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den 5 maj 2021
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Alumnidagen 2021
    
   När? Den 5 maj 2021.
 
   Hur?  Via Zoom; seminarierna direktsänds från Universitetshuset 
  Under en månad därefter kommer seminarierna att finnas 
  tillgängliga på internet. 
  

   Anmälan:  https://www.uppsalajuristernasalumnistiftelse.se/  
  Klicka här: (https://docs.google.com/forms/d/1ltpRwpC6sDXiLh61dbr30K861Qm0waR3EGUIZ2-HFQA/viewform?fbclid=IwAR30OK7ZCBzZzeJgIVV6ihhnIyKfAbPuKG67_SmecV6XUMfda-btuvUgqwI&edit_requested=true   för anmälan.
  
   Sista anmälningsdag: 20 april 2021.

   Kostnad: 995 kr inklusive moms.

I priset ingår deltagande via Zoom i de direktsända seminarierna/upp-
satspresentationerna/debatten den 5 maj och tillgång till dessa via inter-

net under en månad därefter.

   För den som vill stödja stiftelsens verksamhet finns möjlighet 
att betala in ett valfritt, högre belopp.

Observera att Alumnidagen motsvarar 5 timmar  
fortbildning enligt Advokatsamfundets årliga krav.

Välkommen till Alumnidagen
Alumnidagen 2020 var planerad in i minsta detalj i 
mars när Corona-pandemin slog till. Trots att vi hade 
en del tid till förfogande för att ställa om till något 
annat format för att genomföra dagen bedömde vi att 
det i den situationen inte var möjligt. Hade vi alla va-
rit lika tränade på Zoom och Teams och allt vad det 
heter som vi är idag hade det kanske varit en annan 
sak. Men vi bedömde under alla omständigheter att 
det enda möjliga var att ställa in Alumnidagen 2020. 
Och så blev det.
    Men nu är vi tillbaka på banan. Vi räknar inte med 
att kunna genomföra en traditionell Alumnidag i år 
heller. Däremot är möjligheterna att genomföra dagen 
i ett annat format väsentligt större än för ett år sedan. 
Vi har haft mer tid på oss och, som sagt, vanan vid 
digitala evenemang är näst intill oändligt mycket stör-
re nu. Vi kommer att genomföra en Alumnidag 2021 
med strikt iakttagande av de restriktioner och rekom-
mendationer som gäller när det blir dags i maj. Nuva-
rande begränsning i gällande rekommendationer och 
restriktioner till åtta personer vid sammankomster in-
omhus innebär att de deltagande moderatorerna och 
debattörerna kommer att vara på plats i Universitets-
huset och att seminarierna, uppsatspresentationerna 
och debatten kommer att streamas via universitetets 
Zoom-facilitet. Om läget förändras radikalt kanske vi 
planerar om, men jag tror att vi kan rikta in oss på att 
den plan som gäller kommer att genomföras.
    Lika trist som det känns att inte kunna erbjuda det 
sedvanliga minglet och trevnaden vid den avslutande 
banketten på kvällen efter Alumnidagen, lika intres-
sant känns det att vi kan öppna upp för möjligheten 
för yrkesverksamma Uppsala-jurister att delta på 
Alumnidagen även om man bara har en stund över på 
dagen och även om man inte har tidsmässigt eller an-
nat utrymme för att resa till Uppsala. Vi har dessutom, 
på grund av att våra kostnader kommer att vara lägre 
än tidigare när både lunch och bankett uteblir, sänkt 
priset till en nivå som gör att verkligen alla kan vara 
med. Till det kommer att vi avser att spela in semina-
rierna och debatten och göra dem tillgängliga på nätet 
under en begränsad tid. Det gör att man i år kan ta 
del av alla seminarier, även det seminarium som går 
parallellt med det i första hand valda. Det finns ing-
et skäl att inte anmäla sig till Alumnidagen 2021. Gör 
det nu! Du hittar länken till anmälningsformuläret på 
nästa sida.

