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I år genomför Uppsalajuristernas Alumnistif-
telse för femtonde året i rad en Alumnidag i 
Uppsala. På grund av pågående renoveringsar-
beten i Universitetshuset håller vi till i Blåsen-
hus i år liksom förra året. I den här tidningen 
kan Du läsa det mesta om årets program. Jag 
är helt övertygad om att Du kommer att tycka 
att programmet är fantastiskt intressant. Vi har 
som vanligt lyckats städsla några av de mest in-
tressanta profilerna för att tala om några av de 
mest aktuella och intressanta ämnena på den 
politiska och juridiska agendan. Är Du sugen 
på att återse Juridicum, Jontes stuga, och Öst-
göta Nation, kanske stifta ny bekantskap med 
Munken, där en stor del av fakulteten huserar 
nu, och återse studiekamrater, ”gamla” lärare 
och forskare och en hel del annat? Då är Alum-
nidagen helt rätt för Dig. Det råder ingen tve-
kan om att utbytet på alla plan av att vara med 
på Alumnidagen vida överstiger kostnaden för 
och mödan av att delta. Dessutom bidrar Du 
till Alumnistiftelsens verksamhet. Anmäl Dig 
redan nu, så är Du säker på att få plats. 

Alla aktiviteter som Alumnistiftelsen ägnar 
sig åt går ut på att ge stöd åt verksamheten vid 
Juridicum och åt dess studenter. Under de dry-
ga femton år som Alumnistiftelsen funnits har 
vi lyckats bygga en ganska stabil plattform att 
arbeta från. Vi har skapat en medvetenhet hos 
alumnerna (bl.a. hos Dig) om vår existens och 
verksamhet. Vi har etablerat ett väl fungeran-
de samarbete med Juridicum, dess ledning och 
dess lärare och forskare, och hos dem och hos 
universitetsledningen skapat ett förtroende för 
vår verksamhet. Vi har gjort oss synliga bland 
studenterna och bidrar i någon mån, främst 
kanske genom mentorskapsprogrammet, po-

sitivt till förutsättningarna för studenterna att 
genomföra juristutbildningen på ett bra sätt.

Det är nu hög tid att ta nästa steg i ut-
vecklingen av Alumnistiftelsens verksamhet. 
Vi för diskussioner om hur vi kan samarbe-
ta med Juridicum och Universitetet för att 
skapa ytterligare resurser till Juridicum och 
om formerna för vårt stöd till Juridicum och 
dess verksamhet. Det är min ambition att 
återkomma om detta framöver, men jag vill 
redan nu förutskicka att jag tror att det finns 
ett ordentligt utrymme för oss alumner att 
i olika former, inte minst ekonomiskt, bidra 
till att öka förutsättningarna för Juridicum att 
förbättra verksamheten. Just nu gäller det att 
finna former för detta som vi alumner, Juridi-
cum och Universitetet gemensamt är tillfreds 
med. Att vi alumner (Du och jag och alla an-
dra) är beredda att ge tillbaka något av allt det 
positiva under studietiden och därefter som 
Juridicum bidragit till att skapa är jag helt 
övertygad om. Med gemensamma ansträng-
ningar kommer vi att kunna åstadkomma 
underverk! Men, som sagt, mer om det framö-
ver. Först skall vi genomföra årets Alumnidag  
med Dig som deltagare.

Rolf Johansson

Välkommen till 
Alumnidagen 2017

Ordförande,
Uppsalajuristernas Alumnistiftelse
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www.facebook.com/UppsalajuristernasAlumnistiftelse

Uppsala University Alumni → Uppsalajuristernas Alumnistiftelse

www.uppsalajuristernasalumnistiftelse.se

Praktisk information

      Alumnidagen 2017
     När: 11 maj 2017. Registrering sker från kl. 08.30

       Var: Seminarierna är i Blåsenhus
       Lunch på Restaurang Feiroz (Blåsenhus)

       Fördrink i kvarteret Munken 
       Kvällens bankett är på Östgöta nation

Buss kommer gå till Stockholm C kl. 23.30 till priset för 50 kr
 

       Anmälan: www.uppsalajuristernasalumnistiftelse.se 
Sista anmälningsdag är den 23 april 2017

