N Y H E T S B R E V

F R Å N

J U R I D I S K A

I N S T I T U T I O N E N

På FN-praktik i Tanzania

Miljö på allvar
och lek

Nyexade juristen Erik Karlsson
har fått smak på världen. Efter
sex månaders praktik vid straffrättstribunalen i Rwanda är han
nu installerad på FN-sekretariatets Office of Legal Affairs i New
York för ytterligare en utlandsperiod innan arbetslivet väntar.
- Jag sköt på min examen något år
för att skaffa så mycket erfarenheter som möjligt medan jag fortfarande är student, säger Erik.
Erik Karlsson har verkligen
tagit chansen att se sig om och få
internationella erfarenheter under
studietiden. Meritlistan är imponerande. Intresset för världen,
människor och internationella
relationer fick honom ursprungligen att läsa statsvetenskap. Men
för att få mer praktisk tillämpning
började han även läsa på juristlinjen. Sedan har han sett till att
bocka av en rad spännande erfarenheter. Från februari 2003 till
augusti 2004 var han amanuens i
internationell rätt.
- Ett bra sätt att lära känna människor och få insikter i ämnet,
säger Erik.
På höstterminen 2004 till vårterminen 2005 var han sedan på
ett utbytesprogram med New York
University som är ett av USA:s
främsta lärosäten för internationell rätt. Och eftersom New York
var svårt att ogilla blev han kvar
en termin till, som praktikant på
svenska FN-representationen.

Harmoniskt i allt kaos
- Det var otroligt kul att se hur
FN fungerar i praktiken. Hur alla
länders olika viljor och intressen
ska gå ihop. Även om juridik var
en faktor handlade arbetet mest
om diplomati och om att förhandla
fram nya styrdokument som sätter juridiska ramar inom en rad
områden, säger Erik.
Efter FN åkte han hem till
Sverige igen, våren 2006, och tog
de sista kurserna på juristlinjen,
för att på hösten styra kosan söderut. För en praktik vid FN:s
straffrättstribunal i Rwanda som
har sitt säte i Arusha, Tanzania.
-Det gav ytterligare perspektiv
på FN:s arbete och det jag upplevt
i New York, men i Arusha var det
mer tillämpningen och inte ska-

Exotiska djur, spännande människor och miljöer är några av de äventyr Erik Karlsson fått uppleva
under sin FN-praktik i Tanzania.
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pandet av internationell rätt som
var i fokus, säger Erik.
Tanzania blev ett färgstarkt
möte med extrem hetta, tropiska
regnstormar, annorlunda och billiga maträtter, exotiska djur, en
massa spännande människor och
en säkerhetssituation som skiljer
sig från vad vi ar vana vid hemma
i Sverige.
- En kompis till mig blev rånad
av en man som skar upp hennes
väska med en machete. Så regeln
var att alltid att ta taxi när solen
gått ner och det kändes begränsande. Men jag måste säga att personligen kände jag mig aldrig hotad
eller osäker där, säger Erik.
Tanzania är på många sätt anmärkningsvärt om man ser till de
problem som finns i flera av de
angränsande länderna. Tanzania
är ett av världens fattigaste länder
med ett stort antal olika etniska
folkgrupper. Ändå har landet sluppit inbördeskrig och andra oroligheter som många av dess grannar
drabbats av.
- Överhuvudtaget kändes
Tanzania harmoniskt i allt kaos,
kommenterar Erik.
Erik arbetade med internationell
straffrätt i Tanzania, för tre domare i tribunalens andra kammare.
Han var verksam i fallet ”Military
II” där bland annat Bizimungu,
den tidigare chefen för Rwandas
armé, står åtalad för folkmord och
brott mot mänskligheten.
- Det är generalen som ideligen

ber om dyra cigarrer och whiskey
i filmen ”Hotell Rwanda”, berättar Erik.