En nyhet, som vi planerade för redan förra året, är att 
vi inte längre trycker den här tidningen och skickar ut 
till alumnernas brevlådor. Bakom det ligger naturligt-
vis ett intensifierat miljötänk i kombination med vår 
kostnadsmedvetenhet. De pengar vi genererar genom 
våra aktiviteter ska vi vara försiktiga med. Alla de som 
arbetar med Alumnistiftelsen och Alumnidagen, även 
de som leder och deltar i seminarierna, gör det på ide-
ell basis. Det övergripande syftet med verksamheten 
är att stödja verksamheten vid Juridicum. I stället mej-
lar vi en enkel inbjudan till Alumnidagen till alla som 
har registrerat sin mejladress på Alumnnätverket hos 
universitetet och lägger den här tidningen på vår hem-
sida så att alla som är intresserade kan ladda ner den. 
Vi är övertygade om att vi på det sättet når ut till alla 
dem som känner lust att vara med på Alumnidagen.
    För visst är det läge att anmäla sig och att vara med. 
Jag är helt övertygad om att Du kommer att tycka att 
programmet, som Du hittar i tämligen detaljerad form 
på sidorna 6 – 8 nedan, är högintressant oavsett vilken 
inriktning Din juridiska verksamhet har. För egen del 
brukar jag tycka att de ämnen som ligger utanför ra-
men för den egna verksamheten är mest intressanta 
och lärorika men det är naturligtvis en smaksak. Vi 
har som vanligt lyckats förmå några av de mest intres-
santa experterna att tala om några av de mest aktuella 
och intressanta ämnena på den rättspolitiska och juri-
diska agendan. Det finns ingen tvekan om att värdet 
och utbytet på alla plan av att vara med på Alumnida-
gen vida överstiger kostnaden för att delta. Dessutom 
bidrar Du till Alumnistiftelsens verksamhet genom att 
delta på Alumnidagen. Redan det är en god sak. 

Rolf Johansson
Ordförande, 
Alumnistiftelsen Uppsalajuristerna
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PROGRAM
 

    8:30-9:15 Introduktion.
  
    9:15-10:45 Del 1 - välj mellan:

      -  AI och juristrollen – framtid utan återvändo?   
                                  
      -  Efter Girjas – vad bör nu göras åt samefrågorna?
 
    11:00-11:45 Alumnistiftelsens Pris för Bästa Examensarbete.
 
    11:45-13:15 Paus.
 
    13:15-14:45 Del 2 - välj mellan:

      -  Pandemin och kontraktsrätten
     
      -  Yttrandefrihetens gränser i det nya medielandskapet

   14:45-15:15 Paus.

    15:15-17:00 Del 3 – Debattämne: Anonyma vittnen

      
    17:00-17.10 Avslutning.
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AI och juristrollen – framtid utan återvändo?
Artificiell Intelligens fungerar redan idag som ett hjälpmedel för jurister verksamma på bolag, hos
myndigheter och på advokatbyråer. Innebär den fortsatta utvecklingen av AI enbart möjligheter eller
kan den utgöra ett hot mot den traditionella juristrollens existens? Kommer mänskliga jurister att
behövas i framtiden? Kommer den affärsjuridiska byrån att bli utkonkurrerad av en AI-byrå, eller
(för)blir AI endast ett avancerat verktyg för juristen? Vilken roll kommer AI att spela i domstolarna?
Kommer åtalade att försvaras och dömas av en AI-robot, en människa, eller kanske en kombination
av dessa? Vem driver egentligen denna utveckling: staten, byråerna eller klienterna? Och är
utvecklingen önskvärd? Dessa och andra viktiga frågor diskuteras på seminariet. 

Moderator
Charlotta Kronblad, Doktorand, Chalmers

Paneldeltagare
Evelina Anttila, General Counsel, Peltarion
Daniel Rencrantz, Enhetschef Datadriven  
utveckling och AI, Vinnova
Jim Runsten, Advokat, Synch Advokat

Efter Girjas – Vad bör nu göras åt samefrågorna? 
Genom HD:s dom den 23 januari i år har Girjas sameby i domskälen ansetts ha en på urminnes hävd 
grundad bättre rätt till jakt och fiske inom byns område än staten och i domslutet trots rennäringsla-
gen 31–34 §§ ensam getts rätt att upplåta sådan nyttjanderätt till andra. Parternas processföring, HD:s 
domskäl och konsekvenserna av domen i andra delar av Sverige och för andra än samebyns medlem-
mar analyseras mot bakgrund av den av Sverige icke ratificerade ILO-konventionen nr 169 om urfolk. 