 
       Kostnad: 1 500 kr + moms 

       I priset ingår seminarier, kaffe, lunch,
       fördrink och bankett i sann Uppsalaanda

För den som vill stödja stiftelsens verksamhet finns möjlighet 
att betala in ett valfritt, högre belopp

      Observera att Alumnidagen motsvarar 5 timmar  
       vidareutbildning för medlem i Sveriges Advokatsamfund
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Your future. Our focus.
At Roschier, we believe the best advice is built on a deep

understanding achievable only through dedication. It’s an
approach we’re committed to. By working closely with our

clients and sharing their realities, we ensure advice that
reaches beyond the obvious.

 
With some 230 lawyers and an excellent track record
in demanding international legal work, we are one of

the leading law firms in the Nordic region.
 

www.roschier.com
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08.30 - 09.15
Registrering och kaffe

Blåsenhus

09.15 - 10.45
Barnkonventionen som svensk lag

09.15 - 10.45
Internationell skatteflykt - kan och 

bör vi göra mer?

11.00 - 11.45

Presentation av vinnande examensuppsatser        
11.45 - 13.15

Lunch
Restaurang Feiroz, Blåsenhus

13.15 - 14.45
Nya regler om sexualbrott

13.15 - 14.45
Räckvidden och lämpligheten av 

principen iura novit curia

14.45 - 15.15
Fika 

I samarbete med Grant Thornton

15.15 - 17.00

Paneldebatt: Juridik och moral   
17.45

Fördrink
Juridicum - Kvarteret Munken

18.30
Bankett

Östgöta nation

Program
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Barnkonventionen som svensk lag
Vad innebär inkorporeringen i svensk rätt av FN:s barnkonvention för den praktiska
rättstillämpningen? Hur ska t.ex. principen i konventionen om att barnets bästa ”alltid ska
komma i första rummet” tillämpas inom exempelvis migrationsrätten, hälsorätten,
familjerätten och hyresrätten, när inhemska lagar samtidigt ändras så att barnets bästa
ska (bara) ”särskilt beaktas”?

Internationell skatteflykt - kan och bör vi göra mer?
Riskkapitalbolags skatteplanering, räntesnurror och användning av brevlådeföretag i
skatteparadis har återigen aktualiserat frågan om reglerna mot skatteflykt behöver skärpas.
Samtidigt måste lagstiftning mot skatteflykt uppfylla grundläggande krav på förutsebarhet och
precision. Den måste dessutom vara förenlig med Sveriges folkrättsliga åtaganden och EUrätten.
Behöver skatteflyktslagen förändras? Vad kan förändringar av reglerna om ränteavdrags-
begränsningar i företagsskattesektorn komma att medföra? I vilken mån är det möjligt att 
tillämpa de förändrade riktlinjer för internprissättning som OECD har beslutat om?

Förmiddag

Panelen anordnas i samarbete med Advokatfirman Lindahl

Moderator
- Mattias Dahlberg, professor i finansrätt vid Uppsala 
universitet
Paneldeltagare
- Anna Romell Stenmark, advokat och delägare i 
Advokatfirman Lindahl
- Ulla Werkell, skattejurist vid Fastighetsägarna
- Rune Andersson, företagsledare

Moderator
- Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen

Paneldeltagare
- Thomas Rolén, president vid Kammarrätten i Stockholm
- Anita Wickström, lagman vid Linköpings tingsrätt och utredare  
som föreslog inkorporeringen av Barnkonventionen
- Victoria Enkvist, jur.dr i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet
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Konkursbons miljöansvar – Särskilt om massaansvarets uppkomst 
och boets abandoneringsmöjligheter i ljuset av MÖD 2015:19
Författare: Ebba Brokelind
Handledare: Mikael Möller
 
Efterfinansiering – En analys av förvärvslåneförbudets gränser
Författare: Rebecka Elming
Handledare: Daniel Stattin
 
Publicistisk arvsynd på nätet? Om ansvars- och preskriptionsregler-
na i yttrandefrihetsgrundlagen, särskilt rörande databaser
Författare: Sara Meyersson Afrell
Handledare: Anna-Sara Lind
 
