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Välkommen till Alumnidagen
För sexton år sedan (2003) genomförde Alumnistiftelsen sin första Alumnidag i Universitetshuset
i Uppsala. Vi har sedan dess genomfört Alumnidagen varje år i början/mitten på maj när Uppsala
visar sig från sin allra bästa sida. I den här tidningen kan Du bland annat läsa det mesta om årets
program. Jag är helt övertygad om att Du kommer
att tycka att programmet, som Du hittar i tämligen
detaljerad form på sidorna 6 – 7 och 12 – 13 nedan, är högintressant oavsett vilken inriktning Din
juridiska verksamhet har. (För egen del brukar jag
tycka att de ämnen som ligger utanför ramen för
den egna verksamheten är mest intressanta och
lärorika.) Vi har som vanligt lyckats förmå några av de mest intressanta experterna att tala om
några av de mest aktuella och intressanta ämnena
på den politiska och juridiska agendan. Allt detta
och därtill återseendet av Juridicum (som numera
huserar både i Oxenstiernska huset och kvarteret
Munken), Universitetshuset, Snerikes nation, studiekamrater, ”gamla” lärare och forskare och en hel
del annat erbjuder vi Dig under Alumnidagen. Det
finns ingen tvekan 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 genom att
delta på Alumnidagen. Anmäl Dig redan nu, så är
Du säker på att Du får plats.

Alla aktiviteter som Alumnistiftelsen ägnar sig åt
går ut på att ge stöd åt verksamheten vid Juridicum, den utbildning och forskning som bedrivs
där och åt dess studenter. Det innebär till exempel att de som arbetar med Alumnistiftelsen och
Alumnidagen, även de som leder och deltar i seminarierna, gör det på ideell basis. Jag tror mig
kunna säga att vi under de år Alumnistiftelsen
funnits lyckats bygga en stabil plattform att arbeta från. Vi har skapat en medvetenhet hos alumnerna (bland annat hos Dig) om vår existens och
verksamhet. Vi har etablerat ett nära och väl fungerande samarbete med Juridicum, dess ledning
och dess lärare och forskare, och hos dem skapat
ett förtroende för vår verksamhet. Vi har fått uppmärksamhet för vår verksamhet från den centrala
universitetsförvaltningen med rektor i spetsen. Vi
har gjort oss synliga bland studenterna och bidrar
i någon mån, till exempel genom mentorskapsprojektet, positivt till studenternas förutsättningar att
genomföra juristutbildningen på ett bra sätt. Att vi
alumner (Du och jag och alla andra) är beredda att
ge tillbaka något av allt det positiva under studietiden och därefter som Juridicum bidragit till att
skapa för oss och våra karriärer framstår för mig
som självklart. Med gemensamma ansträngningar
kan vi åstadkomma underverk! Mer information
om hur arbetet kan utvecklas kommer framöver.
Först skall vi genomföra årets Alumnidag med Dig
som deltagare.

Alumnidagen 2019
När?

9:e maj

Var?

Seminarierna är i Universitetshuset
Lunch på restaurang Borgen
Fördrink i Grotiussalen, Trädgårdsgatan 1
Kvällens bankett äger rum på Södermanlands-Nerikes
nation
Buss kommer att avgå till Stockholm C kl. 23:30 till
priset av 50 kr

Anmälan: www.uppsalajuristernasalumnistiftelse.se
Sista anmälningsdag: 19 april 2019
Kostnad: 1500 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
fortbildning för medlem i Sveriges advokatsamfund

Rolf Johansson
Ordförande,
Uppsalajuristernas Alumnistiftelse
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PROGRAM
8:30-9:15

Registrering och kaffe i Universitetshuset

9:15-10:45 Del 1 - välj mellan:

- Proportionalitet – ett grundläggande värde?
- Förhandsavtal för bostadsrätt och försenade
bostadsprojekt
11:00-11:45 Presentation av vinnande examensuppsatser
11:45-13:15 Lunch på restaurang Borgen
13:15-14:45 Del 2 - välj mellan:
- Diskriminering och religionsfrihet
- Utökad rätt till ersättning för rättegångskostnader?
14:45-15:15 Fika
15:15-17:00 Del 3 – En advokats död

- En analys av de straffrättsliga frågorna i Anders
Frigells teaterföreställning
17:15-18:30 Fördrink i Grotiussalen, Trädgårdsgatan 1
18:30-

Bankett på Södermanlands-Nerikes nation

23:30

Buss till Stockholm Central

Klienten och klientnyttan av våra tjänster är grunden för Gernandt & Danielssons
verksamhet. Vi drivs av en ambition att skapa maximalt värde för våra klienter och strävar efter
att vara den högst ansedda och mest eftertraktade affärsjuridiska rådgivaren i Sverige.