Människorna det
viktiga
Arbetsuppgifterna som praktikant
omfattade att delta i förhandlingar, löpande skriva beslut i
diverse processuella frågor, sammanfatta vittnesutsagor och att
göra administrativa uppgifter.
Det är framför allt människorna
man möter som Erik ser som största behållningen från FN.
- Det är otroligt givande att
jobba i den internationella miljö
FN erbjuder. Men jag tror det är
för tidigt att förvänta sig att FN
som organ ska utföra mirakel i
världen. Det vi kan hoppas på är
något i stil med Hammarskjölds
ord: ”FN ska inte ta oss till himlen, men hindra oss från att hamna
i helvetet”. Ofta undrar jag om FN
ens gör det och trösten är då de
människor man lär känna, säger
Erik.
Mötet med Afrika innebar
egentligen ingen större kulturkrock, förutom de dagliga strömavbrotten som gjorde Erik påmind
om var han befann sig. En annan
nyttig och jobbig erfarenhet var
att sticka ut.
- Jag gillar att försvinna in i mängden och det är inte så enkelt på
central mark i Arusha. Dessutom
var det svårt att komma överens
med bilden av en själv som levande
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plånbok, i synnerhet när man åkte
till Afrika med lite pengar, säger
Erik.
Sedan januari, efter en kort
mellanlandning hos föräldrarna
i Piteå, befinner han sig tillbaka i
New Tork för en praktik vid FNsekretariatets Office of Legal
Affairs. Här ska han fram till början av juni skriva en rapport om
legala aspekter av naturkatastrofer – ett ämne som förmodligen
kommer upp som ny dagordningspunkt på folkrättskommissionens
agenda.
- Det är verkligen ett projekt jag
tycker är spännande och som jag
hoppas kunna jobba med i någon
form efter praktiken, säger Erik.
En annan dröm Erik har är att
doktorera och undervisa, men
innan det vill han ut i arbetslivet i några år. Han är nyfiken på
mycket och försöker hålla många
dörrar öppna.
Tips till studenter:
* Cirka tio procent av FN-sekretariatets praktikanter är svenskar. Det
beror på den rika förekomsten av

För andra året i rad arrangerar professor Jonas
Ebbesson
specialkursen ”Environmental Law
Across State Borders”,
som ska ge studenterna
en inblick i hur internationell rätt och EG:s miljörätt
tillämpas och utvecklas i
ett globalt sammanhang.
Under en stor del av kursen pågår ett förhandlingsspel, som avslutas
på Naturvårdsverket den
19 mars. Där ska studenterna färdigställa ett nytt
internationellt avtal om
klimatfrågorna som kan
ta över när Kyotoavtalet
löper ut 2012.
- Vi vill få studenterna att
tänka och använda juridisk
argumentation strategiskt
i internationella överläggningar. Förhandlingsspelet
under kursens gång ska
vara så nära en verklig situation som möjligt, säger
Jonas Ebbesson.
Kursen har ett spännande aktuellt innehåll
med bland annat Sveriges
förre klimatförhandlare Bo
Kjellén som en av föreläsarna. Förra året genomfördes spelet inom ramen
för konventionen för biologisk mångfald samtidigt
som de riktiga förhandlingarna pågick.

Svensk examen för
utländska jurister
Hösten 2007 startar
Juridiska institutionen en
tvåårig komplettringsutbildning för jurister med en
utländsk juristexamen om
minst 4 år. Utbildningen
leder till en svensk juristexamen. Information om
utbildningen och ansökningsförfarande anslås
på vår hemsida inom kort
– www.jurdiicum.su.se.

stipendier i Sverige via SIDA etc. Ta
chansen att praktisera internationellt.
* Sök studentutbytet med New York
University, särskilt om du är intresserad av folkrätt eller affärsjuridik.
Som LLM-student kostar årsavgiften
$40.000, som utbytesstudent är samma
kurser gratis.

Nystart i nya lokaler
Stockholm Centre for
Commercial Law (SCCL)
har inrättat sig i egna
lokaler på plan sex i universitetsbiblioteket.

Redaktör och ansvarig utgivare: Suzanna Nilson, tel 08-16 12 82 • fax 08-15 89 35 • suzanna.nilson@juridicum.su.se.
Besöksadress: Universitetsvägen 10C, Frescati • Postadress: Stockholms universitet, Juridiska institutionen, 106 91 Stockholm.
Redaktionsråd: Ronnie Eklund, prefekt, Fabian Holgersson, jur stud och Catharina Sitte Durling, jur dr.
Bidrag publiceras i mån av plats.
Produktion: Suzanna Nilson.
Tryck: Printgraf. Nyhetsbrevet Juridicum utkommer med tre nummer per termin.
Distribution: Nyhetsbrevet distribueras till cirka 500 företag, myndigheter och organisationer.
Nyhetsbrevet kan hämtas på plan 3 och 4 i C-huset, Frescati och på vår webbplats: www.juridicum.su.se.
Prenumeration: Kontakta redaktören för en kostnadsfri prenumeration.

Spännande seminarieprogram när Juridicum
blir 100
Här är ett axplock av innehållet som presenteras den
10-11 maj i samband med
att Juridiska fakulteten firar
100-årsjubileum: Juridikens
förändrade form och funktion när tekniken tar över
gemene mans vardag, IT-rätt
och domstolar – går det
ihop?, EU-medlemsskapet
– hot och möjligheter för
svensk miljörätt?, levererar
medierna?, aktiebolags- och
immaterialrättsliga landvinningar etc. Nyfiken? Läs mer
på www.juridicum.su.se.

