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SÅ HÄR I TIDER när den i år även i landets 
södra delar ganska långa och stundtals bistra 
vintern drar sig sakta tillbaka för att söka 
nya krafter till nästa dust med den successivt 
stigande medeltemperaturen på jorden om ett 
(förhoppningsvis mycket) drygt halvår känns det 
alldeles påtagligt att varje årstid har sin distinkta 
charm (eller i vart fall karaktär – om man nu 
inte gillar vintern). Våren är lätt att älska. Från 
studietiden minns vi nog alla hur det kunde ta emot 
att gå in till seminarier eller föreläsningar i ofta 
slitna lokaler (Juridicum, Universitetshuset, HSC/
Ekonomicum, Centralbadet, Rådhuset eller var 
man nu höll till) i början av maj när lusten att leva 
återuppväckts av en värmande vårsol och kanske 
ögonen öppnades för nya och spännande kontakter 
med medmänniskor i den närmaste omgivningen.

     Och var, om inte i Uppsala, är platsen att möta 
våren? Nu, när dessutom den akademiska delen av 
staden är nypiffad med nya fasader på Gustavianum 
och Ekermanska huset (gamla Historicum), 
Dekanhuset (gamla Teologiska fakulteten) är 
renoverat, Saluhallen är återuppbyggd, Lindska 
skolan ombyggd till hotell och gourmetrestaurang 
och både Universitetshuset, Domkyrkan och 
däremellan stående Erik Gustaf Geijer äntligen fått 
välbehövlig fasad- respektive kroppsbelysning, nu 
är det definitivt läge att återvända till Uppsala för 
att återuppliva våren i den ”eviga ungdomens stad” 
(en parafras på ett uttryck i en tillfällighetsdikt 
av skalden Johan Nybom till invigningen av 
Katedralskolans nya lokaler i ”Julinskiöldska 
palatset” (Dekanhuset) år 1837 där Nybom talar 
om ”staden av evig ungdom”).

Advokat Mats Axén AB 

Advokatfirman Tomas Matsson AB

Vi advokater och advokatbyråer i Uppsala 
är stolta sponsorer av Alumnidagen 2010
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VÄLKOMMEN 
till Uppsala och årets Alumnidag i den 5 majtill Uppsala och årets Alumnidag i den 5 

När Du dessutom kan göra detta och 
samtidigt dels avnjuta årets Alumnidag med 
inspirerande seminarier som för forskningens 
frontlinjer framåt (mer om programmet läser 
Du i denna tidning) och en avslutande bankett på 
Östgöta nation på kvällen, dels medverka till att 
vi alumner visar vår vilja att bidra till Juridicums 
fortsatta utveckling, vad kan då hålla Dig tillbaka 
från att omgående anmäla Dig till Alumnidagen? 
      Vi ses i Uppsala den 5 maj!

ROLF JOHANSSON 
ORDFÖRANDE 
UPPSALAJURISTERNAS ALUMNISTIFTELSE
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NÄR
Den 5 maj kl 09.00 inleder vi dagen 
med kaffe

VAR
Under dagen hålls seminarier i 
Universitetshuset. På kvällen är det 
bankett på Östgöta nation.

KOSTNAD
1 000 kronor + moms. I priset ingår 
fika, lunch och bankett.

ANMÄLAN SKER
PÅ HEMSIDAN
www.jur.uu.se/alumn.aspx
Sista anmälningsdag är den 26/4.

Alla studenter är välkomna att 
utan kostnad och föranmälan delta 
under seminarierna i mån av plats. 

Studenter som vill gå på kvällens 
bankett ska anmäla intresse per mail 
till alumn@jur.uu.se. Bland dessa 
kommer ett antal studentplatser att 
lottas ut den 5 maj. Intresse för rest-
platser kan också anmälas på plats i 
Universitetshuset under dagen.

Bilder från Alumnidagen 2009
Foto: Staffan Claesson

INFORMATION

TIDNINGSINFO

TILL STUDENTER

Denna tidning kommer från 
Uppsalajuristernas Alumnistiftelse 
och går ut till de ca 9000 alumner 
som finns registrerade i Uppsala
universitets databas. Adresser har 
hämtats från SPAR.

Om tidningen felaktigt nått dig 
eller om du inte längre önskar få 
utskick av oss är vi tacksamma om 
du skickar ett mail till adressen 
alumn@jur.uu.se och påtalar detta.

I tidningens redaktion har ingått: 
Emilie Tammelin och 
Petter Söderbäck.

Omslagsfoto: Martin Cejie

Tidningen har tryckts hos Grafiska
Punkten i Växjö.