LÄS MER PÅ WWW.GDA.SE

Hamngatan 2, Box 5747 · SE-114 87 Stockholm
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Förmiddag

Eftermiddag

Proportionalitet – ett grundläggande värde?

Diskriminering och religionsfrihet

Proportionalitet handlar om relationen mellan två storheter. I form av rättslig princip dyker principen
upp bakom snart sagt varje buske i den trädgård som rättssystemet utgör. Ofta, men inte alltid, handlar
det om relationen mellan mål och medel, t.ex. vid fri- och rättighetsbegränsande lagstiftning. Proportionalitetsprincipens betydelse har på ett påtagligt sätt befästs genom europarättens inträde. Under
detta seminarium ägnar vi oss åt reflektion över proportionalitetsprincipens betydelse och ställning i
rättssystemet. Bör principen ses som en allmängiltig norm som utgör en grundbult i rättsstaten och
vars betydelse svårligen kan överskattas eller är den bara ett sätt att klä värderingar i vackra ord och
legitimera rättstillämparens bedömning? Är proportionalitetsprincipen ett effektivt sätt att uppställa gränser för den offentliga maktutövningen eller är den – på grund av att den alltid förutsätter att
de storheter som ska vägas mot varandra åsätts ett värde eller en vikt – alltför tänjbar för att fylla en
begränsande funktion?

En tolk vägrade skaka hand vid en anställningsintervju. En barnmorska förklarade att hon inte kunde
medverka vid aborter. En arbetssökande avvisade arbete med lottförsäljning. Alla hänvisade till sin
religion. Vilket skydd bör ställningstaganden som dessa ges av reglerna om diskriminering? Hur balanserar vi religionsfriheten, och kanske andra sorters friheter, mot de krav som kan ställas i fråga om
vad som är socialt och politiskt godtagbart och vad som kan accepteras i arbetslivet?

Moderator
Iain Cameron, professor vid Uppsala universitet

Moderator
Jonas Malmberg, ordförande i Arbetsdomstolen
Paneldeltagare
Cristina Grenholm, professor och kyrkosekreterare i Svenska kyrkan
Sakine Madon, politisk chefredaktör för Upsala Nya Tidning
Martin Mörk, enhetschef hos Diskrimineringsombudsmannen

Paneldeltagare
Jan Darpö, professor vid Uppsala universitet
Jane Reichel, professor vid Stockholms universitet
Karin Åhman, professor vid Stockholms universitet
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Förhandsavtal för bostadsrätt och försenade bostadsprojekt

Utökad rätt till ersättning för rättegångskostnader?

Medierapporteringen om brister i skyddet för ursprungliga förvärvare av bostadsrätter är intensiv. Den
rör bland annat oförutsedda kostnadsökningar för förvärvarna och framflyttade tillträdestidpunkter.
Till en del hänger problemen samman med det förhandsavtal genom vilket en blivande bostadsrättshavare kan binda sig till ett framtida förvärv. Regleringen rörande förhandsavtalet och förutsättningarna
för att ingå ett sådant avtal är undermålig. Den ger uttryck för att bostadsrättsförvärvare har ett sämre
skydd än vad som skulle gälla enligt allmänna regler. På seminariet diskuteras dessa omstridda och
högaktuella frågor.

För enskilda och företag är möjligheterna att hävda sina juridiska rättigheter intimt sammankopplade
med de ekonomiska möjligheterna att driva rättsprocesser. Inom förvaltningsprocessen – där enskilda
ställs mot myndigheter – utgår vanligen ingen ersättning för rättegångskostnader och ingen rättshjälp.
Medan myndigheterna processar med statens alla resurser kan den enskilde riskera sin ekonomi för att
ha råd med nödvändig juridisk expertis. I NJA 2015 s. 374 fann HD att det utifrån rätten till en rättvis
rättegång inte var godtagbart att neka en enskild ersättning. Vid seminariet diskuteras hur denna dom
påverkar ersättningsmöjligheterna och vilka för- och nackdelar som utvecklingen kan innebära.

