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Mångfaldsprojektet
Projektet för att öka den sociala
mångfalden på juristlinjen rullar vi-
dare. Informationsverksamheten till
elever på gymnasiet och deras föräld-
rar fortsätter. Målet är att inspirera
och underlätta för eleverna att söka
till juristlinjen, samt att ge deras för-
äldrar en positiv bild av juridiken. En
fadderverksamhet för nya studeran-
de på linjen är också under uppstart.

Juridiska institutionen söker stude-
rande på juristlinjen som vill delta i
arbetet. Som student kan du medver-
ka vid besök på gymnasieskolor, vid
studiebesök på universitetet och i rät-
tegångsspel för eleverna. Institutionen
behöver också hjälp vid utformandet
av informationsblad på olika språk.
Arvode utgår. Det är bra om du själv
har icke-akademisk och/eller utom-
nordisk bakgrund. Är du intresserad?
Kontakta Tove Lodin, rum C 454, tel
16 13 04, e-post:
tove.lodin@juridicum.su.se.

Från Polishögskolan till TV4
Ny professor

Marie Wallin är trainee på TV4:s
juristavdelning. Hon kan inte tän-
ka sig ett bättre jobb.
– Jag får ta mycket ansvar, här är
jag en egen person och har eta-
blerat kontakter inom företaget.

Det är roligt att gå till jobbet varje
dag, tycker Marie, som menar att all-
ting hon gör är kul.

– Jag trodde inte att det kunde vara
så här att jobba. TV4 är ett företag
som engagerar, de anställda är genu-
int intresserade av hur slutresultatet
blir. Folk är här för att de vill jobba
här, vilket ger en bra stämning.

En speciell aspekt i det juridiska ar-
betet på TV4 är att man har policy-
frågor att ta hänsyn till. Fokus är hela
tiden på vad företaget vill.

– Man får se saker från olika håll
och beakta strukturen i företaget, dot-
terbolag och så vidare. Jag har blivit
intresserad av politiska beslut som rör
tv, jag tittar på andra kanalers re-
klamfilmer och funderar över det.

Juristerna på TV4 diskuterar mycket
sinsemellan.

– Vi har exempelvis frågor kring
barnreklam att ta ställning till. Stäm-
ningen är informell och ledningen är
intresserad av det vi gör.
Marie tycker att jobbet givit självför-
troendet en skjuts.

– Som nyexaminerad, ung och tjej
var det jättebra att komma hit. Man
växer här, känner att man gör något
riktigt och konkret. Dessutom kan
jag vara mig själv och klä mig som
jag känner för.

Straffrätt på Polishögskolan
Marie hade en mentor i mentorpro-
jektet Adastra, en kvinnlig åklagare
som bland annat jobbar med utbild-
ning av verksamma kriminalare. Ge-
nom henne kom Marie i kontakt med
Polishögskolan och fick efter examen
jobb som extra resurs till de ordina-
rie lärarna i straffrätt.

– Jag fungerade som en länk mel-
lan studenterna och läraren, hjälpte
till med instuderingsfrågor och lik-
nande. Det var verkligen kul. Polis-
studenternas utbildning håller hög
nivå och berör nästan alla ämnen som
läses på juristlinjen.
Juristsnack som torde, borde och ehu-
ru imponerade inte på polisstudenterna.

– Jag fick lära mig att tala ”som
folk”, det har jag nytta av i mina
kontakter med journalister och pro-
duktionsbolag här på TV4.

– Det var lite tufft att stå inför
en klass blivande poliser, det är
mycket machostämning. Det hän-
de att alla vände sig om och titta-
de när man kom in i matsalen. Det
var en balansgång mellan att inte

göra avkall  på min
kvinnlighet och att
behålla min auktoritet.

Sitta ting
Under hela utbildningen
var Marie inställd på att
sitta ting.

– Det har alltid varit
mitt mål och jag kämpa-
de hårt för mina betyg.
Sedan gjordes systemet för
antagning om och det
missgynnade Marie.