Säkra tredjeländer och principen om non-refoulement – 
En analys i ljuset av EU och Turkiets migrationsöverenskommelse
Författare: Julia Pettersson
Handledare: Inger Österdahl
 
Internationell behörighet i tvister om lös egendom – 
Sakrättsliga och obligationsrättsliga aspekter på förbehållsklausuler
Författare: Christoffer Stanek
Handledare: Marie Linton
 
Tillitsfullmakten – en undersökning av begrepps- och 
rättsbildningen i NJA 2014 s 684
Författare: Olle Wännström
Handledare: Joel Samuelsson

Examensuppsatser

Varje år tilldelas två studenter som skrivit examensupp-
sats under det gångna året Alumnistiftelsens Pris för  
Bästa Examensarbete. Handledarna på Juridicum nomine-
rar kandidater till priset och en jury inom stiftelsens styrelse  
fattar beslut efter en noggrann genomgång. Vinnarna till- 
delas 10 000 kr vardera och får också presentera sina upp- 
satser på ett seminarium under Alumnidagen. Vinnarna kom-
mer att tillkännages på stiftelsens webbplats i april. Följande exa-
mensarbeten och författare är nominerade till Alumnistiftelsens 
Pris för Bästa Examensarbete 2016:
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Nya regler om sexualbrott
En s.k. samtyckesreglering föreslås nu för första gången av en utredning, och väntas bli
genomförd. Även ett oaktsamhetsbrott föreslås. Dessutom ersätts begreppet våldtäkt med
sexuellt övergrepp. Är dessa förslag bra? Hur kommer reformen att påverka rättegångarna?
Hur blir det med rättssäkerheten? Vilken roll bör en eventuell moralbildande effekt spela vid
straffrättslagstiftning?

Räckvidden och lämpligheten av principen iura novit curia

Moderator
- Lena Holmqvist, universitetslektor i straffrätt vid Uppsala universitet

Paneldeltagare
- Mari Heidenborg, jusitieråd i Högsta domstolen och ordförande i 
utredningen
- Thomas Bälter Nordenman, kammaråklagare i Uppsala
- Daniel Svensson, advokat i Uppsala

Eftermiddag

HD:s dom i emissionsgarantimålet NJA 2016 s. 107 och dess efterföljande avslag på anförd
domvilloklagan har aktualiserat frågan hur principen iura novit curia förhåller sig till 17 kap. 3 §
och 35 kap. 3 § rättegångsbalken och vilka krav som kan ställas på materiell processledning i
fråga om rättsregler. Enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler gällande 
från 2017 ska parterna i sina första inlagor ange inte bara de faktiska utan även de rättsliga grun-
derna för sin talan. Vilka gränser sätter denna bestämmelse, som gäller för både svenska och 
internationella förfaranden, för skiljenämnden? Bör en motsvarande 
ändring göras även i rättegångsbalken?

Moderator
- Eric Bylander, docent i processrätt vid Uppsala universitet

Paneldeltagare
- Torgny Håstad, f.d. justitieråd i Högsta domstolen
- Robin Oldenstam, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
- Christer Danielsson, advokat, Advokatfirman Danielsson & Nyberg



9

Juridik och moral
Vilken roll spelar moralen för juridiska överväganden, och vilken roll bör den spela? Ska en
domstol kunna vägra tillämpa lagen och i så fall när? Hur ska man se på frågor om dödshjälp,
samvetsfrihet, tiggeriförbud, civil olydnad, stelbenta regler om uppehållstillstånd etc.? Har
moralfrågor en alltför undanskymd roll i juristutbildningen?

Moderator
- Sten Heckscher, f.d. justitieråd och ordförande i Högsta 
förvaltningsdomstolen

Paneldeltagare
- Tuulikki Koivunen Bylund, biskop emerita
- Lena Marcusson, professor emerita vid Uppsala 
universitet
- Elisabeth Rynning, Chefs-JO, f.d. justitieråd i Högsta 
förvaltningsdomstolen
- Stig Strömholm, professor emeritus och f.d. rektor vid 
Uppsala universitet

Paneldebatt

Allt det 
här får du
— GENOM HEL A K ARRIÄREN

JUSEK.SE/
BLIMEDLEM
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G I L L A J U S E K och håll koll  
på events och förmåner.