Moderator
Thomas Bull, Justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen

Paneldeltagare
Peter Danowsky, Advokat, Time Danowsky Advokatbyrå
Mari Heidenborg, Justitiekansler
Eivind Torp, Docent, Mittuniversitetet

Pandemin och kontraktsrätten
Corona-pandemin har i stor utsträckning påverkat näringslivets villkor. Kultur- och idrottsevenemang
har ställts in och hotell, reseföretag och den fysiska detaljhandeln har tappat kraftigt i omsättning.
Inom den dispositiva kontraktsrätten kan pandemin ha betydelse som en händelse utom gäldenärens
kontroll vid bedömning av om hävnings- eller skadeståndsrätt föreligger för en borgenär vid försenad
eller utebliven prestation. Pandemin kan vara en påverkande faktor i fråga om jämkning av
avtalsvillkor och kan vägas in i samband med tillämpning av avtalade force majeure-klausuler.

Moderator
Torgny Håstad, Seniorprofessor, Juridicum Uppsala

Paneldeltagare
Marcus Isgren, Ordförande, Allmänna Reklamationsnämnden 
Manfred Löfvenhaft, Advokat, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå
Laila Zackariasson, Professor, Juridicum Uppsala

Yttrandefrihetens gränser i det nya medielandskapet
Har yttrandefriheten andra gränser i sociala medier än i etablerade medier som tidningar och TV? 
Är det i så fall en rimlig ordning? De uppmärksammade fall i samband med me-too-rörelsen där 
enskilda personer i sociala medier pekats ut för brottsliga eller klandervärda gärningar har lett till 
diskussioner om såväl det juridiska som det etiska ansvaret för vad som sprids i sociala medier. 
Som vi nyligen sett kan de sociala mediernas roll i opinionsbildningen även innebära spridande av 
desinformation och uppmaningar till attacker på demokratiska institutioner. Vem bär ansvaret? Och 
är det självklart att tillhandahållarna av sociala medier – Facebook, Twitter, etc. – ska kunna stänga 
av budskap de inte gillar? Dessa frågor ska diskuteras i ljuset av den särskilda regleringen av tryck- 
och yttrandefrihet i Sverige och av de krav som internationell rätt kan tänkas ställa på den svenska 
rättsordningen.

Moderator
Anna Jonsson Cornell, Professor, Juridicum Uppsala

Paneldeltagare
Anni Carlsson, Doktorand, Juridicum Uppsala
Ängla Eklund, Ordförande, Institutet för juridik och internet, Biträdande jurist, 
Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Nils Funcke, Journalist, Universitetsadjunkt, Stockholms universitet

Förmiddag Eftermiddag
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Debattämne: Anonyma vittnen
Få rättspolitiska frågor av straffprocessuell karaktär väcker så mycket känslor som den om anonyma vitt-
nen. Är det en del av lösningen på svårigheterna att få fram vittnen när det gäller allvarlig organiserad eller 
gängrelaterad brottslighet eller är det ett slag i luften? Hur ser det egentligen ut utomlands och vad säger 
Europadomstolen? Under det här seminariet diskuteras frågan av en panel som är både namnkunnig och 
väl insatt i frågan. 

Moderator
Eric Bylander, Professor, Juridicum Uppsala

Paneldeltagare
Sargon De Basso, Advokat, Advokatfirman De Basso
Anna Kaldal, Professor, Stockholms universitet
Fredrik Ingblad, Senior åklagare, Åklagarkammaren i Västerås
Louise Mejier, Riksdagsledamot, Sveriges riksdag

Intervju med Evelina Anttila

Tech-ämnen är just nu mycket aktuella och ”verktyget” AI tar allt mer plats 
på juristens bord. Kanske tar det till och med så mycket ”plats” att saker som 
tidigare funnits på bordet avlägsnas och/eller ersätts med annat. Som nyfiken
juriststudent fick jag möjlighet att ställa frågor till juristen vars vardag  
utspelar sig i skärningspunkten mellan juridik och teknik.

