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Jag har genom åren med koppling till den årliga 
Alumnidagen högst ofrivilligt utvecklat en tan-
kegång som närmast kan sägas vara inspirerad 
av markisen av Samaranch, den relativt nyligen 
bortgångne Juan Antonio Samaranch Torelló, 
spanjoren som i drygt 20 år var ordförande för  
Internationella Olympiska Kommittén. Sama-
ranch sa vid avslutningsceremonin vid varje 
olympiskt spel (med ett undantag) under sitt 
ordförandeskap att de genomförda spelen var 
”the best Olympics ever”. Bara vid avslutnings-
ceremonin i Atlanta den 4 augusti 1996 sa han 
”Well done Atlanta” och karaktäriserade spelen 
som ”most exceptional”. 

Efter var och en av de hittills åtta Alumni-
dagar vi genomfört har jag tänkt samma tanke 
som Samaranch givit uttryck för så många gång-
er: Det här var den bästa Alumnidagen någon-
sin. Det var naturligtvis ett enkelt konstaterande  
efter den första Alumnidagen 2003, men efter 
hand har jag insett att det ligger något av en ödes-
mättad oro över den tankegången. När har vi nått 
en nivå så hög att den blir omöjlig att överträffa? 

Nåväl, med programmet för årets Alumnidag 
framför ögonen kan jag ganska enkelt notera att 
vi har skapat riktigt goda förutsättningar, inte 
bara för en ”most exceptional” Alumnidag 2011 
utan för att åstadkomma den bästa Alumnidagen 
någonsin. Vi har lyckats engagera en rad hyperin-
tressanta moderatorer, talare och föreläsare som 

ska diskutera hyperintressanta och -aktuella äm-
nen under den professionella delen av Alumni-
dagen, som, som vanligt, äger rum i Universitets-
huset. Mer information om programmet hittar 
du i den här tidningen.

Har man inte tidigare varit med om den avslu-
tande banketten på Östgöta nation är det verkli-
gen hög tid att hänga på. Och har man varit det, 
så vet man vad jag menar. Umgänget med ”gamla” 
lärare, forna studiekamrater, nutida studenter 
och nuvarande lärare och forskare på Juridicum 
under minst sagt uppsluppna for-
mer är ett årligt evenemang 
värt att se fram emot.

Jag är övertygad om 
att vi ses i Uppsala den 
11:e maj. 

Varmt välkommen!

Rolf Johansson
Ordförande, 
Uppsalajuristernas 
Alumnistiftelse 

Välkommen till 
årets Alumnidag 



Vår bild av affärsjuridiska tjänster i fram-
tiden är tydlig:
 Vissa saker kommer att förändras. 
 Andra inte. 
 Den som utger sig för att vara den nya 
tidens affärsjuridiska partner, måste följ-
aktligen ha koll på såväl dåtid som nutid 

och framtid. Och samtidigt klara av att 
kombinera kunskaper och erfarenheter 
och omsätta dem både lokalt och globalt. 
Vi är Eversheds Södermark.
 Eller lika gärna: 
 Klassisk affärsjuridik i modern tappning.

Den 1 januari 2010 gick Eversheds och Advokatfirman Södermark samman för att bli en till lika delar global och lokal fullservicebyrå för affärs-
juridik som förenar tradition och erfarenhet med innovation och nytänkande. Vi finns på Strandvägen 1 i Stockholm och på www.eversheds.se 
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Denna tidning kommer från Uppsalajurister-
nas Alumnistiftelse och går ut till de ca 7 000 
alumner som finns registrerade i Uppsalauni-
versitets databas. Adresser har hämtats från 
SPAR.

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

I tidningens redaktion har ingått: Emma 
Bolin, Karin Hassel och Petter Söderbäck. 
Layout och redigering av Rebecca Litzell.

Omslagsfoto: Staffan Claesson.
Tidningen har tryckts hos Grafiska Punkten 
i Växjö.

Tidningsinformation

Advokat mats Axén AB

Advokatfirman Tomas Matsson AB

Foto: Staffan Claesson

Foto

Eva Edwardsson, foto: Dan Pettersson/DP-Bild.
Maciej Zaremba, foto: Paul Hansen.
Inga-Britt Ahlenius, foto: Evan Schneider/UN 
Photo.