– Jag ville inte flytta från
Stockholm och lyckades
då inte få en tingsplats. Så
då tänkte jag att nu får jag
kolla den övriga arbets-
marknaden i stan.
Via kontakter på advokat-
byrån Delphi & Co, där
hon varit sommarnotarie,
fick Marie upp intresset
för juristavdelningen på
TV4 som visade sig behö-
va en trainee.

– Min anställning var
först på tre månader, men
jag fick förlängt till elva.
Vad som händer sedan vet
jag inte, jag vill inte tänka på det för
jag vill så otroligt gärna jobba kvar
här.
Marie är rätt säker på att hon förr el-
ler senare kommer att sitta ting.

– Åklagare och domare är intressan-
ta yrken. Immaterialrätt och medie-
rätt är aktuella ämnen som är roliga
att jobba med. Det är nog där jag kom-
mer att landa på ett eller annat sätt.

Stipendium
I våras tilldelades Marie advokatby-
rån Vinges stipendium för sin exa-
mensuppsats ”Om ställningsfullmakt
och agent with apparent authority”.

– Det hela började med att jag plug-
gade ett år i Edinburgh där jag läste
ekonomi och business law. Mest in-
tressant var agency law som rör avtal,
fullmakter mm. Då började jag fun-
dera på min uppsats och tog kontakt
med Ronney Hagelberg som blev min
handledare. Regelverket kring ställ-
ningsfullmakt i svensk rätt är huvud-
delen i uppsatsen, en komparation
med engelsk rätt görs också.

– Vingestipendiet är en stor ära för
mig. Att dessutom få uppsatsen pu-
blicerad i en skriftsamling känns
extra roligt.

Lagens änglar
Redan i åttan bestämde Marie sig för
att bli jurist.

– Jag vill inte tro att det var på grund
av L.A Law som gick på TV då, men
man vet ju inte, skrattar Marie.
Hon för fram lusten att argumentera, skri-
va och läsa som anledning till yrkesvalet.

– I nian fick jag praoa hos en advo-
kat, han tog mig med på klientmöten
och i domstolen. Det var häftigt för
en femtonåring!

Jobbiga studier
Under studietiden var målet högsta
betyg på allt.

– Så här med lite distans till studier-
na kan jag säga att de var fruktansvär-
da. Juridik är jätteroligt, men pressen
att hela tiden skriva AB var hemskt job-
big. Det var jag själv som satte höga
krav på mig och de kraven är väl de
jobbigaste att hantera också.
Föräldrarna var ett stort stöd.

– De har försökt bromsa mig, få mig
att ta det lite lugnare. Jag flyttade hem
till dem under tentaperioderna, isole-
rade mig från kompisar och annat van-
ligt liv och bara pluggade.
Marie beskriver en bakomliggande
ångest.

– Det är tufft att alltid ha något
hängande över sig, att alltid kunna
läsa lite mer.

I början av studierna kom en hård smäll
när det blev B på civilrätt 1.

– Då satt jag ute på ängen bakom
universitetet och grät och tvivlade på
att jag skulle klara juristutbildningen.
Men samtidigt visar det att mina AB:n
är värda något, det ligger hårt jobb
bakom dem. För mig var det nyttigt
att inte alltid vara den lyckade. Jag be-
undrar verkligen dem som pluggar
hårt, satsar och sedan mest skriver B,
att de vågar och orkar.

Från den 1 oktober är Jonas
Ebbesson ny professor i miljörätt.
Sedan disputationen på avhandling-
en ”Compatibility of International
and National Environmental Law”
i Uppsala 1995 har han arbetat på
Stockholms universitet. Jonas
Ebbesson har också varit gästforska-
re vid Georgetownuniversitetet i
Washington DC, och vid Robert
Schumanuniversitetet i Strasbourg.

Forskningen har inriktats på olika
miljörättsliga frågor, genomgående
med internationella infallsvinklar.