Vad arbetar du med idag?
Jag är sen drygt fyra år tillbaka chefsjurist på AI-bolaget Peltarion, där vi arbetar för att göra AI-teknik 
tillgängligt för alla. Med vår plattform behöver man inte vara AI-expert eller ha egen dyr infrastruktur 
för att bygga avancerade AI-system. 

AI har faktiskt blivit en väldigt stor del av min vardag, utöver jobbet på Peltarion så sitter jag i styrelsen 
för Stockholm AI, skriver nyhetsbrevet AI Sweekly och är aktiv inom de satsningar som görs inom 
juridik och etik inom ramen för AI Sweden.
 
Vad var det som fick dig att bli intresserad av dessa frågor?
Jag har alltid haft ett teknikintresse och övervägde att läsa på KTH. Just AI fick jag upp intresset för 
när det började bubbla inom fältet runt 2014/2015, och man såg potentialen i att använda teknologin 
för att lösa våra samhällsutmaningar. Men det som på riktigt fick mig ”hooked” var när jag på min 
anställningsintervju träffade Peltarions två grundare, Luka och Måns, som är pionjärer inom fältet med 
stora visioner.  

Många pratar om etiska aspekter – finns det några etiska aspekter som vi jurister bör lägga extra stor 
vikt vid vad gäller tillämpningen av AI inom juridikyrket? 
Det finns många etiska aspekter som är viktiga att tänka på, men jag tycker ibland att den större frågan 
glöms. Jag tror inte alla har insett hur stor påverkan AI kommer att ha på vårt samhälle – och redan 
har idag. Samtidigt visar studier att väldigt många människor har lite eller ingen kunskap om AI. Det 
är verkligen problematiskt, och i slutändan en demokratifråga. 

Skulle du vilja ge några exempel på hur rättssäkerheten kan påverkas av den ökade betydelsen av AI 
som verktyg i juristens dagliga arbete, såväl positivt som negativt?
Rättssäkerhet, i form av till exempel likabehandling och förutsebarhet, kan absolut förbättras med 
hjälp av automatisering och AI – men vi har också sett exempel på det motsatta när fördomar (bias) 
byggts in i systemen. Ett klockrent exempel som visar hur viktigt det är att tidigt ta hänsyn till juridiska 
och etiska aspekter vid utveckling och användning av AI. 

Vad, anser du, är den roligaste delen av kopplingen mellan AI och juristrollen? 
Att vårt jobb kommer bli roligare! Tänk så skönt att använda ny teknik för att slippa lägga timmar av 
arbete på tråkiga, repetitiva arbetsuppgifter som ändå inte ger oss någon glädje. Det handlar inte om 
att vi, dvs juristerna, ska ersättas av den nya teknologin. Min kollega Anders Arpteg, som är forsk-
ningschef på Peltarion, brukar säga det så bra: De största fördelarna med AI får vi om vi kombinerar 
människa och AI med varandra.

Intervju: Lovisa Stenbacka

– AI kan göra juristyrket roligare!

Forts. eftermiddag
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Alumnistiftelsen Uppsalajuristerna
    

Styrelse
    Alva Brenner, jur stud, verkställande ledamot
    Maria Ingelsson, jur kand 2001, VP Legal and HR, Automile Inc
    Rolf Johansson, jur kand 1978, advokat (ordförande)
    Anna Singer, jur kand 1982, dekan för Juridiska fakulteten
    Anna Skarhed, jur kand 1977, fd justitiekansler    

