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Välkommen till
Uppsala
A

lumnidagen 2015 erbjuder liksom
tidigare ett smörgåsbord av aktuella juridiska ämnen med välkända talare.
Seminarierna följs av en traditionsenlig
bankett på Östgöta nation. Vi har i år valt
att tidigarelägga banketten något som en
anpassning till tidtabellerna för tåg och
bussar. Vi hoppas att så många som möjligt
har möjlighet att stanna kvar på banketten
för att äta och umgås under trevliga former.
Banketten är ett utmärkt tillfälle att
utvidga sitt nätverk med andra alumner,
lärare och forskare vid fakulteten, och inte
minst dagens studenter. För egen del har
jag knutit många kontakter under alla de
Alumnidagsbanketter som jag har deltagit
i. Kontakter som har gett mig värdefulla
insikter både för min roll som advokat och
för mig rent personligen. Jag minns särskilt ett samtal jag hade med en åklagare,
som berättade engagerat om sitt yrke och
de värderingar som han tog fasta på som
ett rättesnöre i sin yrkesroll. Åklagaren
gav mig flera insikter som jag har haft stor
nytta av som advokat i olika förhandlingssituationer. Med detta vill jag gärna
inspirera alla er alumner till att återvända
till det anrika universitetshuset i Uppsala för att dela med er av era erfarenheter

och låta er inspireras av varandra. Varför inte ta kontakt med dina gamla kurskompisar och använda Alumnidagen till
just er återförening? Vi som jobbar med
Alumnistiftelsen har tagit hand om i
princip allt det praktiska, det enda du
behöver göra är att investera tiden,
betala en närmast oförskämt låg avgift och, i
förekommande fall, transportera dig till
Uppsala.
Väl mött i Uppsala den 7 maj!

Fredrika Skoog

Ordförande Uppsalajuristernas Alumnistiftelse

Praktisk information
Alumnidagen är en fantastisk möjlighet för dig att få återvända till det studentikosa
Uppsala. Du får åter slå dig ner i Universitetshuset för att förkovra dig i några av de mest
aktuella frågorna inom juridik och samhälle. Förutom de högklassiga seminarierna och
paneldebatterna får du möjlighet att både träffa gamla vänner och knya nya kontakter med
andra alumner och nuvarande studenter. Sist men inte minst får du även chansen att uppleva
en klassisk sittning på nation – du har väl inte glömt texten till O gamla klang och jubeltid?
När: 7 maj 2015. Registrering från 08:30.
Var: Seminarierna i Universitetshuset.
Lunch på Restaurang Borgen.
Kvällens bankett på Östgöta nation.
Anmälan: www.alumn.uu.se/jurist
Sista anmälningsdag: 25 april 2015.
Kostnad: 1 500kr + moms.
I priset ingår seminarier, kaffe, lunch,
fördrink, samt bankett i sann Uppsalaanda.
För den som vill stödja stiftelsens verksamhet
finnsmöjlighet att betala in ett valfritt, högre belopp.
Observera att Alumnidagen motsvarar 5 timmar
vidareutbildning för medlem i Sveriges Advokatsamfund.

www.uppsalajuristernasalumnistiftelse.se
www.facebook.com/UppsalajuristernasAlumnistiftelse
Uppsala University Alumni → Uppsalajuristernas Alumnistiftelse

Program
08:30 – 09:15

Registrering och kaffe
Universitetshuset

09:15 – 10:45

Avtalslagen 100 år

11:00 – 11:45

Presentation av vinnande examensuppsatser

11:45 – 13:15

13:15 – 14:45

14:45 – 15:15

15:15 – 17:00

17:30

Juristrollen idag

Lunch
Borgen, Orphei Drängars plats 1

Behöver
3:12-reglerna
förändras?

Folkrätten och
Palestina
Fika

Sponsrat av Hammarskiöld & Co

Paneldebatt:
Bör vi förbjuda rasistiska organisationer?
Fördrink & bankett

Östgöta nation, Trädgårdsgatan 15

Förmiddag
Avtalslagen 100 år
9:15–10:45
Avtalslagen är gemensam för de nordiska länderna. Lagen har sedan 1915 undergått
bara obetydliga förändringar; den viktigaste är införandet av den allmänna jämkningsregeln i 36 §. Vid hundarårsjubileet är det naturligt att diskutera om en mer
genomgripande reform behövs (se t.ex. www.avtalslagen2010.se), eller om det räcker
med rättsutveckling genom prejudikat.
Erika P Björkdahl

Moderator

- Erika P Björkdahl, lektor i civilrätt vid Uppsala universitet

Medverkande

- Johan Giertsen, professor i rättsvetenskap vid Bergens universitet
- Torgny Håstad, fd justitieråd HD
- Eric Runesson, advokat
Torgny Håstad

n
Eric Runesso

Juristrollen idag
- Teknisk specialist eller humanistisk generalist?

