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Tufft för nya jurister
Nu finns DAISY utanför
studentexpeditionen

En ny terminal där du som student
kan gå in i DAISY-systemet har satts
upp utanför Studentexpeditionen på
plan 4. Här kan du få kursinforma-
tion som schema och gruppindelning-
ar. Du kan anmäla dig till kurser och
tentor, och se resultat från PM och
tentor. Här kan du också fylla i kurs-
utvärderingen direkt på skärm.

DAISY är Juridiska institutionens nya
studieadministrativa system. För att
få tillgång till DAISY skaffar du ett
studentkonto hos Studentcentrum i
A-huset. Kontot ger bland annat en
e-postadress och inloggningsuppgif-
ter. Sedan kan du gå in i systemet via
Internet från vilken dator som helst.

För närvarande används DAISY på
de kurser som läses under termin ett
och två. Alla nya studenter läggs in i
systemet efterhand som de påbörjar
sina studier.

Terminalen utanför Studentexpedi-
tionen kommer inom kort också att
visa Juridicums webbsida och andra
resurser inom Stockholms universitet.

Studiestödsgrupp
Du som läser C1:an kan gå med i en
studiestödsgrupp med möjlighet till
individuell rådgivning. Gruppen leds
av juriststudenter på termin 4-7 och
följer C1:ans undervisning. Introduk-
tionsträff den 25 november, kl 16 i
sal C 497.

Mentor
Du som tycker att du kört fast i stu-
dierna på linjen kanske behöver stöd
och tips från en äldre student?
Genom mångfaldsprojektet har du nu
möjlighet att få en mentor.

Vill du vara med?
Vill du engagera dig i Juridicums
mångfaldsprojekt som syftar till att
öka den etniska och sociala mång-
falden på juristlinjen? Det handlar
om att informera och ge stöd på uni-
versitetet och i gymnasieskolor.
Studenter med alla typer av bakgrund
behövs! Ersättning utgår.

Är du intresserad av någon av ovan-
stående aktiviteter inom projektet?
Kontakta då studievägledare
Tove Lodin, tel 16 13 04, e-post:
mangfaldsprojektet@juridicum.su.se.

MångfaldsprojektetJuridikstuderande behöver bibli-
oteket för att kunna genomföra
gruppuppgifter och PM-arbeten.
Många väljer också att bedriva
sina enskilda studier där.
– Biblioteket är studenternas ar-
betsplats säger Christine Lindmark,
chef för juridikgruppen vid universi-
tetsbiblioteket. Vi vill anpassa oss
till studenternas nya sätt att stu-
dera och gör ständiga föränd-
ringar.

En renovering av alla läsplatser i bib-
lioteket är just avslutad.

– Nu arbetar vi med att inrätta oli-
ka zoner. Det kommer att finnas zo-
ner där det ska vara helt tyst. I andra
zoner ska man kunna grupparbeta,
ha egen dator och mobiltelefon.
Skyltar som talar om var det finns
trådlöst internet är på väg upp.
Till nästa termin kommer det att bli
tillåtet att ta med dryck och frukt,
men inte mat, in i biblioteket.

– Vi tycker att man måste få lov
att dricka lite kaffe eller vatten med-
an man sitter och pluggar, säger
Christine Lindmark.

Ett vanligt problem som studenter
stöter på är att den bok man vill ha
inte står på sin plats i hyllan.

– Vi har startat ett stort projekt för

att komma till rätta med svårigheter-
na att hitta den bok man efterfrågar.
Biblioteket uppmanar den som inte
hittar en bok i hyllan där den ska fin-
nas enligt katalogen att anmäla det i
informationsdisken. Då startas en
undersökning om var boken tagit vä-
gen och den potentielle låntagaren får
besked om vad som händer via e-post.

– Ambitionen är att det ska gå att
anmäla en bok som saknad via inter-
net och även följa ärendet där.
Först letar bibliotekspersonalen efter
en saknad bok i ungefär en månad.

– De flesta böcker kommer fram
inom den tiden, ofta handlar det om
att de ställts fel. Går det inte att hitta
boken gör bibliotekets inköpare en be-
dömning om en ny bok ska inhandlas.