Moderator
Rolf Johansson, advokat och ordförande i Alumnistiftelsen

Moderator
Anna-Sara Lind, professor vid Uppsala universitet

Paneldeltagare
Erika P. Björkdahl, docent vid Uppsala universitet
Anders Heintze, advokat och delägare vid Setterwalls advokatbyrå
Ingrid Uggla, bostadsrättsjurist med egen verksamhet

Paneldeltagare
Christina Eng, ordförande i Skatterättsnämnden
Alexandra Loyd, administrativ chef på Centrum för rättvisa
Sebastian Wejedal, universitetslektor vid Göteborgs universitet
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Bästa 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.
Följande examensarbeten och författare är nominerade till Alumnistiftelsens Pris för Bästa
Examensarbete 2019.
Outer Space as a Theatre of War
Legitimate attacks on dual-use satellites?
Författare: Svea Andersson
Handledare: Inger Österdahl
Kriminalisering av deltagande i en
terroristorganisation – i linje med
föreningsfriheten?
En undersökning av föreningsfrihetens gränser
Författare: Aida Babakirad
Handledare: Inger Österdahl
Gärningsculpabedömningar vid frivilligt
själväventyrande
Författare: Annikka Björk
Handledare: Gustaf Almkvist
Principen om slutlig förlust
Författare: Emma Eriksson
Handledare: Katia Cejie
The EU-Turkey Statement –
undermining the EU rule of law?
Författare: Henna Halldén
Handledare: Inger Österdahl
Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt
på kollisionskurs
Rättslig verkan av rättsområdenas skilda
beslutskrav för närståendetransaktioner
och incitamentsprogram
Författare: Julia Hirschberg
Handledare: Carl Svernlöv

Jura novit curia
En analys av hur principen bör tillämpas i internationella
skiljeförfaranden som äger rum i Sverige
Författare: Nils Ivars
Handledare: Torgny Håstad
Hyreslagens flexibilitet på en alltmer flexibel hyresmarknad
Coworkingmedlemskap – ett lokalhyresavtal i fårakläder?
Författare: Jesper Johansson
Handledare: Erika P. Björkdahl
The status of abortion in public international law and its effect
on domestic legislation
Författare: Elin Malmsköld
Handledare: Maria Grahn Farley
Läran om fraude à la loi och internationella
surrogatarrangemang
En internationellt privaträttslig studie om kringgående av lagen
Författare: Rebecca Norell
Handledare: Maarit Jänterä-Jareborg
Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring
Författare: Erik Persson
Handledare: Joel Samuelsson

Pioneering
strategic advice.
We are here for our clients. We are your
strategic partner, providing advice at the highest
level for major local and international players
operating in the Nordic business landscape.
That’s the Roschier Way.
www.roschier.com

8

Styrelsen
Petter Asp, jur kand 1995, justitieråd i Högsta domstolen
Catarina Barketorp, jur kand 1987, lagman i 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, VP Legal and HR, Automile Inc
Per-Ola Jansson, jur kand 1970, direktör
Rolf Johansson, jur kand 1978, advokat (ordförande)
Patric Palm, VD, Favro AB
Magnus Sjögren, jur kand 2000, chefsjurist, Bisnode AB
Anna Skarhed, jur kand 1977, f d justitiekansler
Hanna Söderberg, jur kand 2007, advokat

Vi advokater och advokatbyråer i Uppsala är
stolta sponsorer av Alumnidagen 2019
Advokat Anders Frigell AB

Alexander Lindqvist, jur stud, oberoende studeranderepresentant
Ida Malmén, jur stud, representant ELSA
Shepal Omar, jur stud, representant Juridiska föreningen
Henrik Witt-Strömer, jur stud, verkställande ledamot