• Personlig rådgivning
• Jusek karriärstöd
• Karriärlunch
• Mentorskap
• Cv-granskning
• Lönestatistik
• Föreläsningar
• Rabatt på försäkringar
• Tidningen Karriär



10

Vi advokater och advokatbyråer i Uppsala
är stolta sponsorer av Alumnidagen 2017

advokat ingemar janson 
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Bilder från årets kick off på Snerikes nation

Mentorskapsprojektet 2017

I över 10 år har Mentorskapsprojektet varit i full
gång, och det fortsätter att vara omtyckt. Syftet 
med projektet är att sammanföra yrkesverksamma
jurister med studenter. I så stor utsträckning som
möjligt matchas varje student med en mentor som 
är yrkesverksam inom eller intresserad av adeptens 
juridiska intresseområde. I 2017 års Mentorskaps-
projekt har vi försett ett 70-tal studenter/adepter 
med var sin mentor.

Vad ska mentor och adept göra?
Det är helt upp till varje mentor och adept att lägga
upp sitt samarbete som de känner. Ett vanligt kon-
cept är att någon gång ibland gå och luncha till-
sammans eller låta adepten besöka mentorns 
arbetsplats för att få en inblick i det yrkesverk-
samma livet. Men, som sagt, det är efter tycke och 
smak, och endast fantasin sätter gränser.

Adepten står i fokus
I Mentorskapsprojektet är det främst adeptens mål
och behov som står i fokus. Många studenter 
saknar idag en kontakt med arbetslivet under ut-
bildningen och därmed insikt i vad som väntar i 
framtiden. Å ena sidan får studenten en värdefull 
inblick i det yrkesverksamma livet, såsom vilka 
krav och förväntningar som kan tänkas ställas på 
en yrkesverksam jurist. Å andra sidan får den yr-
kesverksamma juristen möjlighet att dela med sig 
av sina erfarenheter till adepten, men även en fak-
tisk bekantskap med morgondagens jurister. Det 
ska ändå vara ett ömsesidigt utbyte!

Kick off
I år samlade vi mentorerna och adepterna för kick 
off på Snerikes nation - ett utmärkt tillfälle att in-
leda samarbetet. Kvällen bjöd på snittar, frågesport 
och gott sällskap.
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”Jag fick mersmak från förra årets Mentorskapsprojekt”

Henrik Eriksson, advokat på Wallin Advokat-
byrå i Uppsala, och Johan Larsson, student på 
terminskurs 8, var mentor- och adeptpar under 
det föregående årets Mentorskapsprojekt. Båda 
två deltar även detta år. Vi har träffat dem för en 
intervju om Mentorskapsprojektet för att utvär-
dera deras samarbete.

Henrik, varför har du valt att delta i Mentor-
skapsprojektet som mentor?
- Det handlade till stor del om att jag mindes hur 
jag själv kände under min studietid, nämligen att 
det var svårt att få kontakt med yrkesverksamma 
på ett lättillgängligt sätt. När sedan erbjudandet 
om att delta i Mentorskapsprojektet dök upp var 
det ett tillfälle för mig att göra det jag kunde för att 
hjälpa studenter som idag känner samma sak som 
jag gjorde då.

Och varför är du med i Mentorskapsprojektet 
som adept Johan?
- Det är som Henrik beskriver det. Det finns inte 
så stora möjligheter för oss studenter att komma i 
kontakt med arbetslivet under studietiden. En av 
de få möjligheterna är att lyckas få något extrajobb 
vid sidan av studierna, men det är långt ifrån alla 
som får den chansen. Därför är Mentorskapspro-
jektet ett utmärkt sätt för oss studenter att få kon-
takt med någon som är yrkesverksam. Det som är 
så bra med Mentorskapsprojektet är att det finns 
någonting för de flesta, oavsett vilken typ av juri-
dik man är intresserad av.

Varför ställer du upp som mentor igen Henrik?
- Jag fick mersmak från förra årets Mentorskaps-
projekt. Jag tyckte att det var väldigt roligt och det 
känns bra att kunna bidra igen. Jag har två adep-
ter samtidigt i år, men det är inte något problem 
överhuvudtaget eftersom det inte är betungande 
att vara mentor. Vi får ju lägga upp samarbetet på 
ett sätt som passar oss bäst.

