiksamarbeten
med flera arbetsgivare för att illustrera bredden
på juristernas arbetsmarknad, detta i syfte att
underlätta inträdet på arbetsmarknaden för de
studenter som saknar egna nätverk.
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