Juridisk expertis 
med affärsnyttan i fokus.

Kapitalmarknad
Kredit och Obestånd
Corporate & Enterprise

HÖKERBERG & SÖDERQVIST ADVOKATBYRÅ

KUNGSGATAN 36 · BOX 7836 · 103 98 STOCKHOLM

TEL 08-407 88 00 · WWW.HSA.SE
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Alumnidagens program är fullspäckat med 
aktuella ämnen och kunniga talare och dagen 
har alla förutsättningar att bli intressant 
och lärorik. Programmet presenteras på de 
kommande sidorna.

Men Alumnidagen är också mycket mer. Att 
dagen är i maj – när Uppsala visar sig från sin 
vackraste sida – gör att du förhoppningsvis 
ska njuta av att återse den inspirerande 

ALUMNIDAGEN
studiemiljön i Universitetshuset. Mellan 
programpunkterna bjuds på lunch och 
fika samt en ypperlig möjlighet att träffa
och återknyta kontakten med gamla 
studiekamrater.

På kvällen arrangeras den årliga 
Alumnibanketten, en traditionsenlig 
Uppsaliensisk sittning på Östgöta nation 
under vilken det bjuds på trerätters middag 
med dryck, skönsång och underhållning. 
Under banketten får Du som alumn 
chansen att återigen uppleva Uppsalas 
studentliv när det är som bäst. Eftersom 
nuvarande studenter på juristprogrammet 

ges möjlighet att delta på banketten i mån 
av plats blir kvällen ett naturligt tillfälle för 
gamla och nya Uppsalajurister att träffas och 
umgås. 

Priset för Alumnidagen är satt till 1000 kronor 
+ moms, och inkluderar såväl aktiviteterna 
under dagen som kvällens bankett. Den som 
vill stödja Alumnistiftelsens verksamhet kan 
göra detta genom att betala in ett valfritt, 
högre belopp.

Vi i Uppsalajuristernas Alumnistiftelse hoppas 
att Du vill vara med om att göra Alumnidagen 
2010 till en oförglömlig dag!

ÄR ÄGNAD ATT VÄCKA MINNEN   
OCH KÄNSLOR FRÅN STUDIETIDEN, 
ATT VARA ETT KÄRT ÅTERSEENDE 
AV PLATSER, PERSONER OCH 
SITUATIONER. 

UPPSALAJURISTERNAS ALUMNISTIFTELSE 2010                     4                                5



NOMINERADE TILL ALUMNISTIFTELSENS PRIS 
FÖR BÄSTA EXAMENSARBETE

ALUMNIDAGEN 2010 
SEMINARIER

Jurist, javisst!
Fler  högintressanta böcker för dig som jurist hittar du på www.farsrsforlag.se.

Skattevolymen 2010:1
Regelsamlingen för skatteområdet i en uppdaterad 
halvårsutgåva!  Utöver de samlade lagreglerna ingår 
även en praktisk faktasamling.

Pris 495 kr (exkl. moms och porto).

Insolvensvolymen 2010
Standardverket inom obeståndsrätt! Boken innehåller 
både svensk  lagstiftning och EU-regler. 

Pris 495 kr (exkl. moms och porto).

Beställning
www.farsrsforlag.se • Tel: 08-402 75 00 • E-post: order@farsrsforlag.se

Allt i en 
och samma

volym!

FAR SRS Förlag har en omfattande bokutgivning inom affärsrätt, skatter, HR, 
redovisning och  revision och flera av våra böcker har med åren blivit branschstandard.

Skattvol_Insolv_Alu_83x240_Layout 1  2010-01-27  10.33  Sida 1

Kränkningar på internet är av allt att döma ett växande 
problem. Mobbning av unga tycks bli vanligare och 
detsamma gäller sexuella övergrepp. Någon samlad 
självreglering förekommer inte längre i Sverige och 
åtskilliga juridiska problem skapar svårigheter när 
kränkningarna ska beivras. Hur ser problemen ut? 
Behöver något göras och i så fall vad?