Alumnidagens program är fullspäckat med aktu-
ella ämnen och kunniga talare och dagen har alla 
förutsättningar att bli intressant och lärorik. Pro-
grammet 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 studie- 
miljön i Universitetshuset. Mellan program-
punkterna bjuds på lunch och fika samt en 
ypperlig möjlighet att träffaoch återknyta kon-
takten med gamla studiekamrater.

På kvällen arrangeras den årliga Alumni-
banketten, en traditionsenlig Uppsaliensisk 
sittning på Östgöta nation under vilken det 
bjuds på trerätters middag med dryck, skön-
sång och underhållning. Under banketten 
får du som alumn chansen att återigen upp-
leva Uppsalas studentliv när det är som bäst. 
Eftersom nuvarande studenter på juristpro-
grammet 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 1 000 kr 
plus 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 hop-
pas att du vill vara med om att göra Alumnidagen 
2011 till en oförglömlig dag!

Alumnidagen är ägnad att väcka minnen och känslor från studietiden,  
att vara ett kärt återseende av platser, personer och situationer

När
Den 11 maj kl 09.00 
Vi inleder dagen med kaffe

Var
Under dagen hålls seminarier i Univer-sitetshuset. På kvällen är det bankett på Östgöta nation.

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

Anmälan
Via hemsidan:
www.uppsalajuristernasalumnistiftelse.seSista anmälningsdag är den 29/4.
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Föreläsning, debatter, samtal och diskussion. Vår förhoppning är att alla 
alumner ska hitta intressanta infallsvinklar på alla de ämnen som kommer 
upp under Alumnidagen och att denna dag därmed blir en dag för att blicka 
både framåt och bakåt.

Program
för alumnidagen 11 maj 2011

09:00–09:55 Kaffe och registrering

Förmiddagens seminarier

10:00–11:30  Återgång av avtal
10:00–12:00  Romer och mänskliga 

rättigheter
12:00–13:00 Lunch

Eftermiddagens seminarier

13:00–15:00  Kontroll och sanktioner på 
finansmarknaden

13:30–15:00 Alumnistiftelsens pris för bästa 
examensarbete 

15:00–15:30 Kaffe
15:30–17:30 Paneldebatt: Hur korrupta är 

vi i Sverige? 
19:00 Bankett



Romer och mänskliga rättigheter, 10:00–12:00
Har romernas mänskliga rättigheter kränkts i Sverige och övriga Europa? Hade Frankrike rätt 
att köra ut romer ur landet så som skedde sommaren 2010? Är familjen Grönros i Vojakalla ett 
exempel på ett rättsväsendets svek mot romer i Sverige? Om samhället har en människorättslig 
skuld till romerna – vad bör vi då göra för att betala den? 

Moderator

Göran Lambertz, justitieråd och ledamot i Alumnistiftelsens styrelse

Deltagare

Maria Leissner, ordförande Delegationen för romska frågor; Katri Linna, generaldirektör 
(fd. DO); Sunita Memetovic, rom och juridikstudernde; Maciej Zaremba, journalist DN

Återgång av avtal,10:00–11:30
Verkan av att avtal är ogiltiga, återvinns eller hävs är ofullstän-
digt och delvis motstridigt reglerad i svensk rätt. Som exempel 
på problem kan nämnas: Vilken värdetidpunkt ska gälla om 
det mottagna inte kan återlämnas utan ersättning ska betalas i 
pengar? I vad mån kan en part befrias från återbäringsskyldighet 
därför att parten i god tro om avtalets giltighet har slösat bort 
det mottagna? Ska part redovisa avkastning, t.ex. en spelvinst, 
även om parten inte haft rätt att dra av motsvarande förlust? 
Vem står risken för förstörelse på grund av casus? Ska natura-
gäldenär ersätta värdeminskning eller marknadsmässig hyra  
eller egen nytta?

Föreläsare

Torgny Håstad, professor, fd justitieråd och ledamot i Alumnistiftelsens styrelse.

Torgny Håstad.

Maria Leissner. Katri Linna. Sunita Memetovic. Maciej Zaremba.



v

Alumnistiftelsens pris för bästa  
examensarbete, 13:30–15:00
Fakulteten har valt ut de bästa examensarbe-
tena under det gångna året. Efter en noggrann  
genomgång av dessa tilldelas de juriststudenter 
som författat de två mest framstående uppsat-
serna Alumnistiftelsens pris för bästa examensar-
bete. De får vardera 10 000 kronor.

