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Alumnidagen 2016 blir något alldeles spe-
ciellt. Vi har satt ihop ett program som, 

vågar jag påstå, är minst ett snäpp bättre än de 
program som vi genomfört tidigare år. Och då 
har vi tretton tidigare Alumnidagar att jämfö-
ra med. Men för mig råder det ingen tvekan: 
programmet under årets Alumnidag är något 
alldeles särskilt, eller ”outstanding” som man 
brukar säga i anglosaxiska sammanhang. Jag 
ska inte ta upp tid och utrymme i den här spal-
ten med att redogöra för innehållet i detalj. Det 
framgår på annan plats i tidningen. 

Men för att ändå kittla lite kan jag inte låta 
bli att peka på debattämnet Surrogatmödra-
skap. Alldeles nyligen lämnade Utredningen 
om utökade möjligheter till behandling av 
ofrivillig barnlöshet (Dir. 2013:70) sitt huvud-
betänkande och vi kommer att följa upp det-
ta med en debatt mellan företrädare för olika 
synpunkter och infallsvinklar i ämnet. Är inte 
det en kioskvältare så vet jag inte vad det är.

Utöver detta finns det på menyn en rad se-
minarieämnen som borde intressera både de 
affärsjuridiskt inriktade (Snabbkrediter och 
överskuldsättning och Safe Harbour) och de 
humanjuridiskt verksamma (Terroristhotet 
och rättsstaten och Folkrättsliga synpunkter 
på flyktingfrågan). Inte minst fakultetens stu-
denter, som är välkomna att delta under dagen 
utan kostnad, bör hitta något att gotta sig åt 
bland ämnena.

Alldeles speciellt är det också att vi i år inte 
kan vara i Universitetshuset. Det påminner för 
närvarande mest om ett konstverk av Christo. 
Omfattande renoveringar ska göras. Hela hu-
set är inklätt i textilier och dess omgivningar 
är stängda. I stället kommer vi att hålla till i 

Blåsenhus, som är ett relativt nytt tillskott i 
universitetets fastighetsportfölj. Det hyser, 
sedan det stod färdigt år 2010, merparten av 
den pedagogiskt inriktade verksamheten vid 
universitetet och ligger alldeles i anslutning till 
Botaniska trädgården. Mycket fräscha och fina 
lokaler kommer vi att vara i.

Dessutom är det alldeles speciellt såtillvi-
da att vi i år kommer att ges tillfälle att besöka 
Juridicums nya lokaler i kvarteret Munken vid 
Islandsfallet. Under 2015 färdigställdes reno-
veringsarbetena i kvarterets byggnader, som 
ursprungligen inrymde bl.a. Anatomicum och 
Patologen, och en stor del av Juridiska fakulte-
ten och institutionen kunde flytta in. Det bety-
der att Juridicum numera huserar huvudsak-
ligen i två lokaler utefter Trädgårdsgatan. Till 
det kommer att Juridiska biblioteket nyligen 
har flyttat in i Regnellianum som ligger mellan 
Oxenstiernska huset och Munken.

Ja, Du ser! Det finns alla skäl i världen att 
haka på i år. Det är enkelt att anmäla sig ock-
så. Så hjärtligt välkommen till Uppsala och 
till Alumnidagen 2016. Jag ser verkligen fram 
emot att ses. 

Rolf Johansson
Ordförande Uppsalajuristernas Alumnistiftelse

Välkommen till 
Alumnidagen
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Praktisk information

       Alumnidagen 2016
       När: 12 maj 2016. Registrering från 08:30.

       Var: Seminarierna i Blåsenhus. 
       Lunch på Restaurang Feiroz (Blåsenhus).
       Fördrink i kvarteret Munken 
       Kvällens bankett på Östgöta nation.
 
       Anmälan: www.uppsalajuristernasalumnistiftelse.se
 
       Sista anmälningsdag: 25 april 2016

       Kostnad: 1 500 kr + moms. 
       I priset ingår seminarier, kaffe, lunch,
       fördrink, samt bankett i sann Uppsalaanda. 
       För den som vill stödja stiftelsens verksamhet  
       finns möjlighet att betala in ett valfritt, högre belopp.

