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Den här programtidningen i brevlådan 
brukar vara det första vårtecknet – men så 
icke i år. Den tidiga våren hann före årets 
alumnidagsutskick. Årets Alumnidag ons-
dagen den 7 maj erbjuder ett späckat pro-
gram med framstående talare. Välkommen 
tillbaka till Uppsala för att förkovra dig i 
aktuella ämnen och träffa gamla kursare. 

Alumnidagen är ett utmärkt tillfälle att 
gå utanför boxen och lära sig mer om nå-
got annat än det man specifikt sysslar med 
dagligen. I början av min karriär som jurist 
var jag väldigt fokuserad på att enbart för-
kovra mig inom mitt specialistområde. Så 
här i efterhand kan jag tycka att jag mis-
sade mycket som hade varit värdefullt för 
mig att känna till på ett mer allmänt plan 
som jurist i samhället. Men det är aldrig 
försent att försöka reparera detta och delta 
på olika sätt i det rika utbud av juridik och 
samhällsdebatt som finns. Eftersom tiden 
är en bristvara för de flesta av oss är det 
förstås viktigt att filtrera utbudet så att bara 
guldkornen behålls. Ett av dessa guldkorn 
är definitivt Alumnidagen.

En nyhet för årets Alumnidag är Östgö-
ta nations storband som kommer att spela 
efter sittningen på Östgöta nation. Vi har 
därför kortat ned sittningen något för att 
alla ska hinna ta en svängom till riktig mu-

sik. För att underlätta för er som ska åka 
till Stockholm efter banketten kommer det 
finnas möjlighet att åka buss från Östgöta 
nation till Stockholm C med avgång strax 
efter midnatt. 

Jag vill också passa på att nämna att 
stiftelsens årliga mentorprogram nyss har 
startat. Mentorprogrammet inleddes med 
en kickoff i februari på Östgöta nation med 
mingel, mat och sång, och adepterna fick 
möjlighet att träffa sina mentorer under 
trevliga former. Drygt 70 alumner deltar 
som mentorer i år, och jag hoppas att ännu 
fler vill delta som mentorer kommande år. 
Läs mer om mentorskapsprojektet och in-
spireras av artikeln i den här tidningen. 

Vi ses i Uppsala den 7 maj. Välkommen.

Fredrika Skoog
Ordförande Uppsalajuristernas Alumnistiftelse

Våren är här



EVERSHEDS
['evə∫edz]
Den internationelle bolagsjuristens 
bäste vän

EvErshEds AdvokAtbyrå, strAndvägEn 1, stockholm

Amman, Abu Dhabi, Amsterdam, Bagdad, Bern, Bratislava, Bryssel, Bukarest, Budapest, Doha, 
Dubai, Dublin, Genève, Hamburg, Hong Kong, London, Madrid, Milano, München, Ostrava, 
Paris, Prag, Riga, Riyadh, Rom, Rotterdam, Shanghai, Singapore, Stockholm, Tallinn, Vilnius, 
Warszawa, Zürich.



Missa inte årets
Alumnidag
Alumnistiftelsen har gläjden att återigen bjuda in 
till årets Alumnidag för kära återseenden i de be-
kanta studiemiljöerna. Dagen bjuder även på flera 
intressanta seminarier.

Seminarierna under Alumnidagen bjuder på både spännan-
de ämnen och kunniga paneldeltagare. Under dagen kom-
mer vi att disktuera utmaningarna kring näthat, principfrå-
gor kring konsultuppdrag efter den s.k. Prosolviadomen, 
Finansinspektionens roller i belysning av finanskrisen, det 
svenska behovet av Edward Snowden samt rätten för en till-
talad att tiga.

Det finns tillfälle till mingel och fika mellan seminarier-
na. Lunchen kommer att serveras på Borgen i anslutning till 
Alfvénsalen. Kvällen avslutas på sedvanligt sätt med en tra-
ditionell bankett på Östgöta nation med visor, tal och sånger 
som hör till. I år har vi även den stora glädjen att meddela att 
Östgöta nations storband kommer att stå för musiken efter 
banketten.

Årets Alumnidag äger rum den 7 maj och vi håller tum-
marna för att vädermakterna ska ge oss ett välförtjänt sol-
sken som förgyller vistelsen. Anmälan görs på vår hemsida 
senast den 25 april (www.alumn.uu.se/jurist).