Vid seminariet presenterar de båda förfat-
tarna sina prisuppsatser. Seminariet vill spegla 
fakultetens arbete med grundutbildning och för-
djupning inom ramen för juristexamen. 

Priserna delas ut under banketten på kvällen.
De nominerade uppsatserna presenteras 

i denna tidning och pristagarna kommer att pre-
senteras tillsammans med sina uppsatser på vår 
hemsida under april.

Den finansiella marknaden och dess funktions-
sätt har fått stor uppmärksamhet inte minst till 
följd av den aktuella, mycket djupa och globala 
finanskrisen. Marknadens kontrollfunktioner, 
exempelvis Finansinspektionens, ägarnas, styrel-
sernas och revisorernas roller, har aktualiserats. 
I några uppmärksammade fall har inspektio-
nen utnyttjat sin möjlighet att återkalla givna 
tillstånd att driva finansiell rörelse. Kontrollen 
och de till den knutna sanktionerna kommer att  
belysas vid detta seminarium.

Moderator 
Daniel Stattin, docent i civilrätt, Uppsala 
universitet. 

Paneldeltagare

Lars Afrell, direktör i Svenska Fondhandlareför-
eningen, tidigare departementsråd och ansvarig 
för värdepappersmarknadslagstiftningen i finans- 
departementet. Mikael Nachemson, vice ordfö-
rande i Investment AB Öresund, styrelseordfö-
rande i HQ Bank under år 2010 sedan finansiella 
problem uppdagats i banken. Gustaf Sjöberg, 
docent i civilrätt vid Stockholms universitet,  
ledamot av Finansinspektionens styrelse. Björn 
Wendleby, advokat och managing partner Mag-
nusson Advokatbyrå, Stockholm.

Lars Afrell.
Gustaf Sjöberg.Mikael Nachemson.

Björn Wendleby.

Kontroll och sanktioner på finansmarknaden, 13:00–15:00



Korruption utgör ett allvarligt hot mot det demo-
kratiska rättssamhällets institutioner. Korruption 
undergräver också förutsättningarna för närings-
livet och snedvrider marknaden. Det har brukat 
sägas att Sverige är ett land utan korruption. Men 
”JAS Gripen-affären” och ”Göteborgsaffären” 
är två exempel som inneburit att glorian hamnat 
på sned. Hur korrupta är vi i Sverige? Är korrup-
tion en ny företeelse? Är vår lagstiftning effektiv 
och har vi effektiva kontrollfunktioner? Hur är 
situationen i Sverige jämfört med förhållandena 
i andra länder? Hur kan vi arbeta mot korruption 
globalt? Debattpanelen kommer att belysa kor-
ruptionen från många utgångspunkter.

Moderator

Anna Skarhed, justitiekansler och ledamot 
i Alumnistiftelsens styrelse.

Deltagare

Inga-Britt Ahlenius, fd chef för Riksrevisions-
verket och undergeneralsekreterare för FN:s 
internrevision; Thomas Bull, professor i konsti-
tutionell rätt Juridiska fakulteten; Eva Edwards-
son, docent Juridiska fakulteten; Einar Lund-
gren, chefsjurist Skanska; Nils-Eric Schultz, 
statsåklagare.

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

Kvällen avslutas givetvis med en storartad

BAN KE TT 
19.00 på Östgöta nation

Hur korrupta är vi i Sverige? 15:30–17:30

Nils-Eric Schultz.Eva Edwardsson. Einar Lundgren.Thomas Bull.Inga-Britt Ahlenius.



Uppsalajuristernas Alumnistiftel-
se är en fristående organisation. Vi 
finns till för att tillgodose behovet 
av kontakter mellan Juridiska fa-
kulteten och institutionen i Upp-
sala och dess studenter på den ena 
sidan och det juridiska yrkeslivet 
och tidigare studenter vid Juridi-
cum på den andra sidan och för 
att främja kvaliteten i utbildning-
en och forskningen vid fakulte-
ten. Även om den är en fristående 
organisation är Alumnistifelsen nära knuten till 
Juridicum, bl.a. genom att Dekanus och Prefek-
ten är självskrivna ledamöter i stiftelsens styrelse. 
Samarbetet mellan Juridicum och Alumnistiftel-
sen har, under de snart 10 år stiftelsen har fun-
nits, utvecklats till ett väl fungerande lagarbete 
och vi har byggt en stabil plattform för fortsatt 
utveckling av stiftelsens verksamhet.