På frågan varför Johan ansökte om en mentor 
igen svarar han:
- Jag fick ut väldigt mycket av Henriks och mitt 
samarbete. Var det någonting som jag behövde råd 
om, både vad gällde studier och arbete, så fanns 
Henrik där som ett bollplank för mig. Sedan är 
det inte fel att ha fler än ett bollplank, så därför 
valde jag att ansöka om en mentor även detta år. 
Mentorskapsprojektet möjliggör ju också för oss 
studenter att få en inblick i hur det fungerar som 
yrkesverksam, och att få möjligheten att få inblick 
på fler än ett ställe är jättenyttigt.

Vad gjorde ni när ni träffades?
- Vi träffades bland annat och åt lunch och um-
gicks som ”vanligt folk”, svarar Henrik. Ibland 
kontaktade Johan mig per mail eller sms om det 
var någonting han undrade över eller behövde råd 
om. Det var ett lättsamt samarbete.
- Ja, och sedan gick vi på Alumnidagens bankett 
tillsammans också, inflikar Johan. Det är verkligen 
någonting att rekommendera för alla som deltar 
i projektet. Det var roligt att kunna umgås en hel 
kväll med sin mentor, och dessutom var det så 
trevlig stämning på banketten!

Varför rekommenderar ni andra personer att 
ansöka till Mentorskapsprojektet?
- Det är ett utmärkt sätt för oss yrkesverksamma 
att kunna hjälpa till och underlätta för studenter-
na. Det är dessutom väldigt roligt!
- Man knyter kontakter, kanske inte bara för ett 
år utan även för framtiden, svarar Johan. Sedan 
är det ovärderligt att få en inblick i det praktiska 
arbetslivet, eftersom vi får så otroligt lite utav det 
på juristutbildningen. Sedan jag instämmer med 
Henrik om att det är väldigt roligt också. Jag upp-
muntrar verkligen alla att delta!

Av: Emma Lindell
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Rolf Johansson, jur kand 1978, advokat (ordförande)
Catarina Barketorp, jur kand 1987, lagman, Uppsala tingsrätt
Margareta Brattström, jur kand 1990, professor, prefekt vid juridiska institutionen
Thomas Bull, jur kand 1992, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen
Mattias Dahlberg, jur kand 1993, professor, dekanus vid juridiska fakulteten
Torgny Håstad, jur kand 1967, professor, f.d. justitieråd i Högsta domstolen
Maria Ingelsson, jur kand 2001, chefsjurist Hansoft AB
Per-Ola Jansson, jur kand 1970, direktör
Göran Lambertz, jur kand 1976, f.d. justitieråd i Högsta domstolen
Patric Palm, styrelseordförande, Hansoft AB
Magnus Sjögren, jur kand 2000, chefsjurist, vVD Folkefinans AS
Anna Skarhed, jur kand 1977, justitiekansler
Hanna Söderberg, jur kand 2007, advokat
Fredrik Wersäll, jur kand 1976, hovrättspresident, Svea hovrätt

Johanna Wilhelmsson  jur stud, verkställande ledamot
Hjalmar Dunås, jur stud, oberoende studeranderepresentant
Elsa Malmqvist, jur stud, representant JUSEK
Hedvig Lindh, jur stud, representant Juridiska Föreningen
Iza Haraldsson, jur stud, representant ELSA Uppsala

Arbetsgruppen
Mentorskapsgruppen
Johan Larsson (huvudansvarig), Simon Karnell, Otto Saviluoto, Marcus Appeltofft

Sponsorgruppen
Miikka Kujanpää (huvudansvarig), Stefan Golijanin, Hugo Wessman, Louise 
Österberg

Alumnidagsgruppen
Anna Liliebäck (huvudansvarig), Malin Edin, Elin Nygren

Marknadsföringsgruppen
Emma Lindell (huvudansvarig), Lovisa Eliasson, Olivia Remmelg

Styrelsen
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Arbetsgruppen har träffat Alumnistiftelsens styrelseledamot, seni-
orprofessor i civilrätt vid Uppsala universitet och tidigare justitieråd 
i Högsta Domstolen Torgny Håstad för att samtala om hans engage-
mang i stiftelsen, och något om Uppsala då och nu... 