Hjärtligt välkommen tillbaka till Uppsala för en trevlig 
dag och kära återseenden!

När
Onsdagen den 7 maj.
Registrering och kaffe från  
kl. 08.30.

Var
Seminarierna hålls i Univer-
sitetshuset. Kvällens bankett 
äger rum på Östgöta nation.

Kostnad
1 000 kr + moms.
Buss till Stockholm C efter 
banketten bokas i samband 
med anmälan (självkostnads-
pris).
Den som vill stödja stiftelsens 
verksamhet får gärna betala 
in ett högre belopp.

Anmälan
www.alumn.uu.se/jurist
Sista anmälningsdag 25 april.



Program 

Är vi maktlösa mot 
hot och angrepp på 

nätet?

Har vi en trovärdig 
och effektiv finan-

siell tillsyn?

Lunch

Rätten för en 
misstänkt att tiga

I Prosolvias
kölvatten

Paneldebatt: Vårt behov av 
Edward Snowden

Kaffe

Presentation av
vinnande uppsatser

09:15 - 10:45 

11:00 - 11:45 

11:45 - 13:15 

00:30 

13:15 - 14:45 

14:45 - 15:15 

15:15 - 17:00

17:15 - 18:30

18:30 - 

Registrering och kaffe
08:30 - 09:15 

Borgen, Orphei Drängars Plats 1

Fördrink
Jontes stuga, Övre slottsgatan 3

Bankett
Östgöta nation, Trädgårdsgatan 15

Buss till Stockholm
Avgår från Östgöta nation



Hot och hat på nätet har blivit allt vanligare, men också allt 
mer uppmärksammat. Frågan är om vi har möjlighet att 
skydda oss? Vi kommer att diskutera frågor såsom brister 
i lagstiftningen om ansvar och skadestånd, förutsättningar 
för utredning och åtal, förutsättningar för skadeståndstalan 
samt andra åtgärder

Moderator
Fredrik Wersäll, president Svea hovrätt 

Medverkande 
Nils Funcke, journalist och författare
Helene Gestrin, kammaråklagare
Mårten Schultz, professor i civilrätt Stockholms universitet

Är vi maktlösa mot hot och 
angrepp på nätet?
09:15 - 10:45 

Den finansiella kris som under lång tid skakat världen visar 
finansmarknadens betydelse inte bara för ekonomin utan för 
samhället i stort och den understryker vikten av åtgärder för 
att hindra eller mildra framtida kriser. En av de viktigaste 
åtgärderna är en trovärdig och effektiv finansiell tillsyn. Där-
för kan frågan ställas om Finansinspektionen kan fylla alla 
sina parallella roller - regelskapare och utredare samt såväl 
undersökningsledare som anklagande och beslutande i fråga 
om långtgående sanktioner, vilka nu kan träffa också enskil-
da - utan risk för intressekonflikter och splittring och utan 
risk för att trovärdigheten och effektiviteten tar skada. Dessa 
frågor kommer att belysas under seminariet.

Moderator
Thomas Bull, Justitieråd i HFD

Medverkande 
Kerstin Hermansson, VD Svenska Fondhandlareföreningen 
Gustaf Sjöberg, docent i civilrätt Stockholms universitet och 
styrelseledamot FI
Daniel Stattin, professor civilrätt Uppsala universitet 
Gunnar Strömmer, advokat Gernandt & Danielsson och 
grundare av Centrum för Rättvisa

Har vi en trovärdig och effektiv 
finansiell tillsyn? 
09:15 - 10:45 

Mårten Schultz

Fredrik Wersäll Nils Funcke

Thomas Bull

Gustaf Sjöberg

Daniel Stattin

Kerstin Hermansson

Gunnar Strömmer

Helene Gestrin



Att en misstänkt eller tilltalad har en ”right to remain si-
lent" anses som utgångspunkt följa av kraven på en rättvis 
rättegång och oskyldighetspresumtionen enligt artikel 6 i 
Europakonventionen. Europadomstolen har dock även ut-
talat att den tilltalades tystnad kan beaktas vid värdering-
en av åklagarens bevisning, i situationer då den tilltalade 
kan förväntas komma med en förklaring. Detta tog Högsta 
domstolen nyligen fasta på (i resningsfallet NJA 2013 s. 
931). Seminariet kommer att belysa omfattningen av rätt-
en att tiga i teori och praktik.