1
//KRÄNKNINGAR PÅ INTERNET//

KAROLINA LASSBOGÖRAN LAMBERTZ GÖRAN GRÄSLUND LOTTA GUSTAVSSON OSCAR SWARTZ

//MODERATOR// 
Göran Lambertz, justitieråd och ledamot 
i Uppsalajuristernas alumnistiftelse
//DELTAGARE// 
Göran Gräslund, generaldirektör,  Datainspektionen
Karolina Lassbo, affärsjurist, bloggare och debattör
Lotta Gustavsson, chefsjurist, Rikspolisstyrelsen
Oscar Swartz, skribent och debattör

KAFFE & REGISTRERING
9.00-09.55

SEMINARIUM 1 
10.00-12.00

SEMINARIUM 2 
10.00-11.30

Fakulteten har valt ut de bästa examensarbetena under 
det gångna året. Efter en noggrann genomgång av dessa 
tilldelas de juriststudenter som författat de två mest 
framstående uppsatserna Alumnistiftelsens pris för bästa 
examensarbete. De får vardera 10 000 kronor.
Vid seminariet presenterar de båda författarna sina 
prisuppsatser. Seminariet vill spegla fakultetens arbete 
med grundutbildning och fördjupning inom ramen för 
juristexamen. Priserna delas ut under banketten på 
kvällen. Vilka får dem? De nominerade författarna och 
deras uppsatser anges i denna programtidning och 
pristagarna presenteras på vår hemsida i april tillsammans 
med sina uppsatser.

2
//ALUMNISTIFTELSENS PRIS FÖR 
BÄSTA EXAMENSARBETE//
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ANNA PERSSON  
“Exklusivitetsavtal, Break-up Fees och Lock-
ups i samband med företagstransaktioner 
– En studie av styrelsens plikter vid ingående 
av dessa avtal, särskilt på aktiemarknaden.”  
Handledare docent Daniel Stattin  

SUSANNE SJÖLANDER 
“Sverige som aktör vid EG-domstolen i mål 
av arbetsrättslig relevans. En studie över 
perioden januari  2005 till november 2009.” 
Handledare professor Jonas Malmberg 

JOSEFIN JANSSON 
”Är ränteavdragsbegränsningar i 24 kap. 10 
b och 10 d §§ IL förenliga med EG-fördragets 
etableringsfrihet?” 
Handledare professor Mattias Dahlberg:  

MARCUS GRAHN 
”Jurisdiktionsreglernas utveckling på den 
gemenskapsrättsliga IP-rättens område – mot 
ett forum necessitatis?” 
Handledare universitetslektor från Michael Hellner. 

ANNA STOLT 
”Samkönade parrelationers rättsliga status 
i EU. En analys av EG-rättens förhållande 
till samkönade äktenskap och registrerade 
partnerskap.” 
Handledare professor Maarit Jänterä Jareborg 
 
JULIA TAVASTSTJERNA 
”Lagval vid gränsöverskridande säkerhetsrätter 
i lösöre. Nuvarande problem och framtida 
lösningar.” 
Handledare professor Maarit Jänterä Jareborg 

 SEBASTIAN NILHAMMER 
”Ansvar för faktiska fel vid olika typer av fastighets-
överlåtelser.” 
Handledare docent Margareta Brattström  

FREDRIKA JOHANSSON 
”Förmildrande omständigheter och 
påföljdsbestämning i internationella 
brottmålsdomstolar.” 
Handledare universitetslektor Lena Holmqvist 



LUNCH 
11.30-13.20

SEMINARIUM 3 
13.00-15.00

SEMINARIUM 4 
13.30-15.00

ALUMNIDAGEN 2010 
SEMINARIER

En advokats främsta plikt är att tillvarata klientens int-
ressen, men en advokat får inte ”främja orätt”. Dessa båda 
grundläggande principer i de Vägledande reglerna om god 
advokatsed kan kollidera. Vad innebär det att främja orätt 
(främja och orätt)? Hur långt sträcker sig advokatens lojalitets-
plikt? Hur hanterar en advokat situationen när påbuden 
kolliderar?

3
//KLIENTLOJALITET KONTRA 
FRÄMJANDE AV ORÄTT//

LENA EBERVALLTORGNY HÅSTAD PETER DANOWSKY CLAES PEYRON

//MODERATOR// 
Torgny Håstad, justitieråd och ledamot 

i Uppsalajuristernas alumnistiftelse
//DELTAGARE// 

Peter Danowsky, advokat med särskild inriktning 
på processer, immaterialrätt och medierätt

Lena Ebervall, advokat, jur. dr, författare bl.a. till 
avh. ”Försvararens roll -  ideologier och gällande rätt”

Claes Peyron, advokat, ordförande i 
Advokatsamfundets disciplinnämnd 1992 – 2008

Företag som bygger sin verksamhet på tjänsteinnovationer 
och kommunikationsinnovationer kan inte skydda sina 
hemligheter genom de traditionella immaterialrätterna. 
De får istället förlita sig på hemlighetsskyddet. Teknikens 
utveckling har medfört att information kan lagras och 
överföras på helt andra sätt än tidigare. Samtidigt ökar 
den internationella konkurrensen. Fungerar gällande 
skyddslagstiftning för företag som bygger sin verksamhet 
på medarbetarnas ”know-how”? Hur hittar man en rimlig 
balans mellan, å ena sidan, företagens behov av att kunna 
skydda sin hemliga information och, å andra sidan, intresset 
av öppenhet och ett fritt informationsutbyte i samhället?  