Alumniråd
    Petter Asp, jur kand 1995, justitieråd i Högsta domstolen    
    Catarina Barketorp, jur kand 1987, lagman i Uppsala tingsrätt
    Thomas Bull, jur kand 1992, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen
    Christer Danielsson, jur kand 1990, ordförande i Sveriges advokatsamfund 
    Bengt Domeij, jur kand 1993, professor, prefekt vid Juridiska instutitionen
    Rebecca Hellgren, jur kand 2010, hovrättsassessor, utredare på Riksdagens utredningstjänst
    Torgny Håstad, jur kand 1967, professor, f d justitieråd i Högsta domstolen
    Maria Ingelsson, jur kand 2001, Senior Corporate Counsel, Workday Inc
    Rolf Johansson, jur kand 1978, advokat (ordförande)
    Patric Palm, VD, Favro AB
    Anna Singer, jur kand 1982, dekan för Juridiska fakulteten
    Magnus Sjögren, jur kand 2000, chefsjurist, Bisnode AB
    Anna Skarhed, jur kand 1977, f d justitiekansler
    Hanna Söderberg, jur kand 2007, advokat
    Alva Brenner, jur stud, verkställande ledamot
    Aydan Latifi, jur stud, representant ELSA Uppsala
    Alexis Hekmatfar, jur stud, representant Juridiska föreningen
    Frida Lindman, jur stud, representant FemJur Uppsala
    Frida Gommel, jur stud, oberoende studierepresentant

Arbetsgruppen
                        
                          Ansvariga för mentorskapsprojektet
                                  Jenny Mandt, Klara Jonsson

                          Ansvarig för marknadsföring
                                  Lovisa Stenbacka

 

Catalonia – a New State in Europe? Exploring the legal possi-
bilities of creating an independent Catalan State 
Författare: Astrid Baldomero Warstrand
Handledare: Inger Österdahl
     
Samiskt inflytande, mänskliga rättigheter och rättsstatlighet 
– En folkrättslig och konstitutionellrättslig analys av princi-
pen om fritt och informerat förhandssamtycke
Författare: Joakim Berggren
Handledare: Inger Österdahl                                  
  
Sveriges skydd för urfolks rättigheter i förhållande till ILO 
169 – Särskilt om urfolks rätt till konsultation och markrät-
tigheter 
Författare: Sandra Stens
Handledare: Inger Österdahl

Self-Defence Against Non-State Cyber Attacks – The Attri-
bution Problem in Cyberespace 
Författare: Sofia Mossberg 
Handledare: Inger Österdahl
      
Medling vid internationella bortföranden av barn – Särskilt 
från ett annat EU-land till Sverige
Författare: Lovisa Enander
Handledare: Maarit Jänterä Jareborg

Barns rätt att komma till tals i vårdnadsmål – En studie av 
svensk rätt ur ett europeiskt och internationellt perspektiv 
informationsfrihetbedriva utrikespolitik 
Författare: Matilda Frimodig
Handledare: Maarit Jänterä Jareborg
  
Forum Loci Solutions for Software Contracts – a Technology 
Neutral Application of Article 7 (1) of the Brussels Ibis Regu-
lation in Light of the Digitalization of Goods and Services
Författare: Victoria Jin
Handledare: Marcus Grahn

Med smärta ska du föda dina barn – En rättslig analys av 
den blivande moderns ställning som patient vid begäran om 
kejsarsnitt
Författare: Isabelle Hepsever
Handledare: Moa Kindström Dahlin

Bästa examensuppsatser

Exploring the Scope of Article 19(1) TEU – A New Horizon 
for the Enforcement of the Rule of Law in EU Member 
States?
Författare: Erik Rydén
Handledare: Carl Fredrik Bergström
    
Skadestånd i gränsöverskridande brottmål – Internationellt 
privat- och processrättsliga frågor om domsrätt och lagval
Författare: Armin Khajehdehi
Handledare: Marie Linton
 
Vad är gemensamt uppbyggt? En analys de lege lata och de 
lege ferenda av sambolagens ekonomiska delningsregler, 
särskilt beträffande bostad
Författare: Athena Papadopoulou
Handledare: Margareta Brattström 

Achmea: slutet för EU-interna investeringstvister? En rättslig 
analys av Achmea-domens implikationer för EU-interna 
investeringstvister under ECT 
Författare: Christian Andersson
Handledare: Torbjörn Andersson
     
Det straffrättsliga skyddet vid olovlig filmning av frivilliga 
och ofrivilliga samlag 
Författare: Angelica Forsman 
Handledare: Lena Holmqvist

Straffansvar för juridiska personer – Är det dags att överge 
det individualistiska synsättet?
Författare: Emmamaj Vestlin 
Handledare: Lena Holmqvist