      Observera att Alumnidagen motsvarar 5 timmar  
        vidareutbildning för medlem i Sveriges Advokatsamfund.

www.facebook.com/UppsalajuristernasAlumnistiftelse

Uppsala University Alumni → Uppsalajuristernas Alumnistiftelse

www.uppsalajuristernasalumnistiftelse.se
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Registrering och kaffe
Blåsenhus    

Presentation av vinnande examensuppsatser
 

Lunch 
Feiroz, Blåsenhus

08:30 – 09:15

09:15 – 10:45

11:00 – 11:45

11:45 – 13:15

13:15 – 14:45

14:45 – 15:15

15:15 – 17:00

17:45    Fördrink & bankett
Fördink: Munken. Bankett: Östgöta nation

Snabbkrediter och 
överskuldsättning

Folkrättsliga synpunk-
ter på flyktingfrågan

Safe Harbour-domen 
och personuppgifter

 

Paneldebatt:
Surrogatmödraskap

Program

Terroristhotet och 
rättsstaten

Fika
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Terroristhotet och rättsstaten
Hotet om terroristangrepp kräver motåtgärder. Hur påverkar det rättsstaten? Ska vi göra avkall på 
vissa mänskliga rättigheter för att skydda oss? Hur påverkar det t.ex. den personliga integriteten och 
asylrätten? Bör vi sänka rättssäkerhetskraven? Kan straffrätten utvecklas för att förbättra skyddet? 
Kan det vara befogat att vidta olagliga åtgärder för att stoppa terrorismen, jfr Guantanamo och USA:s 
massiva avlyssning? Vilken roll kan och bör FN resp. EU ha?

Snabbkrediter och överskuldsättning 
– en utmaning för domstolar, tillsynsmyndigheter och lagstiftare

Hur tillämpar domstolar och myndigheter avtalslagens ockerbestämmelse och generalklausul och 
konsumentkreditlagens krav på kreditprövning? Ger dagens civilrättsliga ogiltighets- och jämknings-
regler, marknadsrättsliga sanktioner och bestämmelsers om skuldsanering ett tillräckligt skydd för 
enskilda låntagare? Eller bör utredningen om en mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter (Ju 
2015:04) föreslå nya bestämmelser, och i så fall vilka?

Förmiddag

Moderator
- Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen

Paneldeltagare
- Ingrid Helmius, universitetslektor vid juridiska fakulteten vid Uppsala universitet, lärare i bl.a.       

polisrätt
- Agneta Hilding Qvarnström, åklagare i bl.a. terroristrättegången i Göteborg
- Hans G Nilsson, avdelningschef EU:s ministerråd, hedersdoktor vid Uppsala universitet
- Peter Nobel, f.d. advokat 

och DO,  hedersdoktor vid 
Uppsala universitet

- Johan Sjöö, bitr. SÄPO-chef

Moderator
- Torbjörn Ingvarsson, professor i civilrätt vid juridiska fakulteten vid Uppsala universitet

Paneldeltagare
- Dan Hanqvist, advokat Roschier
- Richard Gabler, styrelseledamot Svenska Konsumentkreditföretagen, f.d. VD Mobillån
- Anna Hult, jurist Konsumentverket
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        Examensuppsatser

Varje år tilldelas två studenter som skrivit examensupp-
sats under det gångna året Alumnistiftelsens Pris för  
Bästa Examensarbete. Handledarna på Juridicum nomine-
rar kandidater till priset och en jury inom stiftelsens styrelse  
fattar beslut efter en noggrann genomgång. Vinnarna till- 
delas 10 000 kr vardera och får också presentera sina upp- 
satser på ett seminarium under Alumnidagen. Vinnarna 
kommer att tillkännages på stiftelsens webbplats i april. 
De nominerade är (handledare inom parentes):

Melissa Agaeva - Gränsöverskridande surrogatarrangemang - i konflikt 
med grundläggande svenska värderingar? En internationellt privaträttslig 
studie (Maarit Jänterä-Jareborg)

Henrik Davidsson - Superförmånsrätten de lege lata - Avtalsrättsliga 
överväganden i ett insolvensrättsligt system? (Mikael Möller)

Jesper Eriksson - Bör Sverige beskatta inkomster från
utländska dotterbolag? (Martin Berglund)

Carl Gleisner - Komplexa upphovsrättsliga verk - Om verk i gränslandet 
mellan InfoSoc-direktivet och datorprogramdirektivet (Sanna Wolk)