4

//ÖKAT SKYDD FÖR FÖRETAGS-
HEMLIGHETER – HOT ELLER 
MÖJLIGHETER FÖR SAMHÄLLET?//

ALUMNIDAGEN 2010 
SEMINARIER

Nya former av brottslighet, inte minst av organiserat 
slag, ställer nya krav på polis och åklagare vid 
utredning av brott. Det finns ett starkt tryck att få
använda okonventionella metoder, såsom infiltration,
provokation, avlyssning, kronvittnen och annat sådant. 
Var går balansen mellan effektivitet och rättssäkerhet? 
Har vi redan gått för långt eller finns det utrymme för
att utveckla användningen av denna typ av metoder 
ytterligare? Behövs tydligare lagstiftning? Dessa frågor 
ska diskuteras av vår namnkunniga panel.

5
//OKONVENTIONELLA METODER 
VID BROTTSUTREDNINGAR//

KATARINA JOHANSSON
WELIN

FREDRIK WERSÄLL INGRID HELMIUS TOMMY HYDFORS TOMAS NILSSON

//MODERATOR// 
Fredrik Wersäll, president i Svea Hovrätt och 
ledamot i Uppsalajuristernas Alumnistiftelse
//DELTAGARE// 
Ingrid Helmius, jur. dr. i offentlig rätt och 
universitetslektor vid Uppsala universitet
Katarina Johansson Welin, chef för 
Internationella åklagarkammaren Stockholm
Tommy Hydfors, biträdande rikskriminalchef
Tomas Nilsson, advokat och 
ordförande i Sveriges Advokatsamfund

KAFFE 
15.00-15.25

PANELDEBATT 
15.30-17.30

BANKETT PÅ ÖSTGÖTA NATION 
19.00-

//MODERATOR// 
Fredrika Skoog, advokat Roschier och 

ledamot i Uppsalajuristernas Alumnistiftelse
//DELTAGARE// 

Christina Wainikka, jur. dr., MBA, 
Wainikkas Innovationsbyrå

Mathias Klang, fil.dr., forskare och lärare vid
Göteborgs Universitet, projektledare för Creative 

Commons Sverige, arbetar med upphovsrättsfrågor 
för Wikipedia och licensfrågor för 
Free Software Foundation Europe 

MATHIAS KLANGFREDRIKA SKOOG CHRISTINA WAINIKKA

BANKETT
PÅ ÖSTGÖTA NATION 

19.00 
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Mellan den avslutande paneldebatten och banketten finns möjlighet för den som vill att besöka
Juridiska föreningens lokal Jontes stuga för öl, snacks och uppladdning.



I FLERA ÅR har Uppsalajuristernas alumnistiftelse 
parat ihop yrkesverksamma jurister med studenter, 
för att skapa möjligheter till kontakter över examens-
gränsen. 

Första gången Karin och Emilie träffades var på 
den middag som alumnistiftelsen arrangerar varje 
år som en kick-off för projektet. När de tänker 
tillbaka på allt de gjort sedan dess – morgonprom-
enader, luncher, middagar, tingsrättsförhandlingar, 
praktikdagar på Karins jobb – inser de hur snabbt 
det gått.

- Det gick fort att få en normal relation. Är 
man lika glad, öppen och ärlig som Emilie, är det 
nog svårt att få en dålig kontakt, säger Karin.

När Emilie fick en mentor blev hon också
tvungen att konkretisera vad hon ville. Att sätta 
ord på sin framtida karriär.

- Något som slog mig när jag träffade Emilie var 
att hon sa att hon absolut inte ville jobba på byrå, 
trots att hon har alla de kvaliteter som behövs 
här. Det har jag jobbat med under det här året, att 
få henne att förstå vad arbetet på en advokatbyrå 

går ut på och att hon besitter essentiella 
egenskaper för att bli en duktig affärsjurist, 
säger Karin.

- Det är det som är så viktigt, att man 
som student får en inblick i det praktiska 
arbetslivet. Som student skapar man bilder 
av arbetslivet och olika arbetsplatser och 
också vilken typ av arbete som utförs på 
olika arbetsplatser och jag hade fått för 
mig att byrålivet inte var aktuellt. Om man 
får komma ut och se verkligheten blir det 
mycket lättare att avgöra och nu har jag 
helt ändrat min syn på arbetet på en affärs-
juridisk byrå, fyller Emilie i.