Prestigefyllt pris
Stockholms universitet har
nominerat professor Said
Mahmoudi till det prestigefyllda Balzanpriset som
internationellt rankas i klass
med Nobelpriset. Priset delas
årligen ut – sedan 1961 – i
november till fyra vinnare
för enastående arbete inom
vetenskap och humanism.

Har juristen glömt bort
rättvisan?
Mårten Schultz har i dagarna
disputerat på sin avhandling
inom skadeståndsrätt. I den
tar han upp orsaksfrågan som
under lång tid varit ett diffust
begrepp inom svensk rätt, vilket i sin tur gjort bedömningen
av komplexa skadeståndsfall
svåra. Mårten presenterar
därför i sin avhandling en
ny förklaringsmodell som
förenklar och förtydligar
den skadeståndsrättsliga orsakbedömningen – både för
domstolar och drabbade.

Hedersdoktorer2007
Professor Frederik Zimmer vid
Oslo universitet och lagman
Mikael Mellqvist vid Gotlands
tingsrätt har i dagarna utsetts
till Juridiska fakultetens hedersdoktorer 2007.

Inspirerande jobb- och
finansieringsajter
* Jobb www.juristcentrum.
su.se * jusek.se/aktiviteter
*Forskningsservice www.
fs.su.se * Nätverk Hilda advokatsamfundet.se; ELSA
elsasweden.org; ADASTRA
adastra-mentorprojekt.se

Detta händer vid Juridicum		
Disputationstät vår
Flera doktorander väntar på att gå upp med sina avhandlingar under
våren, alla inom civilrätt. I dagarana disputerade Zlatko Salcic inom
värdepappersrätt. Därefter följer Carl Svernlöv som 27 april presenterar sin avhandling inom aktiebolagsrätt. Strax före Juridicums
100-årsjubileum lägger sedam Jori Munukka fram sin dissertation
— 3 maj — inom förmögenhetsrätt. Är du nyfiken, läs mer om dem
på www.juridicum.su.se, under Aktuellt -> Disputationer.

Nya telefon- och öppettider på studentexpeditionen
Fr o m 1 mars 2007 inför studentexpeditionen nya servicetider för
studenterna. Bland annat försvinner telefontiderna på onsdagar
och vissa dagars mottagnings- och telefontider koncentreras till

Läs senaste nyheterna på www.juridicum.su.se
förmiddagar. Håll dig uppdaterad, läs mer på www.juridicum.su.se
Ny samordnare för forskarutbildningen
Fr o m 1 mars är Sari Wrange kontaktperson och koordinator
för forskarutbildningen. Jonas Ebbesson är sedan årsskiftet
studierektor för forskarutbildningen och Pille Ann Härmat har
personalansvaret för doktoranderna.
Nyhetstips alltid välkomna
Stora som små nyheter att lyfta fram i nyhetsbrevet och på webben
tas tacksamt emot. Både om personer och händelser som verkar och
påverkar näringslivet och Juridicum. Skicka en rad till suzanna.
nilson@juridicum.su.se.

Vägen till karriär — gör det du tycker är kul
Nicklas Lundblad är jurist och
entreprenör ut i fingerspetsarna.
Ordet mod finns inte i hans begreppsvärld, han bara ”gör” så
länge det är lustfyllt. Och den
drivkraften — att ha kul i det
man tar för sig — har tagit honom en bra bit i karriärsstegen.
Nu som nytillträdd stabschef på
Stockholms Handelskammare
och vd för magasinet NEO.
Nicklas visste redan tidigt att
han skulle läsa antingen teknisk fysik eller juristlinjen på universitetet.
- Båda linjer är analytiskt krävande och gör avtryck i samhället. Den ena med matematiska
formler och den andra med ord
och argumentation. Eftersom jag
är intresserad av svenska språket
blev det juristlinjen, säger Nicklas.
Som ung var Nicklas väldigt
målinriktad, tänkte och handlade
i femårsplaner med siktet inställt
på att bli domare. Men halvvägs
mot målet, tappade han fokus, fann
ingen substans i juridiken och tog
en paus. Det blev Lund där han
bland annat läste litteraturvetenskap och filosofi. Idag tänker han
inte längre i strategiska femårsplaner, utan har mer långsiktiga
mål med ett mjukare innehåll.
-Jag har inget intresse av att bli
vd på ett börsnoterat företag, utan
vill göra saker jag tycker är kul och
mår bra av - skriva, läsa mer etc.