Arbetsgruppen
Mentorskapsgruppen
Fia Branteryd, Saga Jönsson, Renja Vänskä
Sponsorgruppen
Alva Brenner, Stina Larsson, Hilda Sjöwall Wying
Alumnidagsgruppen
Erik Henningsson, Emelie Hillman, Jessica Larsén, Imer Yasar
Marknadsföringsgruppen
Erika Orstadius, Tove Sjöholm, Teona Svanidze, Emma Wåxnäs
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Advokatfirman
Tomas Matsson AB

En advokats död
En advokats död är en teaterpjäs skriven av advokaten Anders Frigell. Den spelades under
hösten 2018 på Uppsala stadsteater. Händelseförloppet återges i korthet på nästa sida i denna
tidning. I pjäsen aktualiseras ett flertal intrikata straffrättsliga problem. Dessa diskuterades i
en andra akt under teaterföreställningen med publiken som nämnd. Nu ska vi fördjupa oss
ytterligare i dem.
Introduktör
Anders Frigell, advokat
Moderator
Torgny Håstad, f d justitieråd i Högsta domstolen
Paneldeltagare
Från vänster: Anders Frigell
Petter Asp, justitieråd i Högsta domstolen
Johan Huldt, regissör
Fredrik von Arnold, f d lagman och en av domarna i pjäsen
Lena Blixt, hovrättsråd
Lena Holmqvist, universitetslektor vid Uppsala universitet

En advokats död – ett skådespel av Anders Frigell
Advokaten Möllersvärd är en djävul.
Han hatas av sin sekreterare Annbeat, av den unga biträdande juristen Paula, av advokatkollegan Malcolm (ej delägare) och av sin hustru Lilian.
Annbeat har vägrats semester under tre veckor, då hon för första gången skulle kunna träffa
sitt barnbarn på Nya Zeeland. Hon har också fått veta att Möllersvärd tänker säga upp henne
till årsskiftet.
Paula drivs hårt av Möllersvärd, och Paula förstår att det är risk för sexuellt övergrepp.
Malcolm har tidigare begått ett mord. Det vet Möllersvärd om och utsätter Malcolm för utpressning. Han har även meddelat Malcolm att denne snart ska sägas upp eftersom han är för
gammal och olönsam.
Lilian hatar sin make för hans kvinnohistorier och översitteri. Hon har av ”skattetekniska
skäl” förmåtts gå med på att all Möllersvärds egendom är enskild och har av Malcolm just fått
reda på att Möllersvärd inom kort tänker testamentera all sin egendom till sin älskarinna.
Malcolm har efter ett föredrag på Rotary fått höra att var och en av substanserna antabus och
inderal gör en människa sjuk och att de tillsammans dödar om konsumenten dessutom har
astma och AV-Block. Malcolm, Annbeat och Paula visste att Möllersvärd hade astma. Malcolm visste dessutom om att Möllersvärd hade AV-Block.
Både Annbeat och Paula tvingas gå på Möllersvärds 60-årsfest. Blir han sjuk, blir festen inställd.
Malcolm tipsar Paula att blanda i antabus och Annbeat att blanda i inderal i Möllersvärds
drink. De känner till tipset till den andra, men uppger senare under brottmålsförhandlingen
att de var övertygade om att den andra inte skulle följa tipset.
Annbeat och Paula blandar i substanserna när de var för sig besöker Möllersvärd på kvällen
före festen. Möllersvärd dör. På morgonen därefter, när han ser ut att sova på en soffa, hugger
Lilian honom flera gånger med kniv i hjärttrakten.
Vem/vilka kan dömas och för vad?
Får Lilian ärva sin make?
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Mentorskapsprojektet
Du är en förebild!
Uppsalajuristernas Alumnistiftelse driver sedan flera år ett mentorskapsprojekt för studenter
vid Juridicum i Uppsala. Till Mentorskapsprojektet 2019 lyckades vi sammanföra 84 adepter
och 65 mentorer. Det resultatet är vi stolta över. Men då vi varje år har många fler studenter
som söker en mentor hoppas vi attrahera ännu fler mentorer till kommande projekt. Vi söker
mentorer inom alla yrkeskategorier, och det finns inget krav att du ska ha studerat vid
Uppsala universitet.

Varför ett mentorskapsprojekt?