Sofie Gustafsson - Stadigvarande vistelse - En analys av begreppets inne-
börd i inkomstskattelagen (Katia Cejie)

Sonia Hussain - What’s app med samtycket? - Om personuppgiftsbe-
handling i mobila applikationer (Anna-Sara Lind)

Annika Johannesson - Hellre ett rejält rättsövergrepp än en friande 
dom? - En kritisk granskning av rättssäkerheten under häktningsförfa-
randet och vid prövningen av häktningsfrågan  (Hans Eklund)

Hugo Lundstedt - Litispendens inom förvaltningsrätten (Olle Lundin)

Marita Nolén - Vem kränker vem? - Territoriell integritet eller rätten 
till liv. En prövning avseende 15 § 1 st. IKFN-F i förhållande till artikel 2 
EKMR (Inger Österdahl)

Helén Ranelius - Proportionalitetsbedömningen vid diskriminering i ar-
betslivet – En jämförelse mellan svensk och europeisk rättspraxis (Mikael 
Hansson)

Mei Linn Svensson Goh - Men till följd av utvisning (Lena Holmqvist)
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Eftermiddag

Unsafe Harbour? 
– Person- och företagsperspektiv på hantering av data i molnet

EU-domstolen har i sitt avgörande kring de s.k. safe harbour-reglerna utmanat både det globala handels-
utbytet och USA:s syn på personlig integritet. Hur ser framtiden ut för den personliga integriteten, vad 
är viktigt från ett individperspektiv och ett företagsperspektiv och vem kommer att vinna dragkampen; 
USA eller Europa? Vem granskar granskaren och hur påverkas införandet av EU:s planerande nya per-
sonuppgiftslagstiftning av den senaste händelseutvecklingen kring terrorhot och domstolsprövningar? 
Frågorna är många och svaren är för närvarande otydliga och osäkra.

Folkrättsliga synpunkter på flyktingfrågan
Migration och särskilt rätten till asyl har varit i fokus det senaste året. Politiska beslut med omfattande 
juridiska konsekvenser har presenterats, diskuterats, röstats igenom i riksdagen och i vissa fall dragits 
tillbaka. Men i debatten har fakta om de juridiska förutsättningarna för en strikt respektive generös 
migrationspolitik ofta saknats. Vad säger vår svenska lagstiftning? Och vad kräver Sveriges åtaganden 
enligt folkrätten och EU-rätten? Får asylrätten begränsas när ett samhälle inte anser sig kunna hantera 
en omfattande tillströmning av skyddssökande?

Moderator
- Inger Österdahl, professor i folkrätt vid juridiska fakulteten vid Uppsala universitet

Paneldeltagare
- Anders Danielsson, generaldirektör för Migrationsverket
- Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund och hedersdoktor vid Uppsala 

universitet
- Rebecca Stern, docent i folkrätt, Uppsala 

universitet
- Alice Teodorescu, politisk redaktör och chef 

för ledarsidan på Göteborgs-Posten
- Ignacio Vita, advokat på Sju 

advokater

Introduktion
- Johanna Chamberlain, doktorand i civilrätt vid juridiska institutionen vid Upp-

sala universitet, vinnare av Alumnistiftelsens Pris för Bästa Examensarbete 2015

Moderator
- Gabriel Svedberg, advokat och partner vid Advokatfirman Lindahl, f.d. chefs-

jurist inom Tieto-koncernen

Panelen anordnas i samarbete med Advokatfirman Lindahl

Paneldeltagare
- Amelia Andersdotter, Dataskydd.se, f.d. 

Europaparlamentariker för Piratpartiet
- Jon Karlung, VD Bahnhof
- Mathias Strand, chefsjurist på Microsoft
- Kristina Svahn Starrsjö, Generaldirektör 

för datainspektionen
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Paneldebatt

Surrogatmödraskap
Bör svensk rätt godta att en kvinna, ideellt eller kommersiellt, föder barn för andras räkning med verkan att 
beställarna omedelbart, utan adoption, blir rättsliga föräldrar? Bör den gravida kvinnan kunna ångra sig? 
Ska den allmänna hälso- och sjukvården biträda vid surrogatarrangemang? En offentlig utredning har i SOU 
2016:11 sagt nej till surrogatarrangemang i Sverige. Under paneldiskussionen ventileras om utredningen har 
kommit med hållbara analyser och förslag rörande svenska och utländska surrogatarrangemang.