Moderator
Eric Bylander, docent i processrätt Uppsala universitet

Medverkande
Thomas Ahlstrand, vice chefsåklagare Internationella 
åklagarkammaren
Björn Hurtig, delägare Advokaterna Hurtig and Partners
Elisabeth Palm, jur. dr. h.c. Uppsala universitet och  f.d. 
domare Europadomstolen

Rätten för en misstänkt att tiga
13:15 - 14:45

En revisionsfirma och dess revisor har solidariskt förpliktats 
att betala 890 miljoner kr jämte dröjsmålsränta för tolv år 
till Prosolvias konkursbo, därför att revisorn ansågs ha varit 
vårdslös i granskningen av bolagets redovisning (överskat-
tat dess ställning, vilket avslöjades i pressen) och därmed ha 
orsakat skada genom minskade finansieringsmöjligheter för 
bolaget (HovR:n VS 2013-08-15, mål T 4207-10). Tvisten 
har förlikts innan HD tog ställning till sökt PT. Hovrättens 
kausalitetsbedömning är omdiskuterad. Seminariet kom-
mer främst koncentreras till de principfrågor som aktualise-
ras vid konsultuppdrag.

Moderator
Torgny Håstad, f.d. justitieråd HD

Medverkande
Dan Brännström, generalsekreterare FAR
Jan Kleineman, professor i civilrätt Stockholms universitet
Stefan Lindskog, justitieråd HD

I Prosolvias kölvatten
13:15 - 14:45 

Torgny Håstad

Stefan LindskogJan Kleineman

Dan Brännström

Elisabeth Palm

Thomas AhlstrandEric Bylander

Björn Hurtig



Paneldebatt: Vårt behov av Edward Snowden
15:15 - 17:00

Edward Snowden har avslöjat häpnadsväckande uppgifter om USA:s övervakning. Har han 
varit enbart till nytta, eller också till skada? Hur ska man se på en person som avslöjar hem-
ligheter om sitt lands försvar och säkerhet? Kan behovet av övervakning motivera inskränk-
ningar av yttrandefriheten och intrång i integriteten? Är svensk lag lämpligt utformad? Skul-
le en svensk Edward Snowden behandlas annorlunda? Bör han beviljas uppehållstillstånd i 
Sverige? Vilken betydelse har FRA:s samarbete med NSA?

Moderator
Johan Hirschfeldt, f.d. justitiekansler

Medverkande
Håkan Holmberg, politisk chefredaktör Upsala Nya Tidning
Anna Skarhed, justitiekansler
Anna Troberg, partiledare för Piratpartiet
Runar Viksten, f.d. chef för Försvarsunderrättelsedomstolen
Inger Österdahl, professor i folkrätt Uppsala universitet

Håkan Holmberg

Runar VikstenAnna Troberg Inger Österdahl

Johan Hirschfeldt Anna Skarhed



Alumnistiftelsens Pris
för Bästa Examensarbete
Varje år delar Alumnistiftelsen ut pris till årets bästa exa-
mensuppsatser i Uppsala. Urvalet sker genom att lärare vid 
Juridicum nominerar uppsatser som sedan granskas av en 
jury bestående av ledamöter från Alumnistiftelsens styrelse. 
Efter noggranna överväganden utser styrelsen de två vinnan-
de uppsatserna. Författarna tilldelas 10 000 kr vardera och 
välkomnas att presentera sin uppsats under Alumnidagen. 
Vinnarna kommer att publiceras på Alumnistiftelsens hemsi-
da i april. De nominerade uppsatserna presenteras nedan.