Det händer ofta att en bok står som
saknad när man slår upp den i SUB:s
katalog. Det kan betyda många olika
saker och det är svårt för den som le-
tar att veta om det finns hopp om att
få tag i boken.

– Nu går vi igenom alla saknas-pos-
terna och kommer att ändra beteck-
ningarna till att beskriva vad som
egentligen händer med boken. Det kan
vara att en låntagare inte lämnat till-
baka boken eller att den är borta från
sin hylla.

Juridik har en egen infodisk där juri-
dikstuderande kan få hjälp. Det går
också att kontakta biblioteket via te-
lefon och via webbsidan. Här kan man
rikta sin fråga direkt till juridikgrup-
pen och få svar inom 24 timmar.

– Prata med personalen i informa-
tionsdiskarna, säger Christine Lind-
mark, de ger gärna hjälp till självhjälp
vid till exempel PM-skrivande. Fram-
för era önskemål och åsikter till oss!
Vi lyssnar på er och vill verkligen göra
saker för att ni studenter ska få en så
bra arbetsmiljö som möjligt.

Den hårda arbetsmarknaden har
nu även hunnit ifatt juristerna.
Bland de som tog examen mel-
lan september 2001 och augusti
2002 har sju procent av de som
sökt jobb ännu inte fått något.
– Men trots allt hittar 89 procent
ett jobb inom nio månader, säger
Jonas Mellqvist, studerandeom-
budsman på Jusek.

Under Juristdagarna på Stockholms
universitet presenterade Jusek sin år-
liga undersökning av arbetsmarkna-
den för nyexaminerade jurister. Un-
dersökningen visar att arbetslösheten
ökat från låga tre procent förra året
och en procent för två år sedan.

 – Det tar lite längre tid att få ett
jobb nu, men våra siffror visar att det
löser sig, säger Jonas Mellqvist.
De allra flesta, ca 90 procent, uppger
dessutom att deras arbete är kvalifi-
cerat och stämmer överens med ut-
bildningen.

– Så när man väl får ett jobb så är
det ett bra jobb.

En annan konsekvens av den hårda-
re arbetsmarknaden är att färre får

fast tjänst, i fjol hade 43 procent en
tillsvidareanställning, i år är den siff-
ran 35 procent.

Offentlig sektor
Majoriteten av de nyexaminerade, 56
procent, börjar arbeta i den offentli-
ga sektorn. Högskolor och universi-
tet, samt kommun och landsting an-
ställer en allt större andel. För jurister
som får sitt första jobb i den privata
sektorn är bank och försäkring den
vanligaste branschen, där jobbar 14
procent. De som börjar sitt arbetsliv
på en advokatbyrå blir färre, i år var

det 13 procent mot 16 förra året och
22 procent för två år sedan. Hälften
av juristerna i undersökningen har ju-
ridiskt utredningarbete som sin huvud-
sakliga arbetsuppgift.

Kontakter, kontakter...
32 procent av de nyexaminerade juris-
terna fick sitt jobb genom att ta egna
kontakter med arbetsgivaren eller via
sitt personliga nätverk.

– Skapa kontakter genom att gå på
arbetsmarknadsdagar, samla på dig vi-
sitkort och ligg sedan på företaget, sä-
ger Jonas Mellqvist. Be att få komma
dit och träffa den rekryteringsansvari-
ge för att få veta mer om hur det är att
jobba på just deras företag.
Jonas Mellqvists råd är att söka de jobb
som verkligen känns intressanta.

– Det är både lättare att få och att skö-
ta ett jobb som man verkligen vill ha.

Efter examen väljer många att läsa vi-
dare, jobba som lärare eller resa när de
inte hittar ett jobb.

– Arbetsgivare tycker inte att det är
konstigt om man inte fått jobb direkt
utan har gjort något annat ett tag. Alla

När examensringen är bärgad är det
dags att söka jobb.
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Stockholmsbörsen
Jusek ordnar ett besök på Stockholms-
börsen. Börsen kräver att alla som
handlar på marknadsplatsen har kun-
skaper i börsrätt, företagsfinansiering
och nationalekonomi. De informerar
om sin verksamhet och handelssyste-
met SAXESS. Anmälan via
www.jusek.se senast den 20 november.
Tid: 27 november, kl 17.
Plats: Norrlandsgatan 31

Ny amanuens
Erik Sandgren är ny amanuens i ci-
vilrätt 3 och immaterialrätt.
Han sitter i rum C 904 och nås på
telefon 16 32 97 eller e-post
erik.sandgren@juridicum.su.se .
Mottagnings- och telefontider är tis-
dag och torsdag kl 13-15.