– Jag intresserar mig för miljörätts-
liga frågor i ett bredare sammanhang,
där miljöfrågorna kopplas till andra
rättsområden, exempelvis folkrätt,
EG-rätt, processrätt och handelsrätt,
och till andra samhällsområden. Ett
projekt som jag ägnat mig mycket åt
sedan jag kom till SU är allmänhe-
tens deltagande och talerätt inför
domstol i miljöfrågor, berättar Jonas.

För närvarande håller han på med ett
projekt om transnationella företags
ansvar för miljöskador.
Den 11 november håller Jonas
Ebbesson en öppen föreläsning på
detta tema i Aula Magna inom ramen
för universitetets ”Nutidsakademi”.
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LEDIGA JOBB STUDIEBESÖK

Terrafem är en ideell organisation som
arbetar för kvinnors och flickors rätt
att leva utan mäns våld och domi-
nans. Terrafems juristjour bistår kvin-
nor och flickor med utländsk här-
komst som har utsatts för våld eller
hot av en närstående man. Juristjou-
ren består av jurister och juridikstu-
derande med utländsk härkomst och
kan erbjuda juridisk rådgivning på
följande språk; arabiska, turkiska, per-
siska, franska, syrianska, kurmanci, span-
ska, urdu, engelska och svenska.
Är du kvinna med utländsk här-
komst, över 18 år och jurist eller
juridikstuderande är du välkommen
som medarbetare till Terrafems jour-
verksamhet. Kvalificerad utbildning
och handledning erbjuds. För mer
information, kontakta Terrafem på
telefon 08-643 05 10, e-post:
juristjour@terrafem.org, hemsida:
www.terrafem.org.

I maj varje år hålls val till Juridiska
Linjerådet, de nya ledmöterna till-
trädde i början av höstterminen. De
ska i ett år framöver verka för jurist-
studenternas intressen vid Juridiska
fakulteten.

På mottagningstiden varje tisdag kan
du som student komma i direkt kon-
takt med Linjerådet för att framföra
dina synpunkter på utbildning och
studiemiljö. Dessa synpunkter tar Lin-
jerådet sedan med sig till de beslu-
tande och beredande organen vid fa-
kulteten där de finns representerade.

Viktiga frågor för de verksamma i
Linjerådet detta år är bland annat att
studenterna ska få ta del av resulta-
ten av de kursutvärderingar som görs

Nya vindar i Linjerådet
efter varje
a v s l u t a d
kurs. Vidare
hoppas de
på att spri-
da mer kun-
skap om sin
v e r k s a m -
het, men
även om
aktuella frå-
gor för juri-
d i k s t u d e -
rande.

Linjerådet har mottagningstid tisdagar
kl 11.50 – 12.50 i C 477 och kan alltid
nås via e-post: linjerådet@juridicum.su.se
eller telefon: 08-16 17 76.

Avhandling uppmärksammar
stridsfråga i EU

Möt din framtid

Amanuenser sökes
Härmed utlyses tjänsten som amanu-
ens i ämnena associationsrätt och
företagsekonomi med tillhörande spe-
cialkurser. I arbetsuppgifterna ingår
administration av kurserna. Du bör
ha klarat av civilrättskurserna, gärna
vara på termin fem. Tjänsten omfat-
tar halvtid. Tillträde i mitten av
januari 2004. Upplysningar om tjäns-
ten lämnas av amanuens Marc Gren,
rum C 804, tel: 16 32 79, eller
e-post: marc.gren@juridicum.su.se.
Ansök senast den 3 november.

Det är rubriken på 2003 års Jurist-
dagar som hålls den 29-30 oktober i
Aula Magna. Ett trettiotal utställare
kommer till mässan, flera är nya för
i år, däribland Riksdagen. Det blir
föreläsningar av ett tiotal företag och
organisationer, bland andra
Advokatsamfundet, Brottsoffermyn-
digheten, Riksåklagaren, Baker &
McKenzie och White & Case. Jusek
kommer att presentera resultaten från
sin senaste undersökning av arbets-
marknaden för nyexaminerade.
Många utställare har dessutom
gruppsamtal som bokas i förväg hos
utställaren. Mässan är öppen mellan
kl 9 och 16 och arrangeras av
Juridiska Föreningen.

