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I år genomför vi Alumnidagen för tionde gång-
en. Med skräckblandad förtjusning noterar jag 
att vår under de tio åren kontinuerligt stigande 
ambitionsnivå när det gäller Alumnidagens 
innehåll och genomförande inte bara innebär en 
utmaning för oss arrangörer utan också skapar 
underlag för stigande krav och förväntningar 
från både medverkande och deltagare. Årets 
upplaga har alla förutsättningar att bli något 
alldeles särskilt. Har Du inte varit på någon 
Alumnidag tidigare så är det i år Du ska gå! Jag 
hänger gärna ut huvudet och lovar att det blir 
makalöst bra.

Har Du varit på en eller !era Alumnidagar 
tidigare (det "nns alumner som varit på alla 
tidigare Alumnidagar – heder åt dem!) så lovar 
jag att Du i år inte bara kommer att slippa bli 
besviken. Du kommer att känna ly#et och 
glädjen i allt det som Alumnidagen står för: 
seminarier och föreläsningar i framkant på den 
juridiska forskningen och utvecklingen, debat-
ter i gränslandet mellan juridik, samhälle och 
"loso", umgänge med kolleger, med gamla och 
nya lärare och forskare vid fakulteten och med 
dagens studenter, återupplevandet av miljön 
från studietiden, av Juridicum, Universitetshu-
set, Jontes stuga (för de yngre alumnerna – på 
min tid ”fanns inte” Jontes) och på kvällen en 

särdeles inspirerande och delvis återblickande 
bankett, alldeles lagom studentikos. ”Skitkul”, 
helt enkelt, enligt många.

Allt detta erbjuder vi utan att man drar 
e#er andan när priset kommer på tal. Det är 
våra medverkande, som ställer upp utan krav på 
ersättning, och alla våra sponsorer, med Ever-
sheds i spetsen, som gör det möjligt för oss att 
kombinera innehåll, kvalitet och kostnad till en 
oslagbar, eller i vart fall svårslagen, mix.

Det "nns alla skäl i världen 
att gå på årets Alumnidag 
den 10 maj!! I den här 
tidningen läser Du mer 
om dagen och om hur 
Du anmäler Dig. Du är 
naturligtvis mycket varmt 
välkommen. 

Rolf Johansson
Ordförande, 
Uppsalajuristernas 
Alumnisti#else 

Välkommen till 
Alumnidagen 2012 



Sökes:  
Internationella 
lagspelare.
Eversheds söker biträdande jurister som vill utvecklas i ett av Europas största 
M&A-team, med ett internationellt nätverk med 45 kontor i 29 länder i ryggen. 
Välkommen med din ansökan.

Eversheds Advokatbyrå AB
Adress: Strandvägen 1, 114 51 Stockholm
E-post: info@eversheds.se
Internet: www.eversheds.se
Tel: +46 (0)8-545 322 00
Fax: +46 (0)8-545 322 01



Denna tidning kommer från Uppsalajurister-
nas Alumnisti#else och går ut till de ca 7 000 
alumner som "nns 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: Karin 
Hassel och Petter Söderbäck. Layout och 
redigering av Rebecca Litzell.

Omslagsfoto: Mikael Wallerstedt.
Tidningen har tryckts hos Gra"ska Punkten 
i Växjö.

Tidningsinformation

Foto: Mikael Wallerstedt.



Programmet för årets alumnidag är späckat av 
intressanta ämnen och bjuder på många namn-
kunniga talare och debattörer. Seminariediskus-
sionerna kommer att handla om allt från rätts-
säkerhet i andra länder till skiljemäns personliga 
ansvar för sina avgöranden. Vad som diskuteras i 
pauserna och på kvällens bankett avgör du själv.

I priset för Alumnidagen ingår, förutom hela 
dagens program, "ka, lunch och en traditions-
enlig bankett på Östgöta nation. Vi lovar att du 
inte vill missa banketten med dess skönsång, tal, 
upptåg och allt annat som är starkt förknippat 
med att vara student i Uppsala. Nuvarande stu-
denter deltar såväl under dagen som under kväl-
lens bankett, vilket brukar leda till många spän-
nande möten över generationsgränserna.