Lagens spegel? En studie i Juridiskt Arkif
Författare: Amanda Karlsson
Handledare: Bruno Debaenst 

Varje år tilldelas två studenter som skrivit examensuppsats under det gångna året Alumnistiftelsens Pris för Bästa Examens-
arbete. Handledarna på Juridicum nominerar kandidater till priset och en jury inom stiftelsen fattar beslut efter en noggrann 
genomgång. Vinnarna tilldelas 10 000 kr vardera och får också presentera sina uppsatser på ett seminarium under Alumnida-
gen. Vinnarna kommer att tillkännages på stiftelsens webbplats i april. Följande examensarbeten och författare är nominerade 
till Alumnistiftelsens Pris för Bästa Examensarbete 2021.
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Du är en förebild!
Alumnistiftelsen driver sedan flera år ett mentorskapsprojekt för studenter vid Juridicum i 
Uppsala. Till Mentorskapsprojektet 2021 lyckades vi sammanföra 58 adepter och 39 mento-
rer. Det resultatet är vi stolta över, speciellt mot bakgrund av rådande pandemi och restrik-
tioner. Men då vi varje år har många fler studenter som söker en mentor hoppas vi attrahera 
ännu fler mentorer till kommande projekt. Vi söker mentorer inom alla yrkeskategorier, och 
det finns inget krav att du ska ha studerat vid Uppsala universitet.

Varför ett mentorskapsprojekt?
Tanken med projektet är enkel. Genom att sammanföra juridikstuderande med yrkesverk-
samma jurister skapar vi ett givande utbyte för båda parter. För en student är det oerhört 
värdefullt att få insikt i vad som väntar i det framtida arbetslivet och vilka krav och förvänt-
ningar som ställs på en yrkesverksam jurist. 

För dig som yrkesverksam jurist innebär projektet att du får möjlighet att dela med dig av 
dina erfarenheter och tala om din yrkesroll ur ett annat perspektiv. Du får insikt i vilka krav 
dagens juriststudenter ställer på sin framtida arbetsplats och du får möjlighet att bekanta dig 
med morgondagens juristgeneration.

Hur går det till?
Som mentor blir du matchad med en student som delar dina juridiska intressen. Ni sätter 
själva ramarna för ert samarbete, som löper under ett kalenderår. Det kan röra sig om att ni 
äter lunch, fikar eller tar en öl tillsammans ett antal gånger under året, att du visar adepten 
din arbetsplats eller att ni gör studiebesök på något annat håll tillsammans, allt efter vad som 
passar dig och din adept bäst. Som mentor är din huvuduppgift att fungera som ett bollplank 
och diskutera studentens funderingar kring det framtida yrkeslivet.

Vad anser du är främsta anledningarna till att söka till Mentorskapsprojektet? 
Det finns oändligt många skäl till varför adepter och mentorer ska 
söka till Mentorskapsprojektet. Mentorskapsprojektet ger adepter en god 
möjlighet att ta del av en yrkesverksam jurists erfarenhet och kunnande. 
Vidare ges adepten tillfälle att få stöd i sin personliga och yrkesmässiga 
utveckling. Därutöver kan Mentorskapsprojektet leda till ökad självinsikt 
och inre trygghet.  

Härvid skulle jag vilja uppmana alla studenter att använda anmälningsformuläret som finns på Alum-
nistiftelsens hemsida. Anmälningsformuläret ger student möjlighet att önska egenskaper och karriärs-
val hos sin framtida mentor.

För mentorer handlar mentorskapet om att föra en givande, inspirerande och utvecklande dialog som 
för adepten framåt i karriärsvalen. Därtill kan mentorer ha en positiv inverkan på adeptens personliga 
utveckling. Tiden som mentorer avsätter för adepter är en generös insats. Jag tror det finns ett stort 
värde i att mentorer bekantar sig med morgondagens juristgeneration då det ger en inblick i vilka 
förväntningar dagens juriststudenter har på sina framtida arbetsplatser. För mentorer handlar dock 
mentorskapet huvudsakligen om att dela med sig av sin erfarenhet och tala om sin yrkesroll. 