9:15–10:45
Seminariet anordnas i samarbete med Juridiska Studierådet.
I takt med att samhället förändras ställs jurister inför nya
Anne Ramberg
utmaningar och möjligheter. Kunskap genom böcker ställs mot nya
tekniska former för kunskapsinhämtande. Lagstiftningstakten ökar
ständigt och både lagstiftningen och rättstillämpningen påverkas starkt av det utvidgade europeiska samarbetet. Vilka nya krav ställer detta? Måste jurister utbildas till
specialister för att kunna hantera komplicerad lagstiftning?Eller behöver vi generalister som kan se helheten? Har jurister ett särskilt ansvar att värna det demokratiska
samhället? Seminariet diskuterar juristens roll i samhället med fokus på de utmaningar
och möjligheter som vi ser idag och kan förvänta oss i framtiden.

Emma Kadri

Gunnar Strömmer

Moderator

- Anna Skarhed, justitiekansler

Medverkande

- Lena Holmqvist, lektor i straffrätt vid Uppsala universtet
- Emma Kadri, jur stud och fd ordförande Juridiska Studierådet
- Anne Ramberg, generalsekreterare Advokatsamfundet
- Gunnar Strömmer, advokat och grundare av Centrum för rättvisa
Anna Skarhed

Lena Holmqvist

Examensuppsatser
Varje år tilldelas två studenter som skrivit examensuppsats under det gångna året Alumnistiftelsens Pris för
Bästa Examensarbete. Handledarna på Juridicum nominerar kandidater till priset och en jury inom stiftelsens styrelse
fattar beslut efter en noggrann genomgång. Vinnarna tilldelas 10 000 kr vardera och får också presentera sina uppsatser på ett seminarium under Alumnidagen. Vinnarna
kommer att tillkännages på stiftelsens webbplats i april.
De nominerade är (handledare inom parentes):
Johan Björkman - Rättsställning för barn födda utomlands genom
surrogatarrangemang (Maarit Jänterä-Jareborg)
Johanna Chamberlain - Registerskador - Om statens skadeståndsansvar
vid felaktig behandling av personuppgifter (Håkan Andersson)
Emma Ericson - Målbolagsstyrelsens informationsgivning vid offentliga
uppköpserbjudanden – Särskilt om kurspåverkande information och
due diligence-undersökningar (Daniel Stattin)
Laura Eriksson - Customary International Law and EU Law - Exploring
the Scope for Using Customary Arguments in an EU Context (Göran Lysén)
Alexander Fassihi - Bryssel II-förordningen - olovliga bortföranden
av barn och Europadomstolen (Maarit Jänterä-Jareborg)
Anna Hankó Faragó - THE PARENT-SUBSIDIARY DIRECTIVE AND ITS
PROPOSED REVISION - A growing focus on anti-avoidance and hybrid
financial instruments (Mattias Dahlberg)
Oscar Heimeryd - Formulering av begränsningsvärden - Bör en
riktvärdeskonstruktion återinföras? (Gabriel Michanek)
Christoffer Lundqvist - Ändamålsenliga MKB-system –
en jämförelse mellan svensk och finsk rätt (Jan Darpö)
Victoria Nilsson - Efterarv vid makes förmånstagarförvärv - En utredning
av rättsläget i spåren efter NJA 1975 s. 302, med särskilt fokus på särkullbarns rätt till efterarv (Margareta Brattström)
Marcus Sjöström - The Initiation of an Investigation Proprio Motu by the
Prosecutor of the ICC – A reasonable Basis to Proceed? (Inger Österdahl)
Johanna Sköld - The Principle of Distinction in Non-International
Armed Conflicts (Inger Österdahl)

Eftermiddag
Folkrätten och Palestina
13:15–14:45
Vid seminariet diskuteras några frågor som ställs i dag angående Palestina och folkrätten. Vilka begränsningar finns i Israels rätt att försvara sig? Vilka regler styr Israels
förhållande till Gaza och Västbanken? Vad gäller folkrättsligt om erkännandet av
Palestina? Vilka samband finns mellan frågor som rör striderna i Gaza och erkännandet?
Hur kan folkrätten bidra till en lösning av konflikten?