Alumnidagen 2012 genomförs den 10 maj, 
under den tid på året då Uppsala är som vackrast 
och sjuder av liv (de senaste åren har vi dessutom 
alltid kunnat erbjuda både sol och värme … ). 
Missa inte chansen att få återuppliva minnena 
från din studietid samtidigt som du får möjlig-
het att trä$a nuvarande studenter och lärare och 
forskare vid Juridiska fakulteten!

Alumnidagen är ämnad att väcka minnen och känslor från studietiden, att ge 
möjlighet till kära återseenden av platser, personer och situationer. Men det är 
också en bra och prisvärd chans att vidareutbilda sig och utvecklas som jurist.

När
Den 10 maj kl 09.00 
Vi inleder dagen med ka$e
Var
Under dagen hålls seminarier i 
 Universitetshuset. På kvällen är det 
bankett på Östgöta nation.
Kostnad
1 000 kronor + moms. I priset ingår 
"ka, lunch och bankett. Den som vill stödja sti#elsens verksamhet kan gör 
detta genom att betala in ett valfritt, 
högre belopp.

Anmälan
Via hemsidan:
www.alumn.uu.se/jurist
Sista anmälningsdag är den 1 maj.

Missa inte  
årets Alumnidag 



Föreläsning, debatt, möten och mycket mer. Vår förhoppning är att alla alum-
ner, studenter och lärare och forskare ska hitta intressanta och lockande 
infallsvinklar på de ämnen som behandlas under årets Alumnidag. 

Program
för alumnidagen 10 maj 2012

09:00–09:55 Ka!e och registrering

Förmiddagens seminarier

10:00–11:30 Alumnisti#elsens pris för bästa 
examensarbete

10:00–12:00 Berusning och uppsåt
12:00–13:00 Lunch

Eftermiddagens seminarier

13:00–15:00 Skiljemans skadeståndsansvar
13:30–15:00 Spännande utmaningar i Palestina

15:00–15:30 Ka!e

15:30–17:30 Paneldebatt: Dödshjälp – en 
mänsklig rättighet?

19:00 Bankett
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Berusning och uppsåt,  
10:00–12:00
Om man har druckit sig berusad och an-
griper någon på ett livsfarligt sätt utan att 
förstå vad man gör, vilket uppsåt har man 
då? Att döda, att skada eller inget uppsåt 
alls? Högsta domstolen övergav i rättsfallet 
NJA 2011 s. 563 principen att uppsåt hos 
en berusad ibland inte behöver bevisas. Det 
ledde till hä#iga reaktioner. 

Vilka konsekvenser får det nya rättsläget 
för möjligheterna att åtala och döma beru-
sade personer?”

Moderator 

Fredrik Wersäll, hovrättspresident och le-
damot i Alumnisti#elsens styrelse.

Medverkande

Anders Perklev, riksåklagare, Mari Heiden-
borg, lagman, och Magnus Ulväng, profes-
sor i stra$rätt vid Uppsala universitet. 

Fakulteten har nominerat de bästa examensarbe-
tena som skrevs under 2011. 

E#er en noggrann genomgång tilldelar Upp-
salajuristernas Alumnisti#else de två mest fram-
stående av dessa uppsatser Alumnisti#elsens pris 
för bästa  examensarbete. 

Priset består av 10 000 kronor och äran att 
under Alumnidagen få presentera sitt arbete, vil-
ket sker under detta seminarium. Tanken är att 
seminariet också ska spegla fakultetens arbete 
med grundutbildning och fördjupning inom ra-
men för juristutbildningen.

De uppsatser som nominerats presenteras i 
denna tidning och vinnarna kommer att tillkän-
nages på sti#elsens hemsida under april. Priserna 
delas ut under banketten på kvällen. 

Alumnistiftelsens pris för bästa  
examensarbete, 10:00–11:30

Fredrik Wersäll

Mari Heidenborg

Anders Perklev

Magnus Ulväng



Spännande utmaningar i Palestina, 
13:30–15:00
EU stöder genom EUPOL COPPS-missionen 
uppbyggnaden av ett fungerande rättsväsende 
i Palestina. Sy#et är att bygga fungerande 
institutioner som kan möjliggöra att Pales-
tina blir en självständig stat. Anne-Christine 
Maderud berättar om sina erfarenheter som 
åklagarexpert i missionen, bland annat som 
rådgivare åt Riksåklagaren i Ramallah och om 
hur det är att vara internationell expert och 
kvinna i en internationell biståndsmiljö i ett 
ockuperat arabiskt utvecklingsland.