Vi advokater och advokatbyråer i Uppsala
är stolta sponsorer av Alumnidagen 2016

Moderator
- Torgny Håstad, f.d. justitieråd, seniorprofessor vid Uppsala universitet

Paneldeltagare
- Barbro Westerholm, riksdagsledamot för Liberalerna
- Britt Friberg, docent i obstetrik och gynekologi, överläkare vid Reproduktionsmedicinskt 

Centrum vid Skånes universitetssjukhus
- Caroline Sörgjerd, jur. dr., Familjens Jurist 
- Kajsa Ekis Ekman, journalist och författare
- Philip Geister, rektor för Newmaninstitutet
- Maarit Jänterä-Jareborg, professor i internatio-

nell privaträtt och internationell processrätt vid 
juridiska fakulteten vid Uppsala universitet
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Styrelsen

Rolf Johansson, jur kand 1978, advokat (ordförande)
Catarina Barketorp, jur kand 1987, lagman, Uppsala tingsrätt
Margareta Brattström, jur kand 1990, professor, prefekt vid juridiska institutionen
Thomas Bull, jur kand 1992, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen
Mattias Dahlberg, jur kand 1993, professor, dekanus vid juridiska fakulteten
Torgny Håstad, jur kand 1967, professor, f.d. justitieråd i Högsta domstolen
Maria Ingelsson, jur kand 2001, chefsjurist Hansoft AB
Per-Ola Jansson, jur kand 1970, direktör
Göran Lambertz, jur kand 1976, justitieråd i Högsta domstolen
Patric Palm, styrelseordförande, Hansoft AB
Magnus Sjögren, jur kand 2000, chefsjurist, vVD Folkefinans AS
Anna Skarhed, jur kand 1977, justitiekansler
Hanna Söderberg, jur kand 2007, advokat
Fredrik Wersäll, jur kand 1976, hovrättspresident, Svea hovrätt

Alexander Berlin-Jarhamn,  jur stud, verkställande ledamot
Hjalmar Dunås, jur stud, oberoende studeranderepresentant
Elsa Karlefors, jur stud, representant JUSEK
Nils Ivars, jur stud, representant Juridiska Föreningen
Lisa Henriksson, jur stud, representant ELSA

Arbetsgruppen
Mentorskapsgruppen
Frida Almlöf (huvudansvarig), Anna-Karin Alin, Maja Sonesson, Lisa Henriksson
Sponsorgruppen
Johan Hedlund (huvudansvarig), Jonas Lårdh, Victor Bjerselius, Clara Håkansson
Alumnidagsgruppen
Johanna Wilhelmsson (huvudansvarig), Elin Nygren, Sara Pettersson
Marknadsföringsgruppen
Clara Boivie (huvudansvarig), Anna Liliebäck, Malin Edin

9
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Välkomna in i styrelsen

Sedan Alumnidagen 2015 har tre nya styrelseledamöter  
valts in i Uppsalajuristernas Alumnistiftelse.

Catarina Barketorp var under sin studietid amanuens i 
bland annat straffrätt och trivdes bra i tillvaron på Ju-

ridicum. Efter examen blev hon antagen som doktorand i 
straffrätt, men lockades mer av det praktiska rättslivet och 
valde därför att istället göra tingsmeritering vid Sollentuna 
tingsrätt. Därefter arbetade hon en tid på åklagarmyndig-
het innan hon återvände till domstol för domarutbildning 
i Svea hovrätt. Catarina Barketorp har arbetat i Regerings-
kansliet, på Högsta domstolen och Domstolsverket, och 
blev 2001 rådman i Stockholms tingsrätt, för att sedan fort-
sätta som chefsrådman i Solna och Södertörns tingsrätter. 
Sedan 2015 arbetar hon som lagman vid Uppsala tingsrätt.

Som ledamot i Alumnistiftelsens styrelse hoppas Catarina 
Barketorp på att få återknyta kontakten med Juridicum och 
att som representant för Uppsala tingsrätt intressera stu-
denterna för jobbet som domare, som hon menar är ett top-
penjobb. ”Uppsalajuristernas Alumnistiftelse ska vara en 
länk mellan dagens och gårdagens studenter – både så att 

dagens studenter får en inblick i arbetsmarknaden, men också så att vi som är arbetsgivare 
får veta vilka krav och förväntningar som kommande medarbetare har på oss”, menar hon.