Inger Öst
erdahl

Moderator

- Inger Österdahl, professor i folkrätt vid
Uppsala universitet

Medverkande

Pål Wrange

Göran Lysén

- Hans Corell, fd rättschef i FN
- Agneta Johansson, folkrättsjurist vid ILAC, Stockholm
- Göran Lysén, professor emeritus i folkrätt vid Uppsala universitet
- Pål Wrange, professor i folkrätt vid Stockholms universitet

Agneta Jo
hansson

Hans Corell

Behöver 3:12-reglerna ändras?
13:15–14:45
3:12-reglerna i skattelagstiftningen har stor praktisk betydelse. De syftar till att hindra
att arbetsinkomst genom utdelning omvandlas till lågbeskattad kapitalinkomst. I små
bolag uppfylls syftet, men i bolag med stor lönesumma hindrar inte reglerna stora
lågbeskattade utdelningar till ägarna oavsett storleken på deras kapitalinsatser.
Reglerna har också smittoeffekter som bland annat kan hämma viljan att starta nya
bolag. Direktiv om en översyn av dem har beslutats i januari 2015. Seminariet kommer
att behandla problem med reglerna och hur de bör lösas.

Mari Andersson

Moderator

- Mari Andersson, lagman, Förvaltningsrätten i
Stockholm

Medverkande

- Ingemar Hansson, generaldirektör Skatteverket
- Margit Knutsson, justitieråd i HFD
- Jerker Löfgren, senior legal counsel, Carnegie Investment Bank

Jerker Löfgren

Ingemar Hansson

Paneldebatt
Ska rasistiska organisationer förbjudas?
15:15–17:00

Sten Heckscher

Hélene Lööw

Sverige har anslutit sig till 1965 års FN-konvention om eliminering av alla former av
rasdiskriminering och är därigenom folkrättsligt förpliktigat att bl.a. genom straffhot förbjuda
organisationer som främjar rasdiskriminering. Något sådant förbud har inte införts. Sverige har
därför genom åren kritiserats av FNs kommitté mot rasdiskriminering, men svarat att befintlig
lagstiftning – främst den om hets mot folkgrupp – är tillräcklig. I den inhemska debatten har olika
skäl för och emot en sådan kriminalisering anförts samtidigt som olika manifestationer av rasism
gjort frågan aktuell.

Moderator

- Sten Heckscher, fd justitieråd och
ordförande i HFD

Medverkande

- Sverker Gustavsson, professor emeritus
i statskunskap vid Uppsala universitet
- Hélene Lööw, lektor i historia, Uppsala universitet
- Peter Nobel, jur.dr.h.c, Sveriges första DO
- Mona Sahlin, nationell samordnare mot
våldsbejaktande extremism

Mona Sahlin

Sverker Gustavss

on

Vi advokater och advokatbyråer i Uppsala
är stolta sponsorer av Alumnidagen 2015

Peter Nobel

Välkommen in i styrelsen
Magnus Sjögren är nyvald styrelseledamot i Uppsalajuristernas Alumnistiftelse. Magnus vision med stiftelsen är
att i högre grad attrahera nyfikna studenter, samt skapa en
plattform för ett erfarenhetsutbyte som ligger i tiden.
Magnus Sjögren beskriver sig själv som intresserad och jordnära.
Han kommer ursprungligen från Ludvika, men har via studierna i Uppsala, jobb som bolagsjurist på IT-företag, advokat på större
byrå i Stockholm och jurist inom projektfinansiering och compliance på Nordiska Investeringsbanken i Helsingfors slutligen landat i
Stockholm (och Oslo), där han nu arbetar som chefsjurist och vice VD för
det norska kredit- och finansieringsföretaget Folkia AS.
Namn: Magnus Sjögren
– Det bästa med mitt jobb är bredden. Jag arbetar med
Examen: jur kand, 2000
juridik, compliance och personalfrågor. Därtill är jag styrelsesekreterare och
Arbetar som: vVD Folkia AS,
ansvarar för public affairs. Det är ett jobb där man får stora möjligheter att
ordförande Svenska
utveckla många egenskaper, berättar Magnus.
Konsumentkreditföretagen
Han beskriver att konsumentkreditbranschen från tid till annan är
utsatt för omfattande granskning. För att främja en sund kreditgivning och
på allvar delta i debatten kring branschen tog Magnus tillsammans med några andra 2012/2013 initiativ till
branschorganisationen Svenska Konsumentkreditföretagen.
– Vi är för närvarande ett knappt tiotal medlemmar, vilket utgör ungefär hälften av marknaden.
Vi samarbetar för att främja en bra utveckling i branschen med tillämpade av god kreditgivningssed.
I föreningen har vi bland annat upprättat egna etiska regler och har skapat en egen reklamationsnämnd, ungefär
som ARN.