Mentor känns som ett stort ord tycker 
Karin. Snarare vill hon kalla sig bollplank, 
för att poängtera att relationen är jämbör-
dig. Samtidigt har fokus hela tiden legat på 
Emilie, vad hon har gjort och vad hon vill.

Men projektet har naturligtvis varit bra 
också för Karin.

- Det har varit väldigt kul att få höra 

allt om studentlivet numera. Emilie har också varit 
ett stöd för mig som relativt ny i arbetslivet, och 
jag har fått utveckla mitt handledarskap och förklara 
på ett helt annat sätt än vad jag gör för en klient. 
Det har också gett mig kontakter som lett vidare 
på olika sätt.

Och även om det säkert går att räkna i timmar 
hur mycket tid de lagt ner på sin kontakt är det 
inget de tänker på.
- Det är viktigt att adepten tar för sig och säger 
att den vill träffas, och lunch äter jag ju i alla fall. 

SOM STUDENT SKAPAR MAN BILDER AV 
ARBETSLIVET OCH OLIKA ARBETSPLATSER 
OCH OCKSÅ VILKEN TYP AV ARBETE SOM UT-
FÖRS PÅ OLIKA ARBETSPLATSER

Men det är viktigt att kunna låta det ta tid, att inte 
klämma in det i kalendern. Ibland måste samtalen 
få ta tid.

MENTORSKAPS-
PROJEKTET
Under det GÅNGNA ÅRET har Karin Persson, bi-
trädande jurist på Lindahl i Uppsala, VARIT MEN-
TOR ÅT JURISTSTUDENTEN Emilie Tammelin. 
”Det var självklart att ställa upp”, säger hon.

MENTOR KÄNNS SOM ETT STORT ORD TYCKER 
KARIN. SNARARE VILL HON KALLA SIG BOLL-
PLANK, FÖR ATT POÄNGTERA ATT RELATIO-
NEN ÄR JÄMBÖRDIG.
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Vill DU BLI MENTOR till en jurist-
student? Kontakta mentorskaps-
gruppen på MENTOR@JUR.UU.SE



I JANUARI BÖRJADE den första kullen stu-
denter i det nya system som ska gälla på juridiska 
fakulteten i Uppsala. Nu kommer studenter att 
börja såväl vår som höst, och kurserna kommer 
därmed att förändras något i antal poäng.

- Från början gjorde vi detta för att få en bättre 
ekonomi, men nu ser vi att det för mig sig många 
andra effekter också, berättar Torbjörn Andersson.

En konsekvens är att fler lärare behöver anstäl-
las, i praktiskt taget alla ämnen. Därmed kommer 
forskarkompetensen att öka eftersom det är san-
nolikt att nya lärare också söker forskningsmedel.
Fler doktorander kommer också att antas. 

-Vi måste bli självförsörjande och det här är en 
av de dynamiska effekter som uppkommer, efter-
som vi måste expandera åt alla håll för att inte 
tappa i attraktivitet, säger Torbjörn Andersson.

BESLUTET ATT ÖKA antalet studenter 
per år med ett par hundra togs i högkonjunktur. 
När andra institutioner på Universitetet talade om 
att de hade svårt att fylla alla platser hade Juridi-
cum ungefär 4 000 sökande till 300 platser.

-Då kändes det märkligt om vi inte skulle öka 
intaget något.

EN FÖLJD ÄR DOCK att det blir än min-
dre plats på Juridicum. Det innebär att lektioner 

kommer att hållas utspridda över hela Universite-
tet, och att lärarna kommer få ta plats i ytterligare 
ett hus, på Östra Ågatan. Med de nya arbetsplat-
serna hoppas Torbjörn Andersson kunna rekry-
tera nya, spännande forskare. Pedagogiskt kommer 
förändringen dock inte att innebära någon förän-
dring, utan den problemlösningsorienterade 
undervisningen ska finnas kvar. De nya satsningar-
na oroar dock en del av de andra utbildningsplat-
serna, även om Torbjörn Andersson inte tror att 
de kommer få svårt att fylla sina platser. 

- Det är lite som fotbollslag, och då är det ju kul så 
länge man är Real Madrid och inte Ajax.

DEN KONTAKT som fakulteten har med 
sina alumner blir också allt bättre, menar Torbjörn 
Andersson. Och det är värdefullt. Särskilt pekar 
han på det samarbete som startats där namnkunniga 
alumner kommer och föreläser under grund-
utbildningen. Det är en viktig kontakt, och bra när 
det blir integrerat i verksamheten.