Upplysningsplikt vid företagsöverlåtelser
Anna Mindedal
Handledare Erika P Björkdahl
 
Allmänt skadestånd – En undersökning av 
det arbetsrättsliga ideella skadeståndet
Karolina Stenlund
Handledare Håkan Andersson
 
Verkställighetsåtgärder i främmande stats 
egendom ur ett immunitetsrättsligt per-
spektiv och i ljuset av Sedelmayerfallet
Elena Kostyleva
Handledare Inger Österdahl

Villkorade fastighetsöverlåtelser
Matilda Magnusson
Handledare Erika P Björkdahl
 
Skatteincitamenten för pensionssparande 
– Utmaningar i en global ekonomi
Erika Svensson
Handledare Bertil Wiman
 
Ett gränslöst unionsmedborgarskap – En 
analys av den statiska unionsmedborga-
rens rättighetsskydd
Disa Rodhe
Handledare Maria Bergström
 

Förra årets pristagare under presenta-
tionen av respektive uppsats på Alum-
nidagen. Linnea Håkansson och Mar-
tin Henning.



Mentorskapsprojektet 2014
Ännu ett år med Mentorskapsprojektet har rullat igång. Den 
11 februari inledde vi med en kickoff på Östgöta nation.

Alumnistiftelsen fortsätter driva Mentor-
skapsprojektet som nu har sammanfört 
yrkesverksamma jurister med studenter 
under nästan ett decennium. Kort sagt 
innebär projektet att en student match-
as med en yrkesverksam jurist. De båda 
träffas ett antal gånger. Studenten får en 
värdefull möjlighet att blicka in i ett ar-
betsliv som på många sätt skiljer sig från 
studierna. Mentorn å sin sida får chans att 
dela med sig av sina erfarenheter från ar-
betslivet, och får samtidigt en insyn i hur 
dagens studentliv fungerar. Erfarenheterna 

från åren med projektet är att både adept 
och mentor upplever att de får ett ömsesi-
digt utbyte.

Kickoff på Östgöta nation
I år samlade vi mentorerna och adepterna 
på Östgöta nation för en kickoff. För vissa 
av mentorsparen innebar kvällen det första 
förväntansfulla mötet. Även gamla bekan-
ta fick en chans till en uppskattad återträff. 
Kvällen bjöd på god mat, gott sällskap och 
ljuv körsång från en avdelning av läkarstu-
denternas manskör.



– Jag har haft förmånen att delta i Mentor-
skapsprojektet som adept under tre år och 
jag har mina mentorer att tacka för en stor 
del av de yrkesmässiga möjligheter jag har 
haft. Det kan inte understrykas nog att det 
är ovärderligt att ha en yrkesverksam jurist 
som ser din potential och som kan vägleda 
dig genom utbildningen, säger Vanja Er-
iksson, ansvarig för projektet.
– Mentorskapsprojektet är unikt då vi sam-
manför studenter och jurister med gemen-
samma juridiska intresseområden. Som 
huvudansvarig för Mentorskapsprojektet 
är jag stolt över att se att projektet växer för 
varje år. I år kunde vi ge 75 studenter en 
plats, nästa år siktar vi ännu högre, säger 
Vanja Eriksson.

Vill du veta mer?
Gå gärna in på vår hemsida 
www.alumn.uu.se/jurist eller kontakta 
Vanja Eriksson på mentor@jur.uu.se.

Vanja Eriksson, 
Per-Ola Jansson 
och Sebastian 
Westerling

Att få ge tillbaka av det 
positiva
– Jag var med när Alumnistiftelsen 
kom till. För oss som var med då var 
det viktigt att ge tillbaka något av allt 
det positiva vi själva fått när vi var stu-
denter. Målet var – och är – att samla 
gamla juriststudenter i Uppsala med 
dagens fakultet och med dagens stu-
denter, säger Per-Ola Jansson, mentor 
för studenten Sebastian Westerling.
– Att få ha en mentor har gett mig en 
ovärderlig och få förunnad möjlighet 
att både djupdyka i befintliga intres-
seområden samt upptäcka nya. Att ha 
kontakt med någon som bidrar med 
sin långa erfarenhet på det sätt pro-
jektets mentorer gör rekommenderar 
jag varmt alla, säger adepten Sebasti-
an.