Tanken med projektet är enkel. Genom att sammanföra juridikstuderande med
yrkesverksamma jurister skapar vi ett givande utbyte för båda parter. För en student är det
oerhört värdefullt att få insikt i vad som väntar i det framtida arbetslivet och vilka krav och
förväntningar som ställs på en yrkesverksam jurist.
För dig som yrkesverksam jurist innebär projektet att du får möjlighet att dela med dig av
dina erfarenheter och tala om din yrkesroll ur ett annat perspektiv. Du får insikt i vilka krav
dagens juriststudenter ställer på sin framtida arbetsplats och du får möjlighet att bekanta dig
med morgondagens juristgeneration.

Hur går det till?

Som mentor blir du matchad med en student som delar
dina juridiska intressen. Ni sätter själva ramarna för ert
samarbete, som löper under ett kalenderår. Det kan röra
sig om att ni äter lunch, fikar eller tar en öl tillsammans
ett antal gånger under året, att du visar adepten din
arbetsplats eller att ni gör studiebesök på något annat
håll tillsammans, allt efter vad som passar dig och din
adept bäst. Som mentor är din huvuduppgift att fungera
som ett bollplank och diskutera studentens funderingar
kring det framtida yrkeslivet.

Intervju med adepten Dennis Lindgren
Varför valde du att vara med i Mentorskapsprojektet?
Jag var i den speciella situationen att jag var med i stiftelsens mentorskapsgrupp, så det var
ganska självklart för mig att delta eftersom jag hade den möjligheten. Jag var insatt i vad det
innebar och hur det gick till. Jag såg det som en bra möjlighet.
Varför är Mentorskapsprojektet viktigt?
Det är viktigt för att det ger en avslappnad kontakt med yrkeslivet. En kontakt med yrkeslivet som är på adeptens egna villkor och som är inriktad på det som studenten är intresserad
av. När jag var med i mentorskapsgruppen fick vi en massa ansökningar från både studenter
och mentorer som var från ett brett intresseområde. Det var inte bara affärsjuridiska byråer.
Mentorskapsprojektet ger en möjlighet framförallt för studenter att uppleva yrkeslivet inom
andra områden än enbart det affärsjuridiska, vilka är de som främst marknadsför sig till oss
på utbildningen.
Varför ska man engagera sig som mentor?
För att få en inblick i hur juristutbildningen ser ut nu. Hur studenterna är idag och för att få
en känsla av vem som är intresserad av vad du gör och för att få ett utbyte med din adept.
Vad har du och din mentor gjort under era möten när ni har träffats?
Vi har oftast setts och tagit en bit mat, vilket jag tycker är väldigt trevligt. Vi har diskuterat
allt mellan himmel och jord. Han har erfarenhet av affärsverksamhet med finländare och var
intresserad av den delen, men vi har också diskuterat bland annat framtida karriärsförutsättningar.
Vad har ni haft för upplägg?
Vi har inte haft ett bestämt format, utan vi har mailat fram och tillbaka och haft möten. Vi
har kontinuerligt hållit kontakten och setts när det passat in i bådas schema. Jag tycker att det
har fungerat bra. Den här typen av upplägg skapar bra förutsättningar för att få Mentorskapsprojektet att bli så givande som det har potential att bli.
Har du något tips till adepter och mentorer?
När det gäller adepter ska man tänka på att ta för sig. Ställ så mycket frågor som möjligt.
Använd dig av den kunskapen de har, erfarenheter eller de kontakter de har. Som mentor kan
man tänka på studenterna är i en sådan position att de kan känna sig nervösa och vill framstå i ett bra ljus och att de ska ha intressanta saker att komma med. Därför skulle jag främst
säga att ett tips är att försöka få en sådan atmosfär och en sådan relation med adepten att det
känns ledigt och att det inte känns formellt.
Intervju: Tove Sjöholm
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Intervju med Erika P. Björkdahl
Vi träffade Erika P. Björkdahl på hennes kontor i Uppsala för att bland
annat prata om fastighetsrätt.
Vad arbetar du med idag?
I dag forskar jag och undervisar i avtals- och kontraktsrätt på termin två. Jag brukar även hålla fördjupningskurser i fastighetsrätt. För tillfället arbetar jag dock även med att starta upp ett nytt lantmätarprogram med juridisk inriktning inför hösten 2019 tillsammans med andra institutioner.
Om du fick vara lagstiftare för en dag, vad skulle du gjort med regleringen?
Om jag skulle lagstifta för en dag skulle jag reformera bostadsrättslagen eftersom lagstiftningen inte
skyddar köpare av nyproducerade bostäder i tillräcklig omfattning. När en köpare och säljare sluter ett
avtal om att förvärva en nyproducerad bostad är inte förpliktelserna i avtalet fastställda. När förpliktelser väl ska fastställas sker det i en styrelse som består av representanter från bolaget som uppför huset
med bostadsrätterna. De riktiga medlemmarna, i bemärkelsen de som ska bo i huset, är inte representerade. Utrymme finns därför för styrelsen att fastställa förpliktelser som kan vara särskilt betungande
för förvärvaren, något som också görs i praktiken. Ytterligare ett problem är att det byggande bolaget
äger frågan om när tillträdet till bostaden kan ske varför gängse dröjsmålsregler kan sägas vara satta ur
spel.
Vilka juridiska tips skulle du ge en köpare av en bostadsrätt respektive en villa?
Jag skulle själv vara mycket tveksam till att köpa en nyproducerad bostadsrätt med tanke på hur regelverket ser ut, därmed kan jag väl inte rekommendera någon annan att göra det heller. Gällande vanliga
bostadsrätter skulle jag tipsa köparen om att kolla föreningens ekonomi och om det finns några inplanerade ombyggnationer som kan påverka månadsavgiften. Jag skulle även tipsa köparen att kolla om
säljaren har gjort ombyggnationer eller omfattande renovering och i så fall kontrollera om de har skett
på ett fackmannamässigt sätt. Skulle ombyggnationer inte ha skett på ett fackmannamässigt sätt kan
det bli en tvist om vem som blir ansvarig för skadan då det är delat ansvar för föreningen och säljaren.
Vid köp av en villa skulle jag råda köparen om att anlita en besiktningsman.
Du sitter i Hyresnämnden, vilka är de vanligaste frågorna där?
De vanligaste frågorna som kommer upp i Hyresnämnden är
uppsägning på grund av dröjsmål med hyra och störande beteende.
På senare tid har det dock seglat upp frågor om otillåten
andrahandsuthyrning av hyresrätter där kontraktet används i kriminell
verksamhet t.ex. för bidragsfusk. . Beviskraven för avtals upphörande
ställer till problem vilket gör att det är svårt att bli av med en hyresgäst
som använder kontraktet för otillbörliga syften. Det ankommer bland
annat på fastighetsägaren att visa att personen inte bor i bostaden vilket
inte är särskilt enkelt att göra. Det är helt klart är problem.