Glädje och stolthet
En grundläggande tanke när vårt arbete påbörja-
des var att verksamheten skulle anknyta till och 
på ett eller annat sätt involvera alla jurister som 
tagit sin examen vid Uppsalafakulteten. Vi vill 
kunna representera alla Juridcums alumner och vi 
tror att det finns ett stöd, aktivt eller passivt, för 
vår verksamhet och därigenom för Juridicum.

Bevekelsegrunderna för att engagera sig, 
på det ena eller andra sättet, i Alumnistiftelsen 
är naturligtvis individuella. För några grundas  

engagemanget på en önskan att ef-
ter förmåga kunna återgälda något 
av allt det positiva under studieti-
den och därefter som Juridicum 
bidragit till att skapa. Många av 
oss kan känna en stor glädje och en 
genuin stolthet 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 juristutbild-

ningen att tacka för sina framgångar i yrkeslivet.
En ytterligare anledning att engagera sig är 

den grundläggande tron på och omsorgen om 
rättsstaten som en av demokratins grundförut-
sättningar. I takt med att resurserna i rättsväsen-
det sjunker i en situation när kraven snarare ökar 
än minskar och i takt med att anslagen till den 
juridiska utbildningen och forskningen i vart 
fall över tiden sjunker, ökar oron för att funda-
mentala förutsättningar för att på sikt upprätt-
hålla rättsstatens principer försvagas. Samhället 
behöver skickliga jurister på många 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 stäl-
ler på dem. Juridicum behöver förstärka sina 
tillgängliga resurser för att över tiden kunna leva 
upp till uppgiften att förse samhället med skick-
liga jurister och högkvalitativ juridisk forskning.

Uppsalajurister  
för rättsstaten

Rolf Johansson.



Inom ramen för initiativet ”Uppsalajurister 
för Rättsstaten” har vi ambitionen att bygga ett 
fundament som ska tjäna som utgångspunkt för 
alumnernas gemensamma ekonomiska stöd till 
Juridicum. Vi gör det genom att på olika sätt för-
söka inspirera kapitalstarka krafter att bidra till 
uppbyggnaden av en initial fond, som ska ligga 
till grund för vårt fortsatta arbete. Först när vi 
har en grundplåt är det mödan värt, tycker vi, att 
be alumnerna i allmänhet om ett bidrag. 

Juridiken är den främsta byggstenen
Vårt initiativ bär i någon mån drag av de fram-
gångsrika koncept som i stor utsträckning finansie-
rar universiteten i USA. Som exempel kan nämnas 
att vår ”systerfakultet” University of Minnesota 
Law School finansieras av alumner till ca 30 pro-
cent. Jag tror inte att vi har möjlighet att nå så långt. 
Vi har en annan kultur och ett annat skatteklimat i 
vårt land. Men jag är övertygad om att vi kan nå så 
långt att våra insatser gör skillnad för Juridicum. 

I ett första steg är vi, efter att ha diskuterat 

frågan relativt ingående med företrädare för  
fakulteten, inriktade på att finansiera en post doc-
position på Juridicum. Det måste rimligen ligga 
inom räckhåll för vad vi gemensamt kan åstad-
komma. Vi är ca 8 000 alumner. Om hälften av 
oss vore beredda att bidra med 500 kr per år i tre 
år, då kommer vi, utöver den grundplåt som vi 
arbetar med att få till stånd, att disponera ytterli-
gare 2 Mkr per år eller sammanlagt 6 Mkr under 
tre år. Då kan vi tillsammans göra underverk!

Vårt initiativ handlar om rättsstaten. Det 
handlar om detta eftersom rättsstaten är den fun-
damentala plattformen för vår samhällsbyggnad. 
Den borgar för demokrati och för mänskliga och 
medborgerliga rättigheter. 