Catarina Barketorp
Examen: 1987
Arbetar som: lagman, 
Uppsala tingsrätt
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Thomas Bull arbetar sedan 2013 som justitieråd i Hög-
sta förvaltningsdomstolen. Han tog sin juristexamen 

1992 och arbetade därefter som notarie vid Länsrätten i 
Stockholm en kort tid för att sedan påbörja doktorands-
tudier i Uppsala vid juridiska fakulteten. Efter disputation 
1997 stannade han på fakulteten som lärare och fick en fast 
anställning runt år 2000, blev docent i offentlig rätt 2002 
och professor i konstitutionell rätt 2008. Under åren har 
han forskat, undervisat och deltagit i ett stort antal utred-
ningar på den offentliga rättens område i stort och även in-
tresserat sig för EU-rätten och dess inverkan på det svens-
ka rättssystemet. Under sin studietid var han amanuens 
i förvaltningsrätt och även engagerad i Norrlands nation 
och i studentradion.
 
Med sitt engagemang i Alumnistiftelsen vill Thomas Bull 

behålla en kontakt med fakulteten och om möjligt ge studenter och andra lite tillbaka för 
de goda år som han tillbringat där. ”Alumnistiftelsen kan i bästa fall fungera som en brygga 
mellan studier och arbetsliv och som en inspirationskälla och en värdefull kontaktyta för 
såväl de som studerar som de som lämnat universitetet.”

Hanna Söderberg tog examen vid Uppsala universitet år 2007 och började därefter ar-
beta som biträdande jurist på en byrå i Uppsala. Efter föräldraledighet påbörjade hon 

sin notarietjänstgöring vid Uppsala tingsrätt, för att sedan 
återvända till arbetet som biträdande jurist. År 2014 blev 
Hanna Söderberg advokat och hon har sedan dess arbetat 
på Wallin Advokatbyrå, där hon idag är delägare.

Under studietiden arbetade Hanna Söderberg dels på en 
advokatbyrå i Uppsala, dels på Sallén Elektriska AB. I och 
med detta hade hon inte så mycket tid över till engagemang 
i kår eller nation och hon ser därför fram emot att idag få 
engagera sig i Uppsalajuristernas Alumnistiftelse och på så 
sätt ge något tillbaka till universitetet. ”Det är väldigt roligt 
att se hur studenterna i dag jobbar och vara med och bidra 
till att de får en kontakt med oss som nu praktiserar inom 
juridiken.”

Hanna Söderberg
Examen: 2007
Arbetar som: delägare, 
Wallin Advokatbyrå

Thomas Bull
Examen: 1992
Arbetar som: justitieråd, Hög-
sta förvaltningsdomstolen
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Studentorganisationerna

I Alumnistiftelsens styrelse finns tre studentorganisationer 
representerade. Var och en av dem har en stark koppling 
till Juricidum eftersom de riktar sig till juriststudenter.  
Här följer en kort presentation av de tre organisationerna 
och deras aktuella verksamhet.

The European Law Students’ Association (ELSA) är världens största in-
ternationella, oberoende organisation för och av juriststudenter. ELSA 
har 40 000 medlemmar och vill genom att skapa internationella nätverk 
öka juriststudenters och unga juristers ömsesidiga förståelse, akademiska 
förmåga och professionella färdigheter i enlighet med sin vision: ”A just 
world, in which there is respect for human dignity and cultural diversity”. 

ELSA Uppsala har ca 700 medlemmar. Under året har ELSA Uppsa-
la bl.a. arrangerat studiebesök hos vår samarbetspartner Advokatbyrån 
Grönberg samt hos HD, UD och Advokatsamfundet, välkomstkvällar för 
de nya juriststudenterna, seminarieserier och olika föreläsningar. Vi har 

även ordnat en praktikplats åt en utländsk student på Sirius International Insurance Corp. Under våren 
arrangeras resor till Georgien samt Bryssel. ELSA Uppsala håller även kursen Legal English i samarbete 
med Baker & McKenzie. 