Vad har du som adept kunnat ta med dig från Mentorskapsprojektet? 
Jag har alltid tillhört dem studenter som har känt en viss oro inför framtiden. Genom att tala med 
mina mentorer som jag har haft genom åren har jag kunnat känna mig tryggare inför framtiden 
eftersom jag har fått en bättre uppfattning om hur det är att arbeta som jurist. Därutöver har jag fått en 
större förståelse om att arbetslivet enbart är en del av juristens liv. Det kan vara en givande insikt i en 
juriststudents liv. 

Hur många gånger fick du möjligheten att träffa dina mentorer? Har du rekommendation på antalet 
möten som bör äga rum?
Jag träffade mina mentorer fyra till fem gånger under ett år. Det fanns emellertid möjlighet för mig att 
kontakta mina mentorer angående eventuella frågor och föreslå ytterligare möten. Jag skulle rekom-
mendera fyra till sex möten under ett år. Därutöver skulle jag vilja uppmana mentorer och adepter 
att bestämma ett besök på mentorns arbetsplats. Det brukar vanligen uppskattas av studenten då ett 
sådant besök kan ge en värdefull inblick i hur en arbetsmiljö kan se ut.  

Har du själv inspirerats till att bli mentor när du kommer ut i arbetslivet?
Det har jag absolut! Jag ser fram emot den dagen jag kan bli mentor. 

Kommer du på Alumnidagen och i så fall, varför?
Ja! Jag har sett seminarieprogrammet och tror att det kommer att bli mycket intressant. Jag ser särskilt 
fram emot seminariet angående yttrandefrihet och integritet på sociala medier, samt seminarierna 
gällande anonyma vittnen och samerätt. Jag har på olika sätt och i olika utsträckningar varit på varje 
Alumnidag sedan 2015. Under 2018 och 2019 har jag själv varit med och arrangerat Alumnidagen. I år 
är det dock första gången jag kan vara med under hela dagen. 

Intervju: Teona Svanidze

Mentorskapsprojektet Intervju med adepten Henrik Witt-Strömer
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Studentorganisationerna

ELSA

The European Law Students’ Association (ELSA) är världens 
största oberoende organisation för och av juriststudenter. ELSA 
har över 50 000 medlemmar i 45 medlemsländer, och vill genom 
att skapa ett internationellt nätverk öka juriststudenters och unga 
juristers förståelse för sin omvärld, akademiska förmåga och 
professionella färdigheter i enlighet med visionen ”A just world, 
in which there is respect for human dignity and cultural diversity”.

I Sverige finns åtta lokala ELSA-föreningar som samlas genom det nationella nätverket ELSA 
Sweden, och ELSA Uppsala är med strax över 900 medlemmar den största av dessa lokala 
föreningar. Under året har ELSA Uppsala bland mycket annat arrangerat studiebesök hos 
UD, välkomstkvällar för de nya juriststudenterna, seminarieserier och en resa till Strasbourg. 
Under våren kommer alltifrån studiebesök hos Högsta domstolen, föreläsningar, samt resor 
till Bryssel och Rotterdam att arrangeras. ELSA Uppsala håller även i kurserna Legal English i 
samarbete med DLA Piper, och Legal Rhetoric i samarbete med Advokatfirman Lindahl.” 

I Alumnistiftelsens Alumniråd finns ett antal studentorganisationer 
representerade. Var och en av dem har en stark koppling till Juridicum 

eftersom de endast riktar sig till juriststudenter. Här följer en kort 
presentation av organisationerna och deras aktuella verksamhet.
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Juridiska föreningen

Juridiska föreningen i Uppsala (JF) är studentkåren för alla 
studenter som studerar vid Juridiska fakulteten vid Uppsala 
universitet. JF grundades 1844 och har sedan 2016 kårstatus.  
JF är partipolitiskt obunden och religiöst neutral. Vi har idag 
mer än 1500 medlemmar och det är finns ungefär 150 ämbeten 
fördelade på ungefär 100 engagerade. Vår verksamhet utgår från 
Jontes stuga som är belägen på Övre Slottsgatan 3 i Uppsala.