Juridiken är rättsstatens förnämsta byggsten. 
Särskilt i dessa tider av ökad oro strax utanför vår 
unions gränser känns dessa kärnvärden extra vär-
defulla.

Rolf Johansson
Ordförande

Uppsalajuristernas Alumnistiftelse

En juristutbildning av fortsatt god kvalitet är en förutsätning för att vi ska kunna bevara rättstaten och i förlängningen 
demokratin i samhället. Uppsala har en lång tradition av att fostra framstående jurister. Vår förhoppning är att detta 
ska kunna fortsätta under lång tid framöver. Foto: Staffan Claesson 



Hannes Thörn, 23 år, läser termin 6

Vad förknippar du starkast med 
juriststudierna? 
– Torra människor, mycket böcker och presta-
tionsångest. Jurister är ett speciellt folkslag, jag 
börjar nog bli lite torr själv, efter termin 4. 

Drömjobb?
– Ingen aning, det borde jag kanske veta vid det 
här laget? Det typiska svaret är ju affärsjurist om 
man är kille, men det är inte riktigt drömmen. 
Kanske något inom immaterialrätt eller straffrätt. 

Farhågor inför yrkeslivet?
– Det är väl som vilket jobb som helst första 
gången, man är rädd att tabba sig eller göra fel. 

Vad kommer du minnas från din studietid?
– Alla fester, alla nya vänner. Studentlivet är ju 
väldigt förknippat med nationslivet. 

Amanda Gunnarsson, 23 år,  
läser termin 6

Vad förknippar du starkast med 
juriststudierna? 
– Ost, vin och kurslitteratur. Gemenskap och Ju-
ridiska föreningen.  

Vad har du för förväntningar och mål inför 
yrkeslivet?
– Jag vill ha en utmaning, och jobba med något 
som är roligt, något som jag vill gå till jobbet till 
varje dag. Jag sökte juristutbildningen för att jag 
ville jobba på byrå, och jag funderar fortfarande 
på det.

Vad är bäst med Uppsala? 
– Historiken, allt från Linné till Domkyrkan och 
Carolina Rediviva. Det finns så mycket som an-
das av kunskap. Och så det rika nationslivet. Det 
finns en plattform för studenter som är suverän. 

Jur kand programmet i Uppsala tog inte slut för att Du tog examen! Över 
1 000 personer är just nu jur stud i Uppsala. Här är några av dem, och deras 
tankar kring utbildning, studentliv och framtid. Känner Du igen dig? 

Vad tycker du?

Tove Björnström.
Hannes Thörn. Amanda Gunnarsson.



Amanda Monell, 20 år, läser termin 1

Varför började du plugga juridik?
– Jag är intresserad av internationell politik, och 
skulle vilja jobba inom EU eller UD. Då tänkte 
jag att det är lättast att få ett sådant jobb som ju-
rist! Jag har också läst statskunskap innan. 

Vad har du för förväntningar på utbildningen? 
– För mig handlar det om att förstå samhället 
ur ett juridiskt perspektiv, det ser jag fram emot. 
Termin 1 passar mig jättebra just nu, men jag 
kommer förmodligen att bli intresserad av andra 

Tove Björnström, 19, läser termin 4

Beskriv jur. kand.-programmet med tre ord!
– Roligt, intensivt och intressant! 

Vad är bäst med utbildningen? Och vad kan 
bli bättre? 
– Seminarieformen är väldigt bra, att man inte 
bara får de rätta svaren, utan att vi diskuterar 
mycket, men lokalerna skulle kunna bli bättre. Vi 
är utspridda i hela stan och många klassrum är 
trånga och har dålig luft. 

Vad har du för förväntningar inför yrkeslivet?
– Att det kommer bli mycket jobb! Men det ska 
bli väldigt roligt, jag tycker juridik är så kul. Det 
är spännande, det finns så många möjligheter. 

Max Molin, 24 år, läser termin 3

Fri association kring dina juriststudier? 
– Mycket läsande, lagböcker, seminarier, kaffe, 
Håstad. Det är alltid snack om honom.

Varför började du plugga juridik? 
– Jag pluggade statskunskap innan och kom på 
att juridik är lite mer konkretiserat och juristerna 
kan ju få statsvetarnas jobb. 