Fredrika Skoog
jur kand 1999
ordförande
advokat och delägare, 
advokatfirman Hamilton

Karin Hassel
jur stud
verkställande ledamot

Mari Andersson
jur kand 1977
president, Kammarrätten 
i Stockholm

Torbjörn Andersson
jur kand 1992
professor, dekanus vid 
Juridiska fakulteten

Rolf Johansson
jur kand 1978
advokat

Göran Lambertz
jur kand 1976
justitieråd

Patric Palm
styrelseordförande
Hansoft AB

Per-Ola Jansson
jur kand 1970
direktör

Ingrid Benzinger
jur stud
representant JUSEK

Henrik Hassel
jur stud
representant ELSA

Eric Lennerth
jur stud
representant Juridiska 
Föreningen

Carl Gleisner
jur stud
oberoende studerande-
representant

Styrelsen 2013–2014



Margareta Brattström
jur kand 1990
professor, juridiska
institutionens prefekt

Susanne Håkansson
jur kand 1986
bankjurist, Swedbank

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

Maria Ingelsson
jur kand 2001
advokat och delägare, 
advokatfirman Lindahl

Anna Skarhed
jur kand 1977
justitiekansler

Åsa Thunman
jur kand 1993
chefsjurist, Securitas

Fredrik Wersäll
jur kand 1976
hovrättspresident, Svea 
hovrätt

Arbetsgruppen

Inom Uppsalajuristernas Alumnistiftel-
se utförs mycket av det löpande arbetet 
av studenter som valt att engagera sig i 
verksamheten. Dessa utgör stiftelsens 
arbetsgrupp, som i sin tur består av fyra 
undergrupper. 

Att vara engagerad i arbetsgruppen 
innebär att man får vara med och driva 
en spännande och intressant verksamhet. 
Samtidigt skapas givande kontakter mel-
lan yrkesverksamma jurister och dagens 
studeter, vilket är ett av stiftelsens huvud-
ändamål.

Verkställande ledamot
Karin Hassel

Bankettgruppen
Katarina Dahlkvist, ansvarig
Ingrid Benzinger
Johanna Flink
Sanna Godau
Daniel Larsson

Sponsorgruppen
Camilla Thor, ansvarig
Rebecca Claesson
Alexander Edvinsson
Christian Spångberg

Mentorskapsgruppen
Vanja Eriksson, ansvarig
Mathilda Haglund
Eric Lennerth
Rebecca Riesenfeld
Sebastian Westerling

Marknadsförings- och
kommunikationsgruppen
Carl Gleisner, ansvarig
Sam Dexenius
Henrik Hassel
Såma Kader



Vi advokater och advokatbyråer i Uppsala
är stolta sponsorer av Alumnidagen 2014

Beställ ditt exemplar på förlagets hemsida 
www.iustus.se eller via bokhandeln.

Stockholm - UppSala - lUnd - gÖtEBoRg

Vill du att din text ska nå över 5 000 läsare? 
publicera den i Juridisk publikation!

Som Sveriges största akademiska juridiska tidskrift 
publicerar Juridisk publikation texter om såväl 

fundamentala juridiska problem som aktuella frågor inom 
samtliga rättsområden.

Vill du teckna en prenumeration? 
gå in på www.juridiskpublikation.se eller maila 

redaktionen@juridiskpublikation.se.



Tidningsinformation
Denna tidning kommer från Uppsalajuris-
ternas Alumnistiftelse och går ut till de ca 
8 200 alumner som finns i Alumnnätver-
kets register.

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

I tidningens redaktion har ingått Carl 
Gleisner och Såma Kader.

Fotografer
Omslag: Tommy Westberg
Porträttfotografier:
Tom Knutson (Stefan Lindskog)
Martin Cederblad (Jan Kleineman)
Stig-Göran Nilsson (Dan Brännström)
Magnus Andersson (Johan Hirschfeldt)
Michelle Dunbar (Anna Troberg)
Leif Kullberg (Inger Österdahl)
Rikard Westman (Mårten Schultz)

Tidningen är tryckt av Grafiska Punkten.



I början av 2014 flyttade vi till nya större lokaler på Vaksalagatan 10. Då anställde 
vi också tre uppsalaalumner som förstärker byrån. Vi söker ständigt duktiga 
och drivna personer som kan bidra till Lindahls fortsatta framgång och tillväxt.

Välkommen till Jontes stuga på fördrinken inför alumnibanketten, så kan vi 
bekanta oss mer. Från kl. 17.15 den 7 maj finns vi på plats.

www.lindahl.se

Vi söker nya kollegor 
och bjuder på fördrink. 