ELSA Uppsalas Moot Court Competition i samarbete med Advokatbyrån Delphi går av stapeln i mitten 
av april. Rättegångstävlingen går under temat mänskliga rättigheter och domarpanelen består i år av 
bl.a. Elisabeth Fura, Lennart Aspegren, Helena Jäderblom, Thomas Bull, Martin Mörk, Anna-Sara Lind, 
Rebecka Stern och Clarence Crafoord. Delphi är även föreningens samarbetspartner för kursen Legal 
Rhetoric som i år äger rum för tredje gången. 
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Juridiska föreningen har haft ett bra verksamhetsår – och en spän-
nande framtid är att vänta. Efter flera års förberedelser ansökte 
JF under 2015 om att bli en egen studentkår och i februari 2016 
kom beskedet att JF kommer tilldelas kårstatus från den 1 juli. I 
dagsläget har JF cirka 2000 medlemmar, vilket innebär att i princip 
alla studenter vid Juridicum är JF-anslutna. Utöver JF:s alla sociala 
evenemang, såsom sittningar, klassfester, recceveckor och Nordiska 
veckor kommer den studiebevakande delen att få större vikt i och 
med kårstatusen. Ett av de viktigaste skälen till varför JF valde att 
ansöka om kårstatus var att just juriststudenternas intressen skulle 
representeras bättre gentemot universitetet. Från och med somma-

ren kommer alltså Juridiska föreningen att ha mandat att bedriva studiebevakning vid Juridiska 
fakulteten. 

Efter 172 år tar nu alltså Juridiska föreningen steget in i en ny era och föreningen hoppas på en 
fortsatt god kontakt med alla alumner.

JU
R

ID
IS

KA FÖRENINGEN I U
PPSA

L
A

G
RUNDAD 1844

Jusek lokalstyrelse för jurisstuderande i Uppsala är en 
studentorganisation som grundar sig i det ledande aka-
demikerförbundet för bland annat jurister och ekonomer. 
Genom att förmedla kontakter mellan studenter och ar-
betslivet samt verka för att goda studievillkor upprätthålls 
strävar vi efter att underlätta steget mellan utbildning och 
arbetslivet. Vi är en lyhörd styrelse, på sju personer, som 
aktivt arbetar för att täcka upp brister i utbildningen, inspi-
rera och motivera studenter.

Varje termin anordnar vi en föreläsning för de studenter som precis påbörjat juristprogrammet un-
der vilken vi delar med oss av egna erfarenheter från promemoriaskrivande samt tentamensskri-
vande. Vår ambition med dessa föreläsningar är att kunna förbereda och lugna studenter genom 
att finnas där som ett stöd.

Vi arbetar även för att inspirera och informera studenterna om vilka karriärvägar som finns att 
tillgå efter en juristexamen. Vårt senaste projekt är vår föreläsningsserie ”Inspirerande karriärvä-
gar”, vilken riktar sig till samtliga studenter på juristprogrammet. I föreläsningsserien bjuder vi in 
yrkesverksamma jurister till att berätta om sitt yrke och om klimatet som jurist i arbetslivet.
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Kick-off Mentorskapsprojektet 2016

I över tio år har vi genom vårt Mentorskapsprojekt sammanfört studenter med yrkesverk-
samma jurister i syfte att minska avståndet mellan studierna och arbetslivet. 2016 års 
upplaga av Mentorskapsprojektet inleddes den 11 februari med en kick-off på Söderman-

land-Nerikes nation, där många av mentorerna och adepterna fick tillfälle att träffas för första 
gången. Här bjuder vi på några bilder från kvällen, som innehöll nya ansikten, trevligt mingel 
och Uppsala-quiz.
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 Hur tyckte ni att det var att ha en mentor/adept 
och vad tar ni med er från mentorskapsprojektet?
- Det var roligt att få en inblick i studentlivet och 
att få prata om funderingar som jag själv känner 
igen från min studietid, säger Jonatan. Genom våra 
diskussioner kunde jag själv också reflektera över 
mitt arbete och min karriär. Att vara mentor hand-
lar inte enbart om att besvara frågor. Det är snarare 
en dialog där man själv också kan utvecklas i sin 
roll som jurist.
- Det har varit mycket givande att få vägledning och 
tips i allt från karriärsval till hur man gör det mesta 
av sin studietid, säger Jo-
nas. Många av fördomar-
na jag hade om hur det 
är att arbeta på byrå har 
tillrättalagts, och jag har 
fått större inblick i vilka 
enorma möjligheter man 
har med en juristexamen. 
Jag har även lärt mig att 
på ett bättre sätt utnyttja 
relationer. Jag upplever att 
projektet bidragit till att 
studierna känns mer verklighetsförankrade nu när 
jag vet mer om vad som väntar efter utbilningen.