Bästa plugghänget? 
– Carolinas läsesal, där är väldigt tyst. Jag har 
svårt att koncentrera mig annars. Men jag hänger 
ganska mycket på Juridiska biblioteket också. 

Bästa stället i Uppsala?
– VG nation! Det är där jag hänger, bor och spen-
derar min fritid. Jag är ingen “stocken-jurist”. www.iustus.se

IUSTUS
FÖRLAG

Amanda Monell.

Max Molin.



saker också under utbildningens gång. 

Drömjobb?
– Diplomat! Det verkar finnas så många möjlig-
heter, så många situationer att ställas inför i det 
jobbet. Och mycket problemlösning.  

Vad gör du när du inte pluggar?
– Jag är med i Utrikespolitiska föreningen och 
går på deras föreläsningar. Jag umgås med vänner 
och tränar. 

Peter Westin, 25 år, läser termin 9 
och skriver examensarbete

Vad förknippar du starkast med 
juriststudierna? 
– Böcker, böcker och åter böcker. Omväxling, vi 
läser så många olika ämnen och får nya klasser 
hela tiden. För mig har utbildningen också varit 
präglad av ideellt engagemang i Juridiska fören-
ingen. 

Vad har du för förväntningar och mål inför 
yrkeslivet?
– Kortsiktigt mål: att ha en inkomst högre än 
CSN. Långsiktigt mål: en meningsfull karriär 
som förstärker och speglar min personlighet.  Jag 
har läst ekonomie kandidat också, så jag har väl-
digt mycket att välja på. Det är skönt, men sam-
tidigt stressande.  

Bästa plugghänget? 
– Ekonomikum. I biblioteket finns bra tysta plat-
ser, men det finns också cafeteria och lunchstäl-
len i samma hus. 

Camilla Thor, 21 år, läser temin 4

Vilka ord beskriver juristutbildningen? 
– Ambition, allmänbildning, utmaning och  
lärorikhet. Det är en såpass bred utbildning, sam-
tidigt som det är en speciell del av verkligheten, 
som en annan kanal. Det finns också en osäker-
het. På gymnasiet visste man alltid hur mycket 
man behövde prestera för att nå ett visst betyg. 
Nu kan det gå hur som helst. 

Vad har du för förväntningar och mål inför 
yrkeslivet?
– Det vore jätteroligt att bli “erkänd” på ett om-
råde, en expert! Sen så spelar det kanske inte 
så stor roll vilket område det är ... Men jag tror 
att jag skulle må bra av att känna att jag lämnar  
något till världen, att göra någon typ av “skill-
nad”. 

Vad är bäst med Uppsala? 
– Stämningen. Det är en fantastisk stad, modern 
och nytänkande, samtidigt som universitetet är 
så gammalt. Att plugga i Uppsala är något man är 
stolt över, och det ger en känsla av tillhörighet.  

Peter Westin.

Camilla Thor.
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Tvistelösning, Media, IT & Telekom

På Frank Advokatbyrå i Stockholm arbetar idag 17 personer. Av totalt sex delägare har fem sin examen 
från juridiska fakulteten i Uppsala. Att vara med och stötta Alumnistiftelsen är därför en självklarhet för oss 
på Frank. Givetvis kommer vi att närvara på Alumnidagen den 11 maj och hoppas då att träffa både gamla 
studiekamrater och framtida kollegor. Vill du veta mer om oss, hur vi arbetar och våra specialistområden? 
Besök gärna frank.se.

Gernandt & Danielsson har utsetts till Årets 
Advokatbyrå av REGI (i samarbete med 
Bolagsjuristernas Förening) och är en av de 
högst rankade advokatbyråerna enligt bran-
schmätningarna Commercial Law Sweden, 
International Law Office, Chambers, Merger 
Market, IFLR1000 och Legal 500. Genom-
gående lovprisas byråns skickliga jurister och 
deras förmåga att hantera komplexa transak-
tioner, tvister och utredningar.

Gernandt & Danielssons vision är att vara 

den högst ansedda och mest eftertraktade 
rådgivaren respektive arbetsplatsen bland 
svenska affärsjuridiska advokatbyråer.

Hos oss får duktiga jurister ett spännande 
och engagerande arbete, där många uppdrag 
utförs i en internationell miljö. Vi erbjuder 
utbildning och mycket konkurrenskraftiga 
anställningsvillkor. Byrån sysselsätter idag 
ca 100 anställda.