Jobba utomlands
Arbetsforum vid Stockholms universi-
tet har bjudit in Marie-Louise Chardet

Fejkad anställningsintervju
Rekryterare från Proffice håller öv-
ningsintervjuer med studenter i slu-
tet av sin utbildning. Feedback ges
på både ansökan och intervju.
Anmälan senast den 4 december till
joakim.armsjo@proffice.se.
Tid: 10 december, kl 13-16
Plats: A 207 (vid studentdatorerna),
plan 2 i A-huset, Södra husen.

från Arbetsförmedlingen Utland.
Hon kommer att berätta om hur du
gör för att söka jobb i olika länder.
Tid: 26 november, kl 14-16.
Plats: A 207 (vid studentdatorerna),
plan 2 i A-huset, Södra husen.

www.juridicum.su.se
Du har väl besökt Juridicums nya
hemsida som lanserades i oktober?
Har du synpunkter och idéer?
Hör av dig till vår webbansvarige på
webmaster@juridicum.su.se.

På väg ut i arbetslivet och osäker på
dina rättigheter som arbetstagare? Vill
du veta vad lagen säger om uppsäg-
ning, tjänstledighet, semester, arbets-
miljö och diskriminering?
Lena Elfström, enheten för Arbets-
marknadskunskap med personalad-
ministration på Stockholms Univer-
sitet, föreläser om de arbetsrättsliga
grunderna. På ett lättbegripligt sätt
får du en förståelse för de lagrum du
kan ha stor nytta av i din framtida
yrkesroll. Intresseanmäl dig till
maria_v_akademssr@hotmail.com
innan den 1 december så bjuder vi
på lussefika!
Tid: 2 december, kl 14-16
Plats: A 207, (vid studentdatorerna),
plan 2 i A-huset, Södra husen.

Rättigheter som
arbetstagare?

Härmed utlyses tjänsten som amanu-
ens i skatterätt. I arbetsuppgifterna
ingår administration av grund- och
specialkurser. Du bör ha kommit så
långt i studierna på juristlinjen att du
har klarat av civilrättsämnena och
gärna tenterat kursen i skatterätt.
Erfarenhet av administrativt arbete är
önskvärt och viss datorvana ett krav. 
Tjänsten omfattar halvtid, lönen är
enligt gällande avtal 7 900 kr per
månad. Tillträde efter överenskommel-
se, dock senast den 15 januari 2004.
Upplysningar om tjänsten lämnas av
amanuens Costin Mihailescu,
rum C 804, tel 16 21 04,
costin.mihailescu@juridicum.su.se.
Välkommen med din ansökan senast
den 27 november.

Disputation i marknadsrätt

Tufft för nya..., forts

Juristcentrum vid Stockholms univer-
sitet ordnar varje termin ett flertal stu-
diebesök på olika arbetsplatser för ju-
rister. Aktiviteterna är öppna för alla
som läser på juristlinjen. Information
om studiebesöken finner du på
Juristcentrums anslagstavla vid in-
gången till C-huset på plan 4.
Anmäl dig genom att skicka e-post
med namn och telefonnummer till
juristcentrum@spray.se.
Aktiviteter under höstterminen:
26 november
Besök hos Advokatfirman Vinge
2 december
Besök hos Finansinspektionen
4 december
Glöggträff där advokater från
mindre advokatbyråer med olika in-
riktningar håller föredrag.

Studiebesök på
juristarbetsplatser

Amanuens sökes

är medvetna om att det är tufft på
arbetsmarknaden just nu.

Begär mer
Det betalar sig att löneförhandla även
på första jobbet.

– Den som förhandlar aktivt får i
snitt 1 500 kr mer i ingångslön, be-
rättar Jonas Mellqvist.
Han ger rådet att komma påläst till
förhandlingen, ta reda på löneläget i
branschen och ha argumenten klara.

– Arbetsgivaren kommer inte att
välja en annan kandidat bara för att
du vill löneförhandla.