Föreläsare

Anne-Christine Maderud, kammaråklagare 
vid Internationella åklagarkammaren

Medan en skiljedom inte kan angripas på materi-
ell grund, undanröjs skiljedomar ibland på grund 
av ett processuellt fel. Parternas processkostnader 
är då bortkastade i den mån de inte kan utnyttjas 
i en ny process. 

Frågan kan uppkomma om skiljemän-
nen är immuna mot skadeståndsansvar, vilken 
ansvarströskeln annars är (vanlig vårdslöshet?), 
om ett skiljedomsinstitut som hyser förfarandet 
är principalansvarigt och om detta i förekom-
mande fall har ansvar för egen vårdslöshet.

Moderator

Torgny Håstad, f.d. justitieråd i Högsta dom-
stolen och ledamot i Alumnisti#elsens sty-
relse.

Medverkande

Stefan Lindskog, justitieråd i Högsta dom-
stolen, Annette Magnusson, generalsekre-
terare vid Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstitut, och Jonas Bengtsson, 
chefsjurist på Tele2. 

Skiljemans skadeståndsansvar, 13:00–15:00

Anne-Christine Maderud

Torgny Håstad

Annette Magnusson

Stefan Lindskog

Jonas Bengtsson



I Sverige är det ett brott att hjälpa någon 
dö, även om det sker på den sjukes begäran. 
I Schweiz liksom i bl.a. Nederländerna och 
Belgien är dödshjälp däremot tillåtet. Bör vi 
tillåta dödshjälp i Sverige? Varje människa 
bör väl ha rätt att bestämma över sitt liv? Är 
dödshjälp till och med en mänsklig rättig-
het? Eller är dödshjälp istället omänskligt? 
Går det att lagsti#a och i förväg bestämma 
vilket liv som inte är värt att leva? 
Vi har samlat en namnkunnig panel 
som representerar "loso", teologi, 
juridik och medicin för att disku-
tera begreppet dödshjälp och belysa 
de olika argument och synsätt som 
bryts mot varandra när det gäller 
denna livsviktiga fråga. 

Moderator

Anna Skarhed, justitiekansler och 
ledamot i Alumnisti#elsens styrelse.

Medverkande

Philip Geister, jesuitpater och rektor för 
Newmaninstitutet i Uppsala, Kerstin Hul-
ter Åsberg, överläkare och docent vid in-
stitutionen för Neurovetenskap, Uppsala 
universitet, Elisabeth Rynning, professor i 
medicinsk rätt vid Uppsala universitet och 
Torbjörn Tännsjö, professor i "loso" vid 
Stockholms universitet. 

Mellan  den  avslutande  paneldebatten  och  banketten  finns  möjlighet  för  den  som  vill  att  besöka   
Juridiska föreningens lokal Jontes stuga för fördrink sponsrad av Lindahls Uppsalakontor.

      Kvällen avslutas givetvis med en storartadBAN KE TT 
19.00 på Östgöta nation

Dödshjälp – en mänsklig rättighet? 
15:30–17:30

Anna Skarhed

Torbjörn Tännsjö

Elisabeth Rynning

Philip Geister

Kerstin Hulter Åsberg



Efter en noggrann genomgång tilldelas de två studenter som författat de mest 
framstående uppsatserna Alumnistiftelsens pris för bästa examensarbete. De får 
vardera 10 000 kronor och presenterar dessutom sina arbeten under ett seminarium 
på Alumnidagen. Vinnarna annonseras på stiftelsens webbplats under april.

Nominerade uppsatser

The Responsibility to Protect of the Interna-
tional Community; A Study on the Protection 
Duties of the UN and Its Member States
Päivi Asikainen
Handledare: Inger Österdahl

Europeiska unionens domstol och Europa-
domstolen för de mänskliga rättigheterna. 
Interaktion före och efter Lissabonfördraget
Hanna Eklund
Handledare: Inger Österdahl

The Right to Asylum: An Individual Right or a 
State Prerogative?
Filippa Gustafsson
Handledare: Inger Österdahl

Skatteplikt för skuldavskrivning
Jasmine Lawson
Handledare: Mattias Dahlberg

Ersättning vid rådighetsinskränkningar enligt 
MB och PBL
Simon Bergdahl
Handledare: Karin Åhman

Svensk domsrätt i internationella skiljetvister
Joakim Edvinsson
Handledare: Elisabeth Lehrberg

Är felaktigt dömda chanslösa?
Moa Lidén
Handledare: Minna Gräns

Foto: Uppsala Universitet



Vägen till 
framgång är rak. 
Bra rådgivning bottnar alltid i både 
förståelse och engagemang. Vi vet. 
Med raka frågor och tydliga svar hjälper 
vi innovativa, kunskapsintensiva 
företag att bli framtidens vinnare 
redan idag.

