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den 10:e maj 2022

Välkommen till årets Alumnidag
2022 - åter på plats
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Alumnidagen 2020 ställdes in på
grund av den pandemi som brutit
ut några månader innan Alumnidagen skulle genomföras. Då var vi
nog alla dåligt förberedda på den
nya situationen och vi bedömde
att vi inte skulle klara att ställa om
till något digitalt alternativ under
den relativt korta tid som stod till
förfogande.
Inför Alumnidagen 2021 hade
vi bättre möjlighet att anpassa
verksamheten till den fortfarande
högintensivt pågående pandemin.
Den hybridversion av Alumnidagen som blev konsekvensen av
de rådande förhållandena, med
huvuddelen av talarna på plats i
Universitetshuset och övriga deltagare uppkopplade via Zoom, blev
så bra som förhållandena medgav.
Men många av oss saknade det
professionellt fruktbara och socialt
lustfyllda mingel och det uppslupna umgänge som har präglat
Alumnidagen genom alla år.
Men nu är vi tillbaka på banan
med full kraft. Vi är fast beslutna
att genomföra Alumnidagen 2022
på traditionellt vis med seminarier
och debatt i Universitetshuset under dagen och studentikos bankett
på Norrlands nation på kvällen
den 10 maj.
Även om pandemin fortfarande
pågår i skrivande stund och även
om den dominerande känslan just
nu är att det ena eländet ersatts av
det andra, så överväger intrycket
att samhället i stort, i vart fall i vår
del av världen, är på väg tillbaka
till något som i vart fall i någon
mån liknar det normaltillstånd
som rådde före mars 2020. Låt oss
bara hoppas att det ukrainska folket i närtid åter får råda sig själva

i fred och frihet. De kommer att
behöva all hjälp de kan få för att ta
hand om det totala kaos som Putin
och hans lakejer förorsakar. Finns
det så mycket förakt i världen som
man kan känna för det?
Under alla omständigheter är det
dags att anmäla sig till Alumnidagen 2022. Jag är helt övertygad om
att du kommer att tycka att programmet, som du hittar i tämligen
detaljerad form på sidorna 6 – 8
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 men det är naturligtvis en smaksak. Vi har som vanligt
lyckats förmå några av de mest
namnkunniga och intressanta
experterna att tala om några av
de mest aktuella och intressanta
ämnena på den rättspolitiska och
juridiska agendan. Det finns ingen
tvekan om att värdet och utbytet
på alla plan av att vara med på
Alumnidagen vida överstiger den
modesta kostnaden för att delta.
Dessutom bidrar du till Alumnistiftelsens verksamhet genom att
delta på Alumnidagen. Redan det
är en god sak. Det finns inget skäl
att inte anmäla sig till Alumnidagen 2022. Gör det nu! Du hittar
länken till anmälningsformuläret
på nästa sida.
Under några år nu har vi avstått
från att trycka den här tidningen
och skicka ut den till alumnernas brevlådor. Bakom det ligger naturligtvis ett intensifierat
miljötänk i kombination med vår
kostnadsmedvetenhet. De pengar
vi genererar genom våra
aktiviteter ska vi vara försiktiga