Gjorde ni något speciellt när ni träffades?
- Vi brukade ses över lunchmöten, berättar Jonatan. 
I samband med någon sittning kan det ha hänt att 
vi tog en och annan punsch på en efterfest sjungan-
des Björneborgarnas marsch.

Har ni några tips till kommande mentorer och 
adepter?  
- Börja med att sätta upp en plan för hela året, sä-
ger Jonatan. Det kan vara bra att utväxla frågor och 
funderingar inför mötena för att båda parterna ska 

kunna förbereda sig.
Jonas instämmer:  
- Ha ett mål och var tydlig med vad du vill få ut av 
mentorskapet. Det gör det lättare att få ut något av 
mentorskapet utöver trevliga möten. Ses så ofta ni 
kan!
- Var inte rädda för att ses under lite mindre offi-
ciella omständigheter också, fyller Jonatan i.

Kan ni tänka er att delta i projektet igen?
- Ja, och jag uppmuntrar mina kollegor att delta, 
säger Jonatan och får medhåll av Jonas. 

- Jag rekommenderar samt-
liga studenter att ha en 
mentor åtminstone en peri-
od, säger han. 

Vilka tycker ni är de främ-
sta anledningarna till att 
söka till mentorskapspro-
jektet?
- Som mentor får du en 
möjlighet att hjälpa en stu-
dent med att hitta rätt i ju-

ristdjungeln, börjar Jonatan. Du kan även knyta 
kontakter i studentkollektivet, vilket är bra från ett 
employer branding-perspektiv. Slutligen handlar 
det om ett öppet och roligt utbyte där man får lära 
känna en person lite närmare. I bästa fall håller ni 
kontakten även i framtiden som branschkollegor.
- Som student är det otroligt tacksamt att ha någon 
att ställa de där 1000 frågorna som man vill ha svar 
på till, fortsätter Jonas.. Även om mentorn såklart 
inte kan ge svar på alla frågor så vet de ofta var man 
kan hitta svaren. En mentor kan också hjälpa en att 
hitta rätt redan under utbilningen när man fortfa-
rande har chansen att korrigera sina val för att upp-
nå sina mål och hitta rätt.

Vi har träffat Jonatan Seeskari, biträdande jurist på Advokatdirman Lindahl i Uppsala och Jonas Lårdh, 
student på terminskurs 4, för en intervju om det årliga mentorskapsprojektet. Jonatan arbetar huvudsak-

ligen med IT- och immaterialrätt samt transaktioner. Han har arbetat på byrån i drygt två år och hade själv 
via alumnistiftelsen en mentor som arbetade på Lindahl i Stockholm och tipsade honom om uppsatspraktik – 
det var så han kom i kontakt med sin arbetsgivare. Jonas läser terminskurs 4, är engagerad i alumnistiftelsen 
och sitter i styrelsen i Juridiska Föreningen. 

”Jag uppmuntrar alla mina kollegor att delta”
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Rotary är en öppen, social nätverksorganisation för personer i alla yrkeskategorier världen över. 

Varje år väljer Rotary ut några av världens mest begåvade och hängivna personer som får stipendium 
för att studera vid ett av Rotarys Peace Centers. Detta innebär att man får studera freds- och konflikt-
hantering vid ett ledande Universitet i världen. Utbildningen varar under 2 år och leder till en Master 
Degree i ämnet. Genom utbildning och praktik får stipendiaterna bästa möjliga förutsättningar för att 
inta ledarpositioner inom freds- och konflikthantering. Stipendiet täcker alla kostnader så som resor, 
uppehälle och studier.

Rotary Peace Centers i världen du kan välja mellan:
Duke University, North Carolina, USA
International Christian University, Tokyo, Japan
University of Bradford, West Yorkshire, England
University Queensland, Brisbane, Australien
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

Verkar stipendiet intressant? Gå in på www.rotary.org/en/peace-fellows
Där kan du läsa mer om stipendiet och hur du går tillväga för att söka det.