Studentorganisationerna
I Alumnistiftelsens styrelse finns ett antal studentorganisationer
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.

ELSA
The European Law Students’ Association (ELSA) är världens
största oberoende organisation för och av juriststudenter. ELSA
har över 50 000 medlemmar i 45 medlemsländer, och vill genom
att skapa ett internationellt nätverk öka juriststudenters och unga
juristers förståelse för sin omvärld, akademiska förmåga och
professionella färdigheter i enlighet med visionen ”A just world,
in which there is respect for human dignity and cultural diversity”.
I Sverige finns åtta lokala ELSA-föreningar som samlas genom det nationella nätverket ELSA
Sweden, och ELSA Uppsala är med strax över 900 medlemmar den största av dessa lokala
föreningar. Under året har ELSA Uppsala bland mycket annat arrangerat studiebesök hos
UD, välkomstkvällar för de nya juriststudenterna, seminarieserier och en resa till Strasbourg.
Under våren arrangeras ännu fler studiebesök och föreläsningar, samt resor till Prag och
Bryssel. ELSA Uppsala håller även i kurserna Legal English i samarbete med DLA Piper, och
Legal Rhetoric i samarbete med Advokatfirman Lindahl.
ELSA Uppsalas största arrangemang, den årliga rättegångstävlingen Moot Court Competition, i samarbete med Advokatbyrån Delphi går av stapeln i mars. Rättegångstävlingen
går under temat mänskliga rättigheter, och domarpanelen består i år av bland andra Johan
Hirschfeldt, Fredrik Bergman, Mari Heidenborg, Lars Karlander, Helena Jäderblom och
Alexander Ottosson.