Då går det ofta bra ändå, säger
Nicklas.
Intresset för IT och juridik har
också varit två teman som färgat
Nicklas karriär. Han avslutade juristexamen vid Stockholms universitet och fick i den vevan en tjänst
som amanuens för Peter Seipel.
- Jag var nog den värsta bibliotekarie Peter haft, säger Nicklas
och ler.
IT-kraschen något positivt

Efter det fick han en forskartjänst på Svenska Institutet för
Systemutveckling (SISU) där han
arbetade med frågor kring personlig integritet, upphovsrätt och
yttrandefrihet i informationssamhället. Frågor som färgat innehållet
i Nicklas fortsatta karriär.
1999 fick han chansen bland
en massa ingenjörer att åka till
Silicon Valley och arbeta för
Sveriges Tekniska Attachéer, ett
organ som idag ingår i Institutet för
Tillväxtpolitiska Studier (ITPS).
Det var precis under IT-bubblans
uppgång och fall.
-Till skillnad från många andra
ser jag IT-bubblan som något väldigt positivt, som förändrade samhället i grunden och som snabbt
och effektivt förde näringslivet
framåt. Det accelererade det tekniska lärandet bland företag och
folk i Sverige och skapade en omedelbar politisk acceptans för den

Niklas Lundblads råd till studenterna är att se juristutbildningen som ett instrument för att kunna
göra det de tycker är roligt.
Foto: Suzanna Nilson

nya tekniken. Dessutom växte en
ny generation entreprenörer fram
som automatiskt tänkte in it i affärsmodellerna, säger Nicklas.
Tillbaka från USA rekryterades
han som chef till Stockholms Ehandelskammare där han jobbade i
fem år för att bygga upp organisationens IT- och innovationspolitik.
Tills han 2005 grundade det liberala magasinet Neo tillsammans med
Sofia Nerbrand — Nicklas som vd
och Sofia som chefredaktör.
Låt anställda misslyckas

- Vi vill inspirera och föra ett samtal med grästopparna — de som har
ett starkt samhällsintresse och som
vill påverka, säger Nicklas.
Men snart därefter fick han ett

erbjudande från Handelskammaren
om att bli stabschef, så Nicklas
återvände nyligen dit, men behöll
vd-posten på Neo.
En bra chef beskriver Nickas
är den som låter sina anställda
misslyckas och lära sig av det.
- I Sverige finns det alldeles för
många chefer som detaljstyr verksamheterna, säger Nicklas.
Juridicum då? Nicklas är med
i IRI:s styrelse och undervisar i
några ämnen i rättsinformatik,
men doktorera det gör han på samhällsvetenskapliga institutionen i
Göteborg. Ämnet är brussamhället
och klar ska han vara 2012.
Blir du det?
- Självklart, jag vill ju veta hur
avhandlingen slutar, säger han.

Ingen större förändring när dispens utnyttjas
Befintligt fyrgradigt betygssystem
fortsätter att gälla i praktiken – åtminstone till år 2011. Det är följden av Juridiska fakultetsnämndens
beslut om att utnyttja rektor Kåre
Bremers dispens för att slippa införa den sjugradiga betygsskalan.
Samtidigt innebär dispensen att
studenterna - från och med höstterminen 2008 - på begäran kan
få ett sjugradigt betyg om de säger till före skrivningen. Och att
bara ett betyg kan ges per tentamen – fyrgradigt eller sjugradigt.
- Men vi räknar med att det är

få studenter som kommer använda
möjligheten till sjugradiga betyg
eftersom det försvårar jämförbarheten mellan juridikstudenterna
nationellt och då det inte är en
standard bland juridiska lärosäten i Europa än, säger Christer
Silfverberg, ordförande i Juridiska
fakultetens utbildningsutskott.
färre steg efterfrågas

Övriga svenska lärosäten för juridik fortsätter med det fyrgradiga
betygssystemet och de och arbetsgivare runtom i landet har bett
Juridicum i Stockholm att behålla

den fyrgradiga skalan så länge som
möjligt för att undvika förvirring.
- I praktiken innebär beslutet alltså ingen förändring för studenterna,
det är det gamla betygssystemet
som gäller här och på övriga universitet, bekräftar Christer Silfverberg.
Även Juridiska linjerådet vid
Stockholms universitet är nöjda
med fakultetens beslut.
- Det behövs inga fler betygssteg. Det ökar bara betygshetsen.
Eleverna har snarare efterfrågat
färre betygssteg, säger Fabian
Holgersson, informationsansvarig
för linjerådet.

Enligt en undersökning som linjerådet genomförde på juristlinjen
i höstas – på uppdrag av JURO
– framkom att en övervägande
del av studenterna på landets alla
juristlinjer efterfrågade ett betygssystem med enbart godkänt eller
underkänt.
Oro för förvirring

- Det vi på linjerådet kan oroa oss
för är de komplikationer som uppstår när studenter av misstag begärt
sjugradiga betyg och inför tingsantagningen etc. står med blandade
betyg och examen, säger Fabian.