Besök Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverkets mål är att mins-
ka riskerna för ohälsa och olycksfall
i arbetslivet och att förbättra arbets-
miljön ur ett helhetsperspektiv.
Jusek ordnar ett studiebesök som
främst vänder sig till personalvetare
och jurister. Anmälan senast tisdag
11 november på www.jusek.se.
Tid: vecka 47, datum och tid med-
delas på Juseks hemsida.
Plats: Arbetsmiljöverket, Ekelunds-
väg 16, Solna.

Linjerådet består av: (fr v) Christina Stoppel-

Hillerström, Jennifer Barck (ordf ht 03), Malin

Eneqvist, Oskar Ekenger, Maria Gners, Malin

Walqvist och Sara Wikström (ordf vt 04).

Den 14 oktober disputerade jur kand
Carl Fredrik Bergström på sin av-
handling ”Comitology – Delegation
of Powers in the European Union and
the Committee System”.
Carl Fredrik Bergström är forskare vid
Svenska institutet för europapolitis-

ka studier och hans avhandling be-
handlar den växande mängd lagstift-
ning som antas av EU-kommissionen i
nära samarbete med nationella depar-
tement och förvaltningsmyndigheter.
För närvarande äger detta samarbete
rum inom ramen för det så kallade kom-
mittologisystemet. Systemet ger natio-
nella departement och förvaltnings-
myndigheter ett avsevärt inflytande över
de regler som bestämmer förutsättning-
arna för t ex tillverkning och försäljning
av livsmedel, privatisering av teletjäns-
ter och handel med värdepapper.

Avhandlingen visar hur kommittologi-
systemet vuxit fram som ett pragma-
tiskt sätt för EU:s regeringar att samar-
beta trots att man ofta inte kan kom-
ma överens. Dessutom visar den att re-
geringarna, samtidigt som de av effek-

tivitetsskäl vill stärka kommissionens
ansvar, insisterar på former som ger
dem sista ordet eller, med andra ord,
möjlighet till fortlöpande politisk kon-
troll. Avhandlingen uppmärksammar
att kommissionen de senaste åren allt
ivrigare protesterat mot kommittolo-
gisystemet, och framförallt att Euro-
paparlamentet gjort det till en av sina
främsta stridsfrågor. Motsättningarna
pekar på såväl konstitutionella och de-
mokratiska problem som mer praktis-
ka. Mot bakgrund av tidigare slutsat-
ser avslutas avhandlingen med en re-
dogörelse för de långtgående reform-
förslag som lagts fram av EU:s fram-
tidskonvent (en avsevärd förstärkning
av kommissionens ställning) och en
diskussion om vad dessa förslag i slut-
ändan kan förväntas leda till i den
pågående regeringskonferensen.

Fredagen den 24 oktober disputerar
Antonina Bakardjieva Engelbrekt på
sin avhandling i civilrätt ”Fair Tra-
ding Law in Flux”. Opponent är pro-
fessor dr Josef Drexl från München.

Disputation i civilrätt

Terrafem juristjour
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Vidare utlyses även tjänsten som ama-
nuens i civilrätt 3, specialkursen Eu-
ropean Intellectual Property Law och
magisterprogrammet Master of Euro-
pean Intellectual Property Law. I ar-
betsuppgifterna ingår administration
av kurserna. Du bör ha kommit så
långt i studierna att du tenterat civil-
rätt 3. Administrativt arbete och ord-
ningssinne är ett krav liksom goda
kunskaper i engelska. Tjänsten omfat-
tar halvtid. Tillträde 1 november.
Upplysningar om tjänsten lämnas av
doktorand Sanna Wolk, rum
C980, tel 674 72 56, eller e-post:
sanna.wolk@juridicum.su.se. Ansök
senast den 20 oktober.