Löneskillnaderna mellan könen är sto-
ra, främst i privat sektor. Ingångslö-
nen för kvinnliga jurister är i snitt
1 000 kr lägre där. Medianlönen är
20 000 kr. Jusek rekommenderar en
ingångslön i den privata sektorn i en
storstadsregion på 22 500 kr. För stat
och kommun ligger rekommendatio-
nen 500-1 000 kr lägre.
Och skillnaderna håller i sig under
juristens karriär. SCB:s lönedatabas för
2003 visar att kvinnliga jurister mel-

lan 25 och 64 år tjänar 6 200 kr min-
dre i månaden än sina manliga kolle-
gor. I åldersgruppen 25-39 år är skill-
naden 4 500 kr.

En person som tog jur kandexamen
från Stockholms universitet 2002 tjä-
nar 20 000 kr i månaden. En person
med jur kandexamen från 2002 från
övriga orter tjänar i genomsnitt
17 600 kr. (Alla siffror är medianvärden
och baserade på medlemmar i Jusek.)

Mycket övertid
Årets Juristbarometer, en undersök-
ning om juridikstuderande som ge-
nomförs av Universum Communica-
tions, visar att studenterna förväntar
sig att arbeta 51 timmar i veckan på
sin första anställning. Det är mer än
någon annan studentgrupp i undersök-
ningen. Juseks undersökning visar ock-
så att jurister verkligen jobbar mer
övertid än andra yrkesgrupper. Trots
det har de juriststuderande lägre löne-
förväntningar. En anledning kan vara
att många tror att de kommer att ar-
beta i den offentliga sektorn.

Hög moral
Att bidra till samhällsutvecklingen är
ett viktigt karriärmål för jurister. De
värdesätter ett arbete som innebär allt
större utmaningar, som ger jämvikt
mellan privatliv och karriär och som
bygger upp en god privatekonomi.
Varierande arbetsuppgifter, intern vi-
dareutbildning och inspirerande kol-
legor är attraktiva egenskaper hos
företaget. Att organisationen håller
en hög moral är viktigare för juridik-
studenter än för andra grupper.

De mest attraktiva arbetsgivarna
bland de blivande juristerna är
Regeringskansliet, FN och Domstols-
väsendet. Men den mest eftertrakta-
de typen av arbetsplats är advokat-
byråer. Populäraste advokatbyrån är
Mannheimer Swartling.

Spännande produkter och tjänster,
samt en hierarkisk struktur är något
studenterna tror kommer att prägla
deras framtida arbetsplats. Det intres-
santaste rättsområdet anses vara av-
talsrätt, följt av straffrätt och folkrätt.

Källor: Jobb och löner för nyexaminerade
2003, Jusek. Juristbarometern 2003, Uni-
versum Communications. Lönebatabas,
Statistiska Centralbyrån.

Antonina Bakardjieva Engelbrekt har
disputerat på sin avhandling ”Fair
Trading Law in Flux? National Lega-
cies, Institutional Choice and the Pro-
cess of Europeanisation”.

Avhandlingen handlar om otillbörlig
marknadsföring och konsumenträtt i
ett jämförande och europarättsligt
perspektiv. Fokus ligger på institutio-
nella och processrättsliga aspekter.

Studien diskuterar två distinkta mo-
deller för reglering av otillbörlig mark-
nadsföring och konsumenträtt. Den

ena modellen dominerar i Tyskland
med tonvikt på privaträtt, domstols-

väsendet och en-
skilda näringsid-
kares och intres-
seorganisation-
ers initiativ. Den
andra modellen
är förhärskande
i Sverige, med
offentligrättslig
reglering och spe-
cialiserade myn-

digheter (främst Konsumentverket med
Konsumentombudsmannen).

Med utgångspunkt i så kallad insti-
tutionalistisk teoribildning analyse-
ras för- och nackdelar med privat-
respektive offentligrättslig reglering
på detta område. Därutöver granskas
den europeiska integrationsprocessens
inflytande på gällande nationella reg-
ler. I allmänhet tycks den ”krypan-
de” europeiseringen utmana symbi-
otiska förhållanden mellan olika in-
stitutioner och förstärka utrymmet
för pluralism beträffande rättstil-
lämpningen.