Kontakt: Ninni Lindskog, ninni.lindskog@glocalnet.net 

Sök Rotary Peace Fellowship!

Stolt vinnare av 
Årets advokatbyrå 

Delphi blev vinnare i Regis årliga kvalitets- 
och branschstudie – Årets Advokatbyrå 2015, 
Sveriges största klientstudie för advokatbyråer 
specialiserade på affärsjuridik. De kategorier 
som Delphi var nominerade i och vann är 
Advokatbyråer 200+ mkr och Stora klientpriset. 

Att hjälpa våra klienter att nå framgång är vår 
viktigaste uppgift. Att vi varje dag, i varje enskilt 
fall, lägger all vår kunskap, erfarenhet och vårt 
engagemang för att lyckas med det, är också 
skälet till att vi är en av de ledande affärsjuri-
diska byråerna i Sverige.

Läs mer på delphi.se.

Alumnistiftelsen tipsar

Bilder på tidgare års Peace Fellows-stipendiater. En promenad med Peter Wallensteen, besök i Haag på Assembly 
of the International Criminal Court och besök i Norge.
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fall, lägger all vår kunskap, erfarenhet och vårt 
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Läs mer på delphi.se.

Uppsala universitets alumnnätverk är en mötesplats för karriärutveckling och 
professionellt kontaktskapande för över 20 000 Uppsalaalumner. I nätverket ingår 
ett växande antal alumnföreningar och lokala Chapters runt om i världen. Många 
av föreningarna anordnar regelbundet återträffar, föreläsningar, pubkvällar, jubileer 
och andra aktiviteter för sina medlemmar.

För mer information om alumnnätverket besök: www.uu.se/alumn.

Uppsalajuristernas Alumnistiftelse är en fristående organisation med anknytning 
till Juridicum i Uppsala och till universitets alumnnäteverk. När du deltar i Alum-
nistiftelsens arrangemang och om du är anmält till alumnnätverket får du möjlighet 
att behålla kontakten med vänner från studietiden och juridiska fakulteten och 
samtidigt knyta nya värdefulla kontakter för framtiden. Du får regelbundet infor-
mation om nyheter inom forskning och utbildning samt erbjudanden om alla de 
evenemang som alumnistiftelsen arrangerar

Mer information och direktlänk för registrering och inloggning i alumnnätverket 
finner du på https://www.uppsalajuristernasalumnistiftelse.se/
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Munken och nya Juridiska biblioteket

Under hösten och våren har de-
lar av juridiska institutionen 

flyttat från Gamla torget till kvar-
teret Munken vid Västra Ågatan i 
centrala Uppsa-
la. Anledningen 
till flytten är dels 
det ökade beho-
vet av kontors-
utrymmen och 
läsplatser som 
uppstått i och 
med juristut-
bildningens expansion, dels att föra 
samman Juridicums verksamhet 
geografiskt. Kvarteret Munken be-
står av flera olika byggnader, som 

rymmer läsplatser, uppehållsrum 
och grupparbetsrum för studenter, 
men även seminarierum, tjänste-
rum och personalrum. Kvarteret 

har en lång histo-
ria som sträcker 
sig ända tillbaka 
till medeltiden, då 
en klosterträdgård 
fanns på platsen. 
Sedan 1700-talet 
har universitetet 
präglat platsen, och 

byggnaderna har tidigare använts 
av kemiska, medicinska och psyko-
logiska institutionerna.  
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Även Juridiska biblioteket har 
under vintern flyttat till Reg-

nellianum i Slottsgränd, beläget ett 
stenkast från kvarteret Munken. 
Huset uppfördes i slutet av 1800-ta-
let och har tidigare används för den 
medicinska fakultetens fysiologiska 

och patologiska institutioner samt 
på senare tid till kontor. Lokalerna 
på Gamla torget är följaktligen nu-
mera helt avsedda för statsvetarna, 
medan juristerna är koncentrerade 
till kvarteret Munken, Oxenstiern-
ska huset och Regnellianum.
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Denna tidning kommer från Uppsalajuristermas Alumnistiftelse och går ut till de ca  
11 000 alumner som finns i Alumnnätverkets register. Om tidningen felaktigt har nått dig 
eller om du inte längre önskar få utskick av oss är vi tacksamma om du skickar oss ett mail på  
alumn@jur.uu.se och påtalar detta!
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