Just nu söker vi nya jurister till vårt 
kontor i Uppsala. Välkommen till 
Jontes stuga på fördrinken inför 
alumnibanketten, så kan vi bekanta 
oss mer. Från kl 17.45 den 10 maj 
!nns vi på plats.

lindahl.se

Affärsjuridik som ger resultat

kundtjanst@iustus.se | www.iustus.se
Se hela vår utgivning på hemsidan www.iustus.se



Mentorskapsprojektet går ut 
på att sammanföra yrkesverk-
samma jurister med Juridicums 
studenter.  Projektet pågår un-
der ett kalenderår och genom-
förs varje år. Det inleds i början 
av året med en kicko$-middag 
på någon av Uppsalas studentna-
tioner. 

Fyller ett tomrum
Under året som följer är mentorn och adepten 
fria att lägga upp sitt samarbete som de känner. 
Att trä$as och luncha någon gång i månaden, 
och att låta adepten komma på studiebesök på 

mentorns arbetsplats är ett van-
ligt upplägg. 

Intresset för Mentorskaps-
projektet ökar för varje år. I 
årets projekt deltar nästan 200 
personer.

Det är otroligt kul att pro-
jektet växer, e#ersom det fyller 

ett tomrum i juristutbildningen. Många studen-
ter saknar en kontakt med arbetslivet, säger Karin 
Hassel, ansvarig för årets Mentorskapsprojekt.

Kompassen hjälper dig att välja
En nyhet för i år är sidoprojektet Juristkompas-
sen, som går ut på att studenten under ett år får 

Mentorskapsprojektet har slagit nya rekord. I årets projekt har nästan 
100  yrkesverksamma jurister engagerat sig som mentor åt en student vid 
Juridiska institutionen i Uppsala.

Många vill vara mentor



trä$a fyra jurister från olika yrkesområden. Pro-
jektet riktar sig främst till de studenter som kän-
ner sig osäkra på vilket område inom juridiken de 
vill fördjupa sig inom och som behöver inspira-
tion och inblick i !era möjliga karriärvägar.
De yrkesverksamma jurister som deltar i jurist-
kompassen får på motsvarande vis trä$a fyra 
olika studenter under årets gång.

– Juristkompassen är exakt den typ av projekt jag 
själv hade velat delta i som student. Jag var intres-
serad av det mesta och visste inte riktigt vad jag 
ville jobba med. Därför hade jag de"nitivt nap-
pat på idén att få trä$a !era olika typer av jurister 
under ett år, säger Henrik Dock, biträdande ju-
rist och en av mentorerna i Juristkompassen.

Vill du bli mentor? 
Anmälan till 2013 års projekt öppnar i höst, 
och anmälningsformuläret nås via Alumni-
sti#elsens hemsida 

www.alumn.uu.se/jurist

Vill du redan nu anmäla ditt intresse, eller har 
du frågor om projektet? 
– Hör av dig till Mentorskapsgruppen på 

mentor@jur.uu.se

Bilder från mentorskapsprojektets middag på Smålands nation 2012. 



Ny i styrelsen

E#er examen i januari 2001 har Maria Ingelsson 
arbetat en kortare tid  på advokatbyrån Lagerlöf 
& Leman, suttit ting vid Enköpings tingsrätt och 
sedan snart tio år arbetar hon på Advokat"rman 
Lindahls Uppsalakontor. Hon är specialiserad 
inom fastighetsrätt och det ger henne mycket 
kontakt med Juridiska fakulteten i Uppsala.