Vill du veta mer? Besök www.gda.se.

– En av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer
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utbildning och mycket konkurrenskraftiga 
anställningsvillkor. Byrån sysselsätter idag 
ca 100 anställda.

Vill du veta mer? Besök gärna vår hemsida 
www.gda.se.
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– Jag tycker det är självklart att på motsvarande 
sätt hjälpa en student nu när jag kommit ut i ar-
betslivet. 

David Skalin arbetar som biträdande jurist 
på på Bank & Finansavdelningen på Wistrands 
advokatbyrå, och Kajsa Lindh läser termin åtta 
på juristprogrammet i Uppsala. David berät-
tar att han försökt att vara en självklar kontakt 
med arbetslivet, givit tips och råd om framtida 
karriärsval och agerat bollplank i samband med 
arbetsintervjuer och ansökningar. Tillsammans 

har de träffats över luncher, jobbat ihop under en 
eftermiddag och minglat med tingsnotarier som 
besökt Davids byrå.

Jag tror att jag har kunnat hjälpa Kajsa med 
att besvara frågor som kan tyckas självklara när 
man arbetar, men som inte är lika självklara om 
man själv inte testat på arbetslivet.

Kajsa håller med. Eftersom juristutbildningen 
är så teoretisk så undrar många studenter vad 
jurister egentligen gör på sina arbeten, det 
finns många frågor kring förhållandet mellan 
utbildning och arbetsliv, tror Kajsa.

– Det gav mig väldigt mycket att faktiskt 
komma till en byrå och se hur en riktig arbetsdag 
ser ut för en jurist.

Men även David har behållning av mentor-
skapet. Han är också övertygad om att man be-
höver en mentor för att kunna nå framgång, såväl 
privat som professionellt. 

– För mig personligen är det utvecklande och 
roligt att träffa och knyta kontakt med trevliga 
studenter. Sen kan den personen man väljer som 
mentor vara en vän, familjemedlem eller en lärare 
lika väl som någon verksam inom det yrkesval 
som man gjort, säger han.

När David Skalin studerade i Uppsala 
hade han en mentor genom Alumni-
stiftelsens Mentorskapsprojekt. I dag 
är han själv mentor till juriststudenten 
Kajsa Lindh. 

Mentorsskap  
– att ge och få

David Skalin

Kajsa Lindh.



Efter en noggrann genomgång tilldelas de juriststudenter som författat de två mest 
framstående uppsatserna Alumnistiftelsens pris för bästa examensarbete. De får 
vardera 10 000 kronor. Vinnarna annonseras på vår hemsida under april. Följande 
examensarbeten är nominerade av fakulteten:

Nominerade uppsatser

Förverkandesanktionen  
– Regler och ändamål
Gustaf Almkvist
Handledare: Magnus Ulväng

Skiljemäns uppdragsöver-
skridande och handlägg-
ningsfel. En analys med 
utgångspunkt i klandrade 
skiljedomar under perioden 
1999–2009
Niklas Elofsson
Handledare: Elisabeth Lehrberg

Olovligt bortförande av barn 
inom EU. En analys av Brys-
sel II-förordningens regler mot 
bakgrund av EU:s rättighets-
stadga och barnkonventionen
Maja Lindqvist
Handledare: Maarit Jänterä-
Jareborg

Uttagsbeskattning vid  
gränsöverskridande fusioner
Lena Hellman
Handledare: Bertil Wiman

Särskilt uppskattade    
engagerade jurister    med 
glimten i ögat    kan sin 
Nation    stolta över sin 
bakgrund    internationella 
lagspelare    innovativa 
experter    det 
är våra Uppsalaalumni 
på 

Bird & Bird erbjuder a�ärsjuridisk rådgivning inom 
högteknologiska branscher som IT, telekom, media, life 
sciences och aviation. Med 21 kontor i 15 länder är Bird 
& Bird en internationell plattform �ör såväl klienter som 
medarbetare.