Intervju

Vi träffas hemma hos Torgny i hans 
bostad i Uppsala. För tillfället pend-

lar han till Stockholm men har varit vän-
lig nog att sätta av en tid för att träffa Ar-
betsgruppen för en intervju. Jag inleder 
med att fråga kort om stiftelsens grun-
dande och hur tankarna då gick kring 
vad stiftelsen skulle syssla med. En ur-
sprunglig tanke, berättar Torgny, var att 
stiftelsen skulle kunna vara ett bollplank 
vid utformningen av juristutbildningen. 
Vidare skulle alumner kunna föreläsa på 
utbildningen och därmed bidra med sin 
kunskap och verka kvalitetsstimulerande. 

Alumnkulturen var då, och är än idag, 
inte särskilt etablerad i Sverige ens vid 
de äldre lärosätena. Detta särskilt i jäm-
förelse med det kanske mest traditionella 
exemplet USA. Mycket beror detta så-
klart på skillnader i hur högre utbildning 
finansieras, i grund och botten beroende 
på skillnader i de politiska systemen, vil-
ket lett till ett mindre synbart behov att 
engagera alumner i sitt tidigare lärosäte 
och på så sätt söka finansiering. 

En naturlig följdfråga blir hur Torgny ser 
på stiftelsens utveckling sedan starten. 
Idag har stiftelsen förutom aktiviteter rik-
tade mot alumnerna, främst genom den 
årliga Alumnidagen, också verksamhet 
riktad mot studenter. Att stiftelsen också 

skulle komma att ha ett mentorskapspro-
gram som kopplar samman verksamma 
alumner med studenter var närmast en 
naturlig utveckling, förklarar Torgny. 

Torgny har själv varit mentor för ett antal 
adepter. Jag frågar vad han har för reflek-
tioner kring mentorskapet. Vad får man 
som mentor ut av att ha adepter? För en 
adept kanske fördelarna ter sig mer själv-
klara - kontaktskapande inför en framtida 
karriär, att ha en yrkesverksam jurist att 
bolla funderingar med och så vidare. För 
mentorn kan mentorskapet vara ett sätt 
att återknyta till sin egen studenttid och 
att dela med sig av sina egna erfarenheter. 
Torgny gör liknelsen med en idrottsleda- 
res motivation – att man genom ett men-
torskap får möjlighet att inspirera andra
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genom att visa upp något man själv är bra 
på. Det borde vara naturligt för en mentor 
att vilja få andra att intressera sig för de 
ämnen eller den yrkesroll man själv tyck-
er är av vikt, menar han.

På frågan om hur stiftelsen kommer ut-
vecklas framöver, får jag ett något filoso-
fiskt svar. Torgny reflekterar över hur alla 
organisationer tycks ha ett inneboende 
intresse av att de ska utvecklas. Detta för 
oss in på exemplet EU-samarbetet - som 
gått från att handla främst om de fyra rät-
tigheterna, till ett EU som svällt och idag 
hanterar saker som en gemensam militär 
eller till och med gemensam civilrätt. Vad 
gäller stiftelsen ser Torgny att det mest 
centrala är att stiftelsen med dess huvud-
syften drivs vidare i en fungerande form 
- den exakta utformningen av dess verk-
samhet får följa av tidens gång. 

Det var på 60-talet som Torgny började 
undervisa i Uppsala. På frågan om han 
kan nämna särskilt fina minnen från åren 
i Uppsala, tar det en stund innan han kan 
komma på ett konkret exempel. Inte så 
konstigt kanske! Han minns särskilt tiden 
under 70-talet med glädje, då han var ny 
professor vid Uppsala Universitet. Vid 
den här tiden etablerades en ny undervis-
ningsorganisation vid Juridicum. En ny, 
studentundervisande lektorsstab släpptes 
in. Detta möjliggjorde för talanger som 
varit borta från universitetet en kortare tid 
för tingstjänstgöring eller arbete i hovrät-
terna, att återvända till universitetet och 
så få möjlighet att bli riktigt vassa på ett 
specifikt område. Det var en spännande 
tid att verka vid universitetet. Alla dessa 
återvändare gjorde sedan framgångsrika 

karriärer, de flesta utanför universitetet, 
och flera av dem har blivit justitieråd.