“Bevara traditionen - utveckla innovationen!”
Magnus Sjögren var en aktiv student under näranog hela 90-talet, framförallt inom V-Dala Nation där han
varit både sångarförande, ordförande i kören samt barmästare. Körsången har Magnus fortsatt med och han är
sedan slutet av 90-talet förste tenor i kören Orphei Drängar. OD repeterar varje tisdag och därmed är Magnus
i Uppsala minst en gång varje vecka.
– Vid sidan av jobb, familj och vänner så är OD mitt stora fritidsintresse. Musiken kommer först, även om
jag också är sportintresserad. På helger och andra lediga stunder så brukar hela familjen idrotta med allt som
de olika årstiderna erbjuder. Alla i familjen är även intresserade av sång och musik, så det blir en hel del av den
varan också.
Som ledamot i Alumnistiftelsens styrelse hoppas Magnus Sjögren kunna bidra till att fler studenter och
alumner finner en samverkan genom stiftelsen.
– Alumnistiftelsen ska vara länken mellan den fina - mestadels teoretiska - juridiska utbildningen vid Uppsala Universitet och det praktiska arbetslivet. Juridiken har ju på ganska kort tid funnit ’nya arenor’, där många
juriststudenters drömjobb nuförtiden är inom innovationsföretag som Google och Spotify – så det gäller för oss
att bevara allt som det traditionsrika Uppsala Universitet står för och samtidigt vara innovativa och utveckla en
modern mötesplats som ’hänger med i tiden’, kanske i första hand mellan student och alumn, men även mellan
alumner. Bevara traditionen - utveckla innovationen!

Anna Skarhed hedersdoktor
”En juristexamen i Uppsala är något att vara stolt över!”
Alumnistiftelsens styrelseledamot, tillika Sveriges
justitiekansler, Anna Skarhed, har nyligen utnämnts
till hedersdoktor vid Juridiska fakulteten i Uppsala.
Grattis, Anna! Hur känns det att ha blivit utnämnd till
hedersdoktor?
– Jag är stolt och känner mig mycket hedrad! Titeln i sig betyder
ju inget, men det känns fint att få en ännu starkare koppling till
fakulteten.
Hur kan du som alumn ge tillbaka till Juridicum?
– Jag tror det är värdefullt att vi som är alumner får träffa dagens studenter. Studierna i juridik är teoretiska och vi kan förhoppningsvis
förmedla vad det är att vara jurist – mera konkret. Alumnistiftelsen har kommit till för att skapa kontaktvägar och kunskapsutbyte
mellan tidigare och nuvarande juriststudenter, bl.a. genom mentorskapsprogrammet. Genom alumnverksamheten kan förhoppningsvis också yrkesverksamma jurister stödja den Juridiska fakulteten
t.ex. genom att delta som seminarieledare eller föreläsare. Det
har varit givande att få bidra till detta genom arbetet i stiftelsens
styrelse.
Anna Skarhed efter promotionen i februari.

Bör vi eftersträva en starkare alumnikultur i Sverige, som det är i exempelvis USA?
– Vi har inte samma starka traditioner som i USA men jag tror att alumniverksamheten vid Uppsala
universitet liksom vid andra universitet och högskolor kommer att utvecklas framöver.
Hur ser du på dagens juristutbildning och forskning vid Uppsala universitet?
– En juristexamen i Uppsala är något att vara stolt över. Och att det för närvarande finns ca 60 doktorander är
imponerande. Men det är viktigt att utbildningen och forskningen får vara fri och ges tillräckliga resurser. Att
många studenter lider av betygsstress och att det kan vara svårt att finansiera studierna är problem som måste
tas på allvar.
Hur tänker du tillbaka på din egen studietid?
– Jag tyckte det var tungt att läsa juridik. Men vi var en grupp som följdes åt och stöttade varandra. Och så
fanns det ju annat än studier som förgyllde tillvaron! Det jag saknar mest från studietiden är att kunna ta ledigt
spontant när solen skiner och ge mig ut i skogen! Det är något att ta vara på också för dagens studenter. Att hitta
en balans i tillvaron är viktigt hela livet.