JF:s verksamhet utgår från våra tre ben: utbildningsrelaterad verksamhet, studiesocial verk-
samhet och kontakt med arbetslivet. Tack vare vår bredd finns det stor möjlighet att hitta 
något som passar alla individer.

Utbildningsrelaterad verksamhet
JF driver alla utbildningsfrågor och påverkansarbete vid 
Juridiska fakulteten och representerar samtliga studenter 
och doktorander som studerar vid fakulteten. Det innebär 
att det är till oss studenter ska vända sig till om de upplever 
något problem med sin utbildning, har blivit illa behandlad 
av universitetet, har andra frågor eller idéer om saker som 
vi bör driva. JF tillsätter även studentrepresentanter på 
universitetets lokala nivå, vilket är vid Juridiska fakulteten, 
och centrala nivå, vilket är universitetets centrala organ. Allt 
detta är för att värna om studentintresset i alla beslut som fattas. 

Studiesocial verksamhet
JF arbetar för att alla juridikstudenter ska ha en så rolig studietid som möjligt. 
Vi anordnar bland annat insparksveckor, gasquer, baler, idrottsturneringar och pubkvällar.
På Jontes stuga bedrivs dagligen caféverksamhet där det går att köpa kurslitteratur, ta en kaf-
fe, värma matlådan eller sitta på övervåningen och plugga. Vi ger även ut en egen medlems-
tidning som kommer ut några gånger per termin. 

Kontakt med arbetslivet
JF arbetar med att föra samman de olika aktörerna på arbetsmarknaden med studenterna. Vi 
har ett antal partners som vi samarbetar med, och under terminens gång anordnar vi bland 
annat föreläsningar med olika företag, myndigheter, organisationer och byråer. Varje höst 
anordnar vi tillsammans med ELSA Uppsala dessutom Kontaktdagen, som är en arbetsmark-
nadsmässa för Uppsalas juridikstudenter. 

FEMJUR

Feministiska Juriststudenter Uppsala (FEMJUR Uppsala) är en ideell och partipolitiskt 
obunden förening som arbetar för att främja normkritik och ett genusperspektiv på jurist-
programmet vid Uppsala universitet och därutöver inom juristbranschen och i den juridiska 
diskussionen i övrigt. Föreningen verkar även för att främja ett inkluderande studieklimat 
på juristprogrammet i Uppsala. En viktig del av FEMJUR Uppsalas verksamhet är att utgöra 
en plattform för diskussion och fortbildning i feministiska frågor och normkritik. FEMJUR 
Uppsala har fler än 450 medlemmar och systerföreningar i Göteborg, Lund, Stockholm, 
Örebro och Umeå.

FEMJUR Uppsala har under året anordnat ett antal föreläsningar, 
däribland en föreläsning med Malou Andersson om våld i nära 
relationer och en föreläsning med Gina Samaan om ”Ladies in Law”.
Utöver detta har föreningen bland annat anordnat en bokklubb. 
Vanligtvis brukar FEMJUR Uppsala arrangera workshops och 
diskussionsfikor och tillsammans med övriga feministiska 
studentföreningar vid Uppsala universitet anordna gasquer 
och FEM-klubb. FEMJUR Uppsala bedriver även ett aktivt 
påverkansarbete genom bland annat litteraturgranskningar 
och enkäter. Föreningen har tidigare genomfört en stressenkät 
tillsammans med Studierådet och ett panelsamtal om 
studenternas psykiska hälsa.

I vår planerar FEMJUR Uppsala att arrangera föreläsningar med bland annat Sara Land-
ström, om vittnespsykologi och barnförhör, och Rebecka Lagh, om våldsutsatta barn och 
vårdnadstvister. Föreningen ska även tillsammans med Asylrättsstudenterna anordna en 
föreläsning med Monica Burman om asylprocessen ur ett genusperspektiv. Den 8 maj firar 
FEMJUR Uppsala 7 år.
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Denna tidning kommer från Uppsalajuristernas Alumnverksamhet och publiceras på 
Alumnistiftelsens hemsida. En länk till tidningen mejlas till de ca 1 000 alumner som 
finns i Uppsala universitets Alumnnätverk.
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