 ”I dag förbereder sig faktiskt studenter-
na grundligt inför seminarium [...] och 
studenterna kan mycket mer när de tar 
examen”

Jag frågar Torgny (helt opartiskt) hur han 
tycker att kvalitén på studenterna skil-
jer sig nu från då. På 60-talet gick cirka 
120 studenter juristprogrammet varje år. 
Studenterna på den tiden kunde vara av 
mycket skild kvalitet. Mycket av detta be-
rodde på att de juridiska och många an-
dra fakulteter då var fria – det fanns ing-
en intagsspärr och i slutändan hoppade 
säkert hälften av. Målbilden för många 
var då att jobba inom det offentliga och 
några större krav på betyg fanns inte då 
arbetsmarknaden var god för nya jurister. 
Sedan intagningsspärren infördes kring 
1980 har naturligtvis genomsnittsnivån 
på studenterna blivit mycket högre. Dess-
utom är studietakten hårdare. I dag för-
bereder sig faktiskt studenterna grundligt 
inför seminarium, något som inte var 
ett måste tidigare – och studenterna kan 
mycket mer när de tar examen. Samtidigt 
har arbetsmarknaden för färdiga jurist-
studenter också förändrats allt eftersom 
advokatyrket, kanske främst på byrå, bli-
vit ett vanligare yrkesval. 

Efter vårt samtal känner jag mig inspire-
rad och tar framför allt med mig lärdo-
men: arbeta med något som intresserar 
dig.

Av: Lovisa Eliasson
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I Alumnistiftelsens styrelse finns ett antal studentorganisa-
tioner representerade. Var och en av dem har en stark koppling 
till Juridicum eftersom de endast riktar sig till juriststudenter.  
Här följer en kort presentation av organisationerna och deras 
aktuella verksamhet.

The European Law Students’ Association (ELSA) är världens 
största internationella, oberoende organisation för och av ju-
riststudenter. ELSA har över 40 000 medlemmar i 43 medlems-
länder och vill genom att skapa ett internationellt nätverk öka 
juriststudenters och unga juristers ömsesidiga förståelse, akade-
miska 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 över 800 medlemmar. Under året har ELSA Uppsala bl.a. arrangerat studiebesök hos 
HD och Tysklands ambassad, välkomstkvällar för de nya juriststudenterna, seminarieserier och olika 
föreläsningar. Under våren arrangeras ännu fler studiebesök och föreläsningar samt resor till Wien och 
Bryssel. ELSA Uppsala håller även i Hamilton Case Club, Legal English i samarbete med DLA Piper och 
Legal Rhetoric i samarbete med Advokatfirman Lindahl. 

ELSA Uppsalas Moot Court Competition i samarbete med Advokatbyrån Delphi går av stapeln i slutet av 
mars. Rättegångstävlingen går under temat mänskliga rättigheter och domarpanelen består i år av bl.a. 
Lennart Aspegren, Martin Mörk, Anna-Sara Lind, Clarence Crafoord m.fl. 

Studentorganisationerna
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Juridiska föreningen i Uppsala (JF) är sedan 1 juli 2016 studentkår 
vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Verksamheten ut-
går från vår lokal Jontes stuga som är belägen på Övre Slottsgatan 
3. JF ansvarar för all studiebevakning vid Juridiska fakulteten, allra 
främst genom Studierådet, som är ett utskott inom föreningen. 

Kåren bedriver även studiesocial verksamhet och detta innefattar 
bland annat bokförsäljning, café, pubverksamhet och idrottsverk-
samhet.  

Studiebevakning  
Studierådet bedriver JF:s studiebevakande och studieförbättrande verksamhet. Om studenter har 
funderingar, problem eller frågor som rör juristutbildningen är det Studierådet som de kan vända 
sig till. Studierådets ledamöter sitter med i alla nämnder, grupper, kommittéer och utskott på fa-
kulteten som behandlar frågor av betydelse för Uppsalas juriststudenter. JF ger även stöd och hjälp 
med projekt som studenterna vill driva vid fakulteten. 