Styrelsen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordförande, Fredrika Skoog, jur kand 1999, advokat och delägare,
advokatfirman Hamilton
Mari Andersson, jur kand 1977, Lagman vid Förvaltningsrätten i Stockholm
Margareta Brattström, jur kand 1990, professor, prefekt vid Juridiska institutionen
Mattias Dahlberg, jur kand 1993, dekan vid Juridiska fakulteten
Torgny Håstad, jur kand 1967, professor, f d justitieråd
Maria Ingelsson, jur kand 2001, chefsjurist Hansoft AB
Per-Ola Jansson, jur kand 1970, direktör
Rolf Johansson, jur kand 1978, advokat
Göran Lambertz, jur kand 1976, justitieråd
Patric Palm, styrelseordförande, Hansoft AB
Magnus Sjögren, jur kand 2000, chefsjurist, vVD Folkia AS
Anna Skarhed, jur kand 1977, justitiekansler
Fredrik Wersäll, jur kand 1976, hovrättspresident, Svea hovrätt

•
•
•
•
•

Carl Gleisner, jur stud, verkställande ledamot
Katarina Dahlkvist, jur stud, oberoende studeranderepresentant
Elsa Karlefors, jur stud, representant JUSEK
Eric Lennerth, jur stud, representant Juridiska Föreningen
Isabella Rosman, jur stud, representant ELSA

Arbetsgruppen

Mentorskapsgruppen
Eric Lennerth (huvudansvarig), Mathilda Haglund, Daniel Larsson, Emma Kadri, Sofia Tångelin
Sponsorgruppen
Hjalmar Dunås (huvudansvarig), Carl Rythén-Larsson, Ellen Sjöberg
Alumnidagsgruppen
Elsa Karlefors (huvudansvarig), Elin Nygren, Isabella Rosman
Marknadsföringsgruppen
Anosheh Jabalameli (huvudansvarig), Nils Ivars, Alexander Berlin-Jarhamn

Studentorganisationerna
I Alumnistiftelsens styrelse finns tre studentorganisationer representerade. Var och
en av dem har stark koppling till Juricidum, eftersom de riktar sig till juriststudenter.
Här följer en kort presentation av de tre organisationerna.
The European Law Students’ Association (ELSA) är världens största

internationella, oberoende organisation för och av juriststudenter.
ELSA har 40 000 medlemmar och vill genom att skapa internationella
nätverk öka juriststudenters och unga juristers ömsesidiga förståelse,
akademiska förmåga och professionella färdigheter i enlighet med sin
vision: ”A just world, in which there is respect for human dignity and
cultural diversity”.

ELSA Uppsala har ca 600 medlemmar. Under hösten har ELSA Uppsala bl.a. arrangerat case-kvällar i samarbete med Hamilton, studiebesök på HD och en föreläsningsdag med fokus på migrationsrätt. Under 2015
arrangeras dels en utbytesresa med lokalgruppen i Freiburg, dels den årliga studieresan till Bryssel. ELSA
Uppsala håller också en kurs i Legal English i samarbete med Baker & McKenzie.
Vidare anordnar man en kurs i retorik och juridisk plädering, Moot Court Academy. Kursen avslutas med en
inspirerande föreläsning av Anne Ramberg. Under våren arrangerar också ELSA Uppsala i samarbete med
Advokatbyrån Delphi rättegångsspelet Moot Court Competition, en casetävling inom mänskliga rättigheter.
Vinnarlaget får varsin praktikplats på Delphis kontor i Stockholm som är ELSA Uppsalas sponsor.