Intervju: Teona Svanidze och Emma Wåxnäs

16

17

Juridiska föreningen

FEMJUR

Juridiska föreningen i Uppsala (JF) är studentkåren för alla
studenter som studerar vid Juridiska fakulteten vid Uppsala
universitet. JF grundades 1844 och har sedan 2016 kårstatus.
JF är partipolitiskt obunden och religiöst neutral. Vi har idag
mer än 1500 medlemmar och det är finns ungefär 150 ämbeten
fördelade på ungefär 100 engagerade. Vår verksamhet utgår från
Jontes stuga som är belägen på Övre Slottsgatan 3 i Uppsala.

Feministiska Juriststudenter Uppsala (FEMJUR Uppsala) är en
ideell och partipolitiskt obunden förening som arbetar för att
främja normkritik och ett genusperspektiv på juristprogrammet
vid Uppsala universitet och därutöver inom juristbranschen och
i den juridiska diskussionen i övrigt. FEMJUR Uppsala har fler
än 450 medlemmar och systerföreningar i Göteborg, Lund,
Stockholm, Örebro och Umeå. Föreningen verkar även för att
främja ett inkluderande studieklimat på juristprogrammet i
Uppsala. En viktig del av FEMJUR Uppsalas verksamhet är att
utgöra en plattform för diskussion och fortbildning i
feministiska frågor och normkritik.

JF:s verksamhet utgår från våra tre ben: utbildningsrelaterad verksamhet, studiesocial verksamhet och kontakt med arbetslivet. Tack vare vår bredd finns det stor möjlighet att hitta
något som passar alla individer.
Utbildningsrelaterad verksamhet
JF driver alla utbildningsfrågor och påverkansarbete vid
Juridiska fakulteten och representerar samtliga studenter
och doktorander som studerar vid fakulteten. Det innebär
att det är till oss studenter ska vända sig till om de upplever
något problem med sin utbildning, har blivit illa behandlad
av universitetet, har andra frågor eller idéer om saker som
vi bör driva. JF tillsätter även studentrepresentanter på
universitetets lokala nivå, vilket är vid Juridiska fakulteten,
och centrala nivå, vilket är universitetets centrala organ. Allt
detta är för att värna om studentintresset i alla beslut som fattas.
Studiesocial verksamhet
JF arbetar för att alla juridikstudenter ska ha en så rolig studietid som möjligt.
Vi anordnar bland annat insparksveckor, gasquer, baler, idrottsturneringar och pubkvällar.
På Jontes stuga bedrivs dagligen caféverksamhet där det går att köpa kurslitteratur, ta en kaffe, värma matlådan eller sitta på övervåningen och plugga. Vi ger även ut en egen medlemstidning som kommer ut några gånger per termin.

FEMJUR Uppsala har under året anordnat flera föreläsningar,
däribland en föreläsning med Maria Bexelius på tema
“Kön och asyl” och en föreläsning med Alice Bah Kuhnke om
regeringens arbete och #Metoo. Andra event som arrangerats
är bland annat diskussionsfikor, en workshop och en gasque.
FEMJUR Uppsala för även ett aktivt påverkansarbete genom
bland annat litteraturgranskningar och har i samarbete med
Studierådet genomfört en stressenkät och ett panelsamtal på
tema #Medvilkenrätt.
I vår arrangerar FEMJUR Uppsala tillsammans med
FEMSAM Uppsala en föreläsningsserie ”Kvinnlig rösträtt
100 år” som kommer fokusera på demokratins utveckling
och moderna utmaningar. Den 8 maj firar FEMJUR
Uppsala fem år.

Kontakt med arbetslivet
JF arbetar med att föra samman de olika aktörerna på arbetsmarknaden med studenterna. Vi
har ett antal partners som vi samarbetar med, och under terminens gång anordnar vi bland
annat föreläsningar med olika företag, myndigheter, organisationer och byråer.
Varje höst anordnar vi tillsammans med ELSA Uppsala dessutom Kontaktdagen, som är en
arbetsmarknadsmässa för Uppsalas juridikstudenter.
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