Social verksamhet
JF arbetar för att alla juriststudenter ska ha en så rolig studietid som möjligt. Vi har bland annat 
vår gasquegrupp som anordnar föreningens bal samt alla gasquer under året. JF har även ett klubb-
mästeri som ansvarar för verksamheten på Jontes där våra medlemmar bland annat kan boka 
stugan under en kväll för en mindre sittning. Under studenternas första tid i Uppsala möts de av 
den uppskattade recceveckan, som arrangeras av JF.

Arbetslivskontakt 
Arbetsmarknadsgruppen arbetar med att föra samman de många aktörerna på arbetsmarknaden 
med våra medlemmar. Detta gör vi bland annat genom att anordna föreläsningar och träffar till-
sammans med företag, myndigheter och byråer. Varje höst anordnas även Kontaktdagen som är 
en arbetsmarknadsmässa för Uppsalas juriststudenter. 
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Uppsala universitets alumnnätverk är en mötesplats för karriärutveckling och pro-
fessionellt kontaktskapande för drygt 22 000 uppsalaalumner. I nätverket ingår ett 
växande antal alumnorganisationer och lokala Chapters runt om i världen. Många 
av organisationerna anordnar regelbundet, återträffar, föreläsningar, pubkvällar, 
jubileer och andra aktiviteter för sina medlemmar. 

För mer information om alumnnätverket besök: www.uu.se/alumn
 
Uppsalajuristernas Alumnistiftelse är en fristående organisation kopplad till Upp-
sala universitets alumnnäteverk. Genom Uppsalajuristernas Alumnistiftelse får du 
möjlighet att behålla kontakten med vänner från studietiden och juridiska fakulte-
ten och samtidigt knyta nya värdefulla kontakter för framtiden.
Genom alumnnätverket och stiftelsen får du regelbundet information om nyheter 
inom forskning och utbildning samt erbjudanden om alla de evenemang som stif-
telsen arrangerar.

Mer information och direktlänk för registrering och inloggning i alumnnätverket 
finner du på https://www.uppsalajuristernasalumnistiftelse.se/

Jusek är akademikerförbundet för jurister, ekonomer, sam-
hällsvetare, systemvetare, kommunikatörer och personalvetare. 
Studerandesektionen är en av fyra sektioner och leds av en sek-
tionsstyrelse om nio studentmedlemmar som väljs på årsbasis 
med uppdraget att jobba med frågor som rör utbildningskvalitet, 
studiesociala frågor och steget utbildning-arbetsmarknad. Inom 
ramen för sektionsstyrelsens uppdrag ingår uppgiften att lyfta 
studentperspektivet inom Jusek, representera förbundet i stu-

dentsammanhang samt öka det lokala engagemanget inom sektionen.

Till studerandesektionen hör även lokala styrelser beståendes av Jusekmedlemmar som driver projekt på 
respektive lärosäte med syfte att stärka studentmedlemmarna på respektive ort under utbildningen och 
förbereda dem inför sitt kommande yrkesliv. 

Juseks undersökningar visar att ungefär 7/10 jobb idag tillsätts via kontakter eller det personliga nät-
verket, därför jobbar de lokala styrelserna med att skapa plattformar där Juseks studentmedlemmar re-
dan under studietiden kan utöka sitt nätverk och även stärka sitt CV genom ideellt engagemang och 
styrelseuppdrag. Detta ligger i linje med Juseks övergripande uppdrag och vision om att ta tillvara på 
Jusekmedlemmarnas fackliga, samhälleliga och yrkesmässiga intressen samt att stärka medlemmarnas 
konkurrenskraft och ställning i arbetslivet under hela karriären.  
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Låt dig inspireras av förra årets Alumnidag!



Denna tidning kommer från Uppsalajuristermas Alumnistiftelse och går ut till de ca  
11 000 alumner som finns i Alumnnätverkets register. Om tidningen felaktigt har nått dig 
eller om du inte längre önskar få utskick av oss är vi tacksamma om du skickar oss ett mail på  
alumn@jur.uu.se och påtalar detta!
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