Jusek juristsektion i Uppsala är en studentorganisation som grundar sig i akademikerförbundet Jusek. På såväl nationell som lokal nivå
strävar Jusek efter att underlätta steget mellan utbildning och arbetslivet.
Varje termin anordnar Jusek Uppsala en tentastuga respektive PMstuga i syfte att hjälpa nervösa och stressade studenter som precis
påbörjat juristprogrammet med handfasta tips och råd. Sektionen
arbetar även med att inspirera och informera studenterna om vilka karriärvägar som finns att tillgå efter
en juristexamen. Detta gjordes bland annat genom att bjuda in till ett glöggmingel i december där åtta
yrkesverksamma jurister berättade om sina spännande och alternativa karriärvägar. Det blev ett lyckat arrangemang med många informationshungriga studenter och på plats fanns en polisjurist, idrottsjurist, humanjurist och en kronofogde för att bara nämna några.
Lokalsektionen arbetar aktivt för att förbättra utbildningen, samt inspirera och motivera studenter.

Juridiska Föreningen i Uppsala (JF) är Nordens äldsta juristfören-

ing och grundades 1841. Föreningen firade 170-årsjubileum ifjol, med
en stor bal på Uppsala slott. JF har ca 2 000 medlemmar, vilket motsvarar en anslutningsgrad på ca 90% av studenterna på Juridicum. JF
håller till i sitt eget hus, kallat Jontes stuga, på Övre Slottsgatan 3 i
centrala Uppsala.

Föreningen erbjuder ett brett utbud av aktiviteter, bland annat så ansvarar föreningen för den populära Recceveckan. Denna vecka är till för alla de nya juriststudenter som
kommer till Uppsala. Under veckan anordnas tävlingar, lekar, pubar, klubbar och annat som för studenterna
samman och bidrar till att de träffar nya vänner. Recceveckan avslutas alltid med en gasque och utnämning
av terminens vinnande reccelag. Detta är en fantastisk början för nya juriststudenter och gör att föreningen
får ungefär 95% av alla nya studenter som medlemmar. JF erbjuder också caféverksamhet varje vardag, bokförsäljning av kurslitteratur, andrahandsförsäljning av äldre kurslitteratur, kontakt med byråer och företag
samt mycket annat.
Utöver JF:s egna gasquer och event anordnar också föreningen, tillsammans med institutionen,
den
diplomeringsceremoni
med
efterföljande
middag
som
äger
rum
varje termin. Detta brukar vara en trevlig tillställning och ett fantastiskt avslut på studenternas alla år i Uppsala. JF bevakar också studenternas intressen genom Juridiska Studierådet, som
har representanter på både fakultetsnivå och institutionsnivå. JF är mycket stolt över att få representera studenterna i olika sammanhang och tack vare föreningens samarbetspartners så erbjuds
studenterna en möjlighet till att få en inblick i framtida arbetsliv.

Organisationernas representater i Alumnistiftelsens styrelse svarar:
– Vad är det bästa med er organisation?
Isabella Rosman, President ELSA Uppsala:

– Det bästa med ELSA är att med 42 medlemsländer
öppnar ELSA dörren för internationella inslag under
utbildningen.
ELSA National Council Meeting i Lund 2014

Elsa Karlefors, Ekonomiansvarig Jusek Juristsektion i Uppsala:

– Det bästa med Jusek är att vi genom vår lokalstyrelse och vår sektionsstyrelse har möjlighet att påverka och förbättra såväl studievillkor som övergången
till arbetslivet.
Eric Lennerth, Ordförande Emeritus, Juridiska
Föreningen i Uppsala:
– Det bästa med Juridiska Föreningen är det
sociala, det festliga och det roliga.

Föreläsning med Jusek 2014

JF:s 170 års-jubileum:
Bal på Uppsala slott

Kick-off Mentorskapsprojektet 2015

“Jag vill återgälda något av det
goda som jag själv fick ut som student”
Med målsättningen att minska avståndet mellan
studier och arbetsliv har Alumnistiftelsen i över
tio år sammanfört studenter och yrkesverksamma
jurister. Genom Mentorskapsprojektet får adepterna
en möjlighet att träffa jurister med liknande juridiska intressen och därigenom en inblick i det framtida
yrkeslivet.
För mentorerna innebär projektet en chans
att förmedla yrkeserfarenheter och ta del av den
kommande generationen juristers förväntningar på framtida arbetsplatser. Intresset för att delta har ökat kontinuerligt och i år har hela 85 par
av mentorer och adepter matchats, vilket är en
ökning från föregående år. Bland årets mentorer
återfinns tio tidigare adepter, något som tyder på att
mentorskapsprojektet lämnar bestående avtryck
som sträcker sig längre än till utbildningens slut.