- Vi är absolut öppna för fler samarbeten. 
Samarbete med människor utanför akademien har 
alltid funnits och kommer alltid att finnas, men det
har inte tidigare varit en så utpräglad gemenskap 
med andra som har sin examen just härifrån.

EN
TID
AV
FÖRÄNDRING
STORA FÖRÄNDRINGAR sker på Juridicum i Uppsala. INTAG 
AV STUDENTER också på våren ska ge mer pengar till forskning och 
därmed FLER DOKTORANDPLATSER. ”Det blir bättre proportioner 
nu”, säger professor Torbjörn Andersson, dekan och ledamot i Uppsala-
juristernas alumnistiftelse.
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NÄSTA STEG I STIFTELSENS utveckling är att också 
mera handfast kunna bidra till Juridicums verksam-
het, vars behov ökar, inte minst i tider av krym-
pande statsanslag. För att kunna göra det behöver 
vi ökade resurser. Därför arbetar vi på nu på att 
inspirera våra alumner till att lämna ekonomiskt 
stöd till Alumnistiftelsens och därmed till Juridi-
cums verksamhet. Om vi lyckas i våra ansträngningar 
kan vi på ett långt mycket bättre sätt än hittills 
utgöra det stöd för Juridicum och dess studenter 

med skickliga jurister och högkvalitativ juridisk 
forskning.

UPPSALAJURISTERNAS ALUMNISTIFTELSE sjö-
satte under 2009 ett initiativ som syftar till att 
återskapa tillgången till rimliga och tillräckliga 
resurser för landets främsta juridiska utbildnings- 
och forskningsinstitution. Stiftelsen vill göra det 
möjligt för de alumner som önskar delta i initia-
tivet att bidra med pengar till Alumnistiftelsen, 
vilka samlade bidrag kommer att användas för att 
uppfylla stiftelsens stadgade ändamål. Vi kommer 
inom ramen för detta initiativ att fokusera på kval-
iteten i forskningen och utbildningen. Vi har valt att 
kalla initiativet Uppsalajurister för Rättsstaten.

DET HETER SÅ DÄRFÖR ATT rättsstaten är den 
fundamentala plattformen för vår samhällsbyggnad. 
Den borgar för demokrati och för mänskliga och 
medborgerliga rättigheter. Juridiken är rättsstatens 
förnämsta byggsten.

DU KOMMER ATT HÖRA MER om Uppsalajuris-

ter för Rättsstaten på Alumnidagen och framöver.

i att efter förmåga lämna ett ekonomiskt bidrag, 
som tillsammans med övriga alumners bidrag 
kan påverka verksamheten vid Juridicum i positiv 
riktning. Många av oss har juristutbildningen att 
tacka för sina framgångar i yrkeslivet. 

EN YTTERLIGARE ANLEDNING att engagera sig 
i Alumnistiftelsens verksamhet är den grundläg-
gande tron på och omsorgen om rättsstaten som 
demokratins grundval. I takt med att resurserna 
i rättsväsendet krymper och anslagen minskar 
till den juridiska utbildningen och forskningen, 
ökar oron för att fundamentala förutsättningar 
för att på sikt upprätthålla rättsstatens principer 
försvagas. Att satsa resurser på juristutbildningen 
och den juridiska forskningen är en väsentlig och 
långsiktigt mycket lönsam investering i samhälls-
byggandet. Samhället behöver skickliga jurister 
bl.a. på många viktiga poster inom rättsväsendet. 
Juristerna behöver ha tillgång till resultatet av 
modern och utvecklande juridisk forskning inom 
alla juridiska discipliner för att kunna leva upp till 
de krav som samhället ställer på dem. Juridicum 
behöver förstärka sina tillgängliga resurser för att 
kunna leva upp till uppgiften att förse samhället 

UPPSALAJURISTERNAS ALUMNISTIFTELSE är en fristående organisation. Vi 
finns för att TILLGODOSE BEHOVET av kontakter mellan Juridiska fakulteten och 
institutionen i Uppsala och dess studenter på den ena sidan och det juridiska yrkes-
livet och tidigare studenter vid Juridicum på den andra sidan och för att FRÄMJA 
KVALITETEN I UTBILDNINGEN OCH FORSKNINGEN VID FAKULTETEN. 
Samarbetet mellan Juridicum och Alumnistiftelsen har under de år stiftelsen funnits 
utvecklats till ett väl fungerande lagarbete. Vi har genom våra aktiviteter byggt en 
stabil plattform för fortsatt utveckling av stiftelsens verksamhet.