För mentorskapsgruppen består arbetet i att re-
krytera yrkesverksamma jurister som mentorer 
och därefter para ihop dem med studenter som 
är intresserade av deras arbete. Dessutom ar-
rangeras en kick off-middag för alla involverade 
i början av varje år. Under pågående mentor-
skapsår håller gruppen dessutom kontakt med 
mentorer och adepter för att se till att allt flyter 
på bra. Vill du komma i kontakt med mentor-
skapsgruppen 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 juridik-
världen som utanför. Som sponsor kan man få 
utrymme till exempel i den tidning du nu håller i 
handen och också under själva Alumnidagen. 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 
Alumnidagen. Den håller också i kontakterna 
kring lunch och fika, samt är mentorskapsgrup-
pen behjälplig i arbetet med mentorskapskick-

offen. Bankettgruppen nås på alumn@jur.uu.se
Redaktionens huvudsakliga arbetsuppgift är 

att ta fram den programtidning som du nu hål-
ler i handen. Dessutom ansvarar gruppen för an-
nan extern kommunikation, såsom affischer och 
informationsfoldrar. Redaktionen når Du på 
alumn@jur.uu.se

Är du student och intresserad av att engagera 
dig i Alumnistiftelsens arbete? Skicka ett mail till 
alumn@jur.uu.se så hör vi av oss till dig.

En stor del av Uppsalajuristernas Alumnistiftelses arbete utförs av 
studenter som engagerat sig i verksamheten. För dem är arbetet 
en bra chans att få kontakt med jurister på andra sidan examen och 
därmed skapa den kontaktyta som är själva syftet med stiftelsen.

Alumnistiftelsens  
Arbetsgrupp

Verkställande ledamot

Petter Söderbäck

Bankettgruppen

Carl Mattsson
Emma Bolin
Johanna Persson
Rolla Akkache, ansvarig
Sofia Tot 

Sponsorgruppen

Joel Björnfot
Johan Malmsten
Johanna Persson 

Redaktionen

Emma Bolin
Karin Hassel
Petter Söderbäck

Mentorskapsgruppen

Ida Suneson
Lukaz Berg, ansvarig
Malin Blohm
Marianne Gierow
Richard Klinghagen
Rolla Akkache
Sofia Tot

ARBETSGRUPPEN 2010–2011

Delar av arbetsgruppen utmanade Torgny 
Håstad i pingis under ett besök på HD 2010.



Styrelsen 2011–2012

Rolf Johansson
jur.kand. 1978
Advokat 
Ordförande

Patric Palm
VD Hansoft AB

Susanne Håkans-
son
jur.kand. 1986
Chefsjurist Nord-
net AB

Anna Skarhed
jur.kand. 1977
Justitiekansler

Torgny Håstad
jur.kand. 1967
jur.dr. 1973
Professor
Fd Justitieråd

Petter Söderbäck
jur.stud.
Verkställande 
ledamot

Fredrika Skoog
jur.kand. 1999
Advokat
Advokatfirman 
Hamilton

Per-Ola Jansson
jur.kand. 1970
Direktör

Mari Andersson
jur.kand. 1977
Lagman, För-
valtningsrätten i 
Stockholm

Sofia Tot
jur.stud.
Representant 
ELSA

Göran Lambertz
jur.kand. 1976
Justitieråd

Torbjörn Andersson
jur.kand. 1992
jur. dr. 1997
Juridiska fakulte-
tens dekan

Fredrik Wersäll
jur.kand. 1976
President för 
Svea Hovrätt

Olle Lundin
jur.dr. 1999
Juridiska fakulte-
tens prefekt

Lukaz Berg
jur.stud.
Oberoende 
studeranderepre-
sentant

Johan Malmsten
jur.stud.
Representant Ju-
ridiska föreningen

Emma Bolin
jur.stud.
Representant 
JUSEK



Kom med i vårt 
nya alumnnätverk!

Alumnnätverket är till för alla som har studerat, arbetar 
eller har arbetat vid Uppsala universitet. I början av februari 
lanserade Uppsala universitet ett helt nytt alumnsystem! 
Alumnnätverket ger dig en ny värld av möjlig-
heter – ta för dig. Se till att anmäla dig i nätverket så 
behåller du kontakten med dina kurskamrater och andra 
vänner från studietiden, för resten av livet. Du får också 
möjlighet till löpande information från universitetet och 
kan ta del av speciella alumnerbjudanden.

Mer information: www.uu.se/alumn

Varmt välkommen!