”Jag tror på nätverk”
– Jag undervisar bland annat på kursen i 
praktisk fastighetsrätt. Det ger mig otro-
ligt mycket att ha den kontakten och jag 
tror att de också tycker att det är kul. 
Under en föräldraledighet för sex år sedan bodde 
Maria Ingelsson i USA. Hon "ck då upp ögonen 
mer än tidigare för entre prenörskap och hon har 
sedan dess både fått uppdrag i olika bolagsstyrel-
ser och startat olika platser för nätverkande.

– Jag tror också på 
Alumnisti#elsen som 
en plattform för att 
bygga nätverk. Män-
niskor är människor och tycker om att göra a$ä-
rer med personer de har en relation till och kän-
ner förtroende för. I alumniverksamheten "nns 
också aspekten att ge något tillbaka. Jag är också 
nationsjurist på Södermanland-Nerikes Nation 
och ser det som ett sätt att ge tillbaka något till 
nationen som jag har fått så mycket från.

Vad minns du bäst från din studietid?
– Vilken svår fråga! Jag tänker framför allt på 
det runtomkring. På studentlivet, spexen jag var 
med i, mitt engagemang i ELSA och allt som vi 
hittade på. Det var mycket juridik men mycket 
annat också. 

Hon är advokat, nationsjurist, gillar att nätverka och 
har erfarenhet av alumnarbete från USA. Maria 
Ingelsson är ny ledamot i Alumnistiftelsens styrelse.

Att engagera sig i Alumnistiftelsen är inte bara en oförglömlig upplevelse, det 
är även en bra chans att knyta viktiga kontakter.

Alumnistiftelsens arbetsgrupp

Verkställande ledamot
Petter Söderbäck
Bankettgruppen
Rolla Akkache, ansvarig
Malin Blohm
Marianne Gierow
Carl Mattsson
Daniel Wernstedt

Redaktionen
Petter Söderbäck
Karin Hassel
Sponsorgruppen
Johanna Persson, ansvarig
Ellen Aspemar
Anton Kantor
Anton Krögerström

Mentorskapsgruppen
Karin Hassel, ansvarig
Emma Bolin
Lars Halvarsson
Sanna Lindberg
Lina Sundström
Camilla %or

En stor del av Uppsalajuristernas Alumnisti#el-
ses 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 sy#et med 
sti#elsen. Arbetsgruppen är organiserad i några 
mindre grupper som arbetar med olika delar av 
verksamheten. De studenter som varit verksam-
ma under det gångna året är:

Maria Ingelsson



Styrelsen 2011–2012

Rolf Johansson
jur kand 1978
Advokat

Fredrika Skoog
jur kand 1999
Advokat och del-
ägare  advokatfir-
man Hamilton

Maria Ingelsson
jur kand 2001
Advokat och delä-
gare  i  advokatfir-
man Lindahl

Fredrik Wersäll
jur kand 1976
Hovrättspresident, 
Svea hovrätt

Per-Ola Jansson
jur kand 1970
Direktör

Petter Söderbäck
jur stud
Verkställande 
ledamot

Emma Bolin
jur stud
Representant 
JUSEK

Göran Lambertz
jur kand 1976
Justitieråd

Mari Andersson
jur kand 1977
Lagman vid 
Förvaltningsrätten 
i Stockholm

Camilla Thor
Jur stud
Representant 
ELSA

Olle Lundin
jur dr 1999
Professor, juri-
diska fakultetens 
prefekt

Torbjörn  
Andersson
jur kand 1992
Professor i pro-
cessrätt, dekanus 
vid Juridiska 
fakulteten

Rolla Akkache
jur stud
Representant 
Juridiska Fören-
ingen

Patric Palm
VD Hansoft AB

Susanne  
Håkansson
jur kand 1986
Bankjurist Swed-
bank

Karin Hassel
jur stud
Oberoende 
studeranderepre-
sentant

Anna Skarhed
jur kand 1977
Justitiekansler

Torgny Håstad
jur kand 1967
Pofessor, f.d. 
justitieråd



En global mötesplats för 
Uppsala universitets alumner

Alumnnätverket är ett socialt och professionellt nätverk 
för tidigare studenter och medarbetare – en global mötesplats 
för drygt 15 000 medlemmar verksamma och bosatta över 
hela världen.

Håll dig uppdaterad inom ditt område och ta 
för dig av de möjligheter som alumnnätverket ger.

Du blir lätt medlem genom att registrera dig på 
www.alumnnatverk.uu.se

Mer information: www.uu.se/alumn

   Varmt välkommen!