UPPSALAJURISTER FÖR RÄTTSSTATEN

som är hela grundtanken med vår existens.
BEVEKELSEGRUNDERNA för att engagera sig, 

på det ena eller andra sättet, i Alumnistiftelsen 
är naturligtvis individuella. För några grundas en-
gagemanget på en önskan att efter förmåga kunna 
återgälda något av allt det positiva under studi-
etiden och därefter som Juridicum bidragit till att 
skapa. Väldigt många, kanske de flesta,Uppsalajuris-
ter delar säkert den inställningen. Många av oss 
kan känna en stor glädje och en genuin stolthet 

//ROLF JOHANSSON//
ORDF. UPPSALAJURISTERNAS ALUMNISTIFTELSE

FOTO:TOMMY WESTERBERG

FOTO:

FOTO:MARTIN CEJIE
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Den 1 januari 2010 gick Eversheds och Södermark Advokatbyrå samman för att bli en till lika delar global och lokal fullservicebyrå för affärsjuridik
som förenar tradition och erfarenhet med innovation och nytänkande. För närvarande är vi 24 jurister på vårt kontor på Strandvägen 1 i Stockholm.

Man kan inte få allt, brukar det heta. 
Men det är en gammal sanning.
Om du känner till vad de olika delarna i vårt namn 
står för så förstår du också att vi inte är antingen 
eller, utan både och.

Det strikt formella och det avslappnat informella.
Lokalt och globalt. 
Det gamla och det nya. 
Tradition och nytänkande.
Allt det här är vi. Allt det här kan vi erbjuda dig.

Som klient eller som medarbetare. Med ett ben i 
historien och ett i framtiden är vår övertygelse och 
syn på den nya tidens advokatbyrå klar:

Här ryms styrkorna, erfarenheterna och kompetensen
från det bästa av två världar.

Välkommen till Eversheds Södermark.

Är du framtiden?
Eversheds Södermarks historia är en ständig tillgång i 
vårt dagliga arbete. Samtidigt håller vi hela tiden utkik 
efter nya förmågor med mycket goda betyg som delar 
vår passion för internationell affärsjuridik. Och som 
vill vara med och utveckla den nya tidens advokatbyrå. 

Välkommen med din ansökan till info@eversheds.se  

Du är väl med i nätverket?
Vänner. Mentorer. Framtida arbetsgivare.

Hittills har 1 500 uppsalajurister 
registrerat sig i Alumndatabasen.

Se till att du också finns där.

www.uu.se/alumn

Du som går med i alumnnätverket 
får ett exklusivt USB-minne.

Uppsalajuristernas alumnistiftelse har FÅTT ETT NY HEMSIDA, med NY ADRESS. Här kan du 
hålla koll på nyheter, ladda hem material från tidigare Alumnidagar, anmäla dig som mentor och 
mycket annat.
KIKA IN PÅ 
www.jur.uu.se/alumn.aspx

Dessutom har alumnistiftelsen BÖRJAT BLOGGA. Ännu är projektet i sin linda, men tanken är att 
bloggen ska bli en MÖTESPLATS mellan tidigare och nuvarande studenter samt skildra stiftelsens 
arbete, och ge inblick i livet som yrkesverksam jurist. BLAND BLOGGARNA har märkts JUSTITIE-
RÅDET GÖRAN LAMBERTZ och styrelsens ordförande, ADVOKAT ROLF JOHANSSON.
BLOGGEN FINNS PÅ 
alumnibloggen.wordpress.com

FÖLJ 
STIFTELSENS 
ARBETE PÅ INTERNET
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STYRELSEN 2009/2010

ROLF JOHANSSON
jur. kand. 1978
Ordförande
Advokat

TORBJÖRN 
ANDERSSON
jur. kand 1992
jur. dr. 1997
Juridiska fakultetens 
dekan
Prof. i processrätt 
 

REBECCA HELLGREN
jur. stud.
Verkställande 
ledamot

SUSANNE
HÅKANSSON
jur. kand. 1986
Chefsjurist,
Nordnet AB

TORGNY HÅSTAD
jur. kand. 1967
jur. dr. 1973
Justitieråd 

PER-OLA JANSSON
jur. kand. 1970
Direktör 
 

GÖRAN LAMBERTZ
jur. kand. 1976
Justitieråd

OLLE LUNDIN
jur. dr. 1999
Juridiska fakultetens 
prefekt

 

PATRIC PALM
VD Hansoft AB

KATJA PERSSON
jur. stud.
Representant JUSEK

 