Per-Ola Jansson och Eric Lennerth.

Ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter
Per-Ola Jansson har under året har varit mentor åt Eric Lennerth. För Per-Ola var det givet att komma tillbaka
som mentor i år igen:
− Väldigt positiva erfarenheter från tidigare gör att man vill fortsätta. Jag vill återgälda något av det goda
som jag själv fick ut som student och få tillfälle att träffa unga kollegor. Även minnena från universitets- och
studentlivet lockar, förklarar Per-Ola.
På frågan om deltagandet som mentor i mentorskapsprojektet är tidskrävande svarar Per-Ola bestämt nej.
− Arbetet är roligt, intellektuellt och juridiskt stimulerande. Är man intresserad av en dialog och av
umgänge så är tidsaspekten en icke-faktor. Främst handlar det ju om att ta fram och förmedla erfarenheter
från sin egen yrkesbakgrund.

Stort intresse för folkrätt
Utmärkande för i år har varit den stora efterfrågan på jurister som sysslar med folkrätt. Det har dock
varit svårt att få tag på mentorer verksamma inom det området berättar Eric Lennerth, ansvarig för
Alumnistiftelsens mentorskapsprojekt. Det är dock ett mål att till nästa år bredda utbudet av mentorer.
− Självklart eftersträvar vi i så stor utsträckning som möjligt att matcha adepter och mentorer på bästa
sätt.

“Jag kan minnas mina egna drömmar”

Sofie Ottosson och Sofia Bruno.

Ett par som är nya i projektet är mentorn Sofia Bruno,
advokatfirman Delphi och Sofie Ottosson, som läser
termin 7. Vad fick dem intresserade av att delta i mentorskapsprojektet?
− Chansen att få lära känna någon i yrkeslivet lite
bättre, mer än ett studiebesök, berättar Sofie Ottosson.
Sofia Bruno tog sin examen vid Stockholms universitet för tre år sedan, men valde ändå att ställa upp
som mentor i mentorskapsprojektet.
− Ja, det krävdes ingen större övertalning (skratt).
Jag hade själv ingen mentor under min studietid och
jag tycker det är väldigt bra med mentorskap. Som
adept får man ett bra bollplank och jag som mentor
kommer få reflektera över min egen situation. Jag kan
minnas mina egna drömmar och tankar genom att se
min adept.

Mentor och adept matchas ihop
Adepterna matchas i största möjliga mån med en mentor som passar in på sådana egenskaper eller yrken som
adepten önskat. Mentorn får alltså en adept som är intresserad av just mentorns specialområden. På så vis
skapas förutsättningar för ett bättre, mer nära, samarbete och förhoppningsvis en god relation.
− Jag ville ha en mentor som jobbar med affärsjuridik, gärna immaterial- och konkurrensrätt – så då passar ju Sofia jättebra. Jag hoppas vi kan äta lunch lite då och då, jag kanske kan få besöka Delphi, eller något
annat, säger Sofie Ottosson, men tillägger:
− Men framförallt är det kul att lära känna en jurist personligen.
Sofia Bruno är inne på samma spår:
− Jag har deltagit i mycket studentaktiviteter för Delphi, vilket jag tycker är jättekul. Men här gör jag det
inte som företrädare för byrån, utan som mig själv. Det blir förhoppningsvis mer personligt och avslappnat
– lite mer distanserat från byrålivet.
Alumnistiftelsen hoppas att Sofie Ottosson och Sofia Bruno får ett roligt och givande år. Stiftelsen önskar
dem och alla andra mentorer och adepter stort lycka till.

Foto: Andreas Carlsson

Som Sveriges första Law Review publicerar Juridisk Publikation akademiska juridiska artiklar skrivna av såväl studenter som
yrkesverksamma jurister. Tidskriften drivs
ideellt av studenter vid Stockholm, Lund,
Uppsala, och Göteborgs universitet och
prenumeranterna utgörs av advokatbyråer,
domstolar och större juridiska bibliotek.
För mer information angående publicering och
möjlighet att bli en del av redaktionen kontakta
oss på redaktionen@juridiskpublikation.se

www.juridiskpublikation.se

Iustus är ett bokförlag med inriktning på juridisk
litteratur inom tre områden: läromedel, vetenskap
samt litteratur för praktiserande jurister.
www.iustus.se
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