ANN-CHRISTIN 
REDMAR 
jur. kand. 1979
Advokat 
 

PETTER SÖDERBÄCK
jur. stud.
Representant ELSA

ANNA SKARHED
jur. kand. 1977
Justitiekansler

FREDRIKA SKOOG
jur. kand. 1999
Advokat, Roschier 
Advokatbyrå

FREDRIK WERSÄLL
jur. kand. 1976
President, Svea 
Hovrätt 

EMILIE TAMMELIN
jur. stud. 
Oberoende stud-
eranderepresentant
 

MARI ANDERSSON
jur. kand. 1977
Lagman vid för-
valtningsrätten i 
Stockholm

JOHAN MALMSTEN
jur. stud
Representant 
Juridiska föreningen

FÖR DEM ÄR ARBETET EN BRA CHANS att få 
kontakt med jurister på andra sidan examen och därmed 
hjälpa till att skapa den kontaktyta som är själva syftet med 
stiftelsen.

FÖR MENTORSKAPSGRUPPEN BESTÅR arbetet i att 
rekrytera yrkesverksamma jurister som mentorer och 
därefter para ihop dem med studenter som är intresserade 
av deras arbete. Dessutom arrangeras en kick off-middag 
för alla involverade i början av varje år. Under pågående 
mentorskapsår håller gruppen dessutom kontakt med 
mentorer och adepter för att se till att allt flyter på bra.Vill
du komma i kontakt med mentorskapsgruppen når Du oss  
på mentor@jur.uu.se

SPONSORGRUPPEN ARBETAR MED att rekrytera 
sponsorer till verksamheten, och håller således frekvent 
kontakt med företag såväl inom juridikvärlden som utanför. 
Som sponsor kan man få utrymme till exempel i den tidn-
ing du nu håller i handen, och också under själva Alumni-
dagen. Är du sugen på att synas mer? Kontakta gruppen på 
alumn@jur.uu.se

BANKETTGRUPPEN ANSVARAR FÖR arbetet med 
den bankett som arrangeras som ett festligt avslut på Alumni-
dagen. De håller också i kontakterna kring lunch och fika,
samt är mentorskapsgruppen behjälplig i arbetet med men-
torskapskickoffen. Bankettgruppen nås på alumn@jur.uu.se

REDAKTIONENS HUVUDSAKLIGA arbetsuppgift är 
att ta fram den programtidning som du nu håller i handen. 
Dessutom ansvarar gruppen för annan extern kommu-
nikation, såsom affischer, informationsfoldrar och alumni-
bloggen (alumnibloggen.wordpress.com). Redaktionen når 
Du på alumn@jur.uu.se

ARBETSGRUPPEN
2009/2010

De studenter som ingått i 
arbetsgruppen under året 
2009/2010

 VERKSTÄLLANDE LEDAMOT
Rebecca Hellgren
MENTORSKAPSGRUPPEN
Ida Suneson
Katja Persson, ansvarig
Lukaz Berg
Malin Blohm
Marianne Gierow
Rolla Akkache
Sanna Arvidsson
SPONSORGRUPPEN
Joakim Jacobsson
Joel Björnfot
Johan Malmsten
John Gustafsson, ansvarig
BANKETTGRUPPEN
Carl Mattsson
Daniel Wernstedt
Rolla Akkache, ansvarig
Sofia Tot
REDAKTIONEN
Emilie Tammelin
Petter Söderbäck

ALUMNISTIFTELSENS
ARBETSGRUPP
EN STOR DEL AV UPPSALAJURISTERNAS 
ALUMNISTIFTELSES PRAKTISKA ARBETE 
UTFÖRS AV ETT ANTAL STUDENTER SOM 
ENGAGERAT SIG I VERKSAMHETEN.

ÄR DU STUDENT OCH INTRESSERAD 
AV ATT ENGAGERA DIG I ALUMNISTIF-
TELSENS ARBETE? SKICKA ETT MAIL TILL 
ALUMN@JUR.UU.SE SÅ HÖR VI AV OSS 
TILL DIG.
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Nu har vi 
utnämnts till 

bästa arbetsplats igen.
För fjärde året i rad har Advokatfirman Delphi utnämnts till Sveriges bästa arbetsplats bland 
advokatbyråer, enligt den årliga undersökning bland biträdande jurister som presenteras av 
InfoTorg och Pointlex (juni 2009). 

Hos oss arbetar 110 jurister på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och 
Norrköping. Vi söker alltid fler medarbetare med hög social kompetens, affärssinne 
och god förståelse för vad rådgivarrollen innebär.

www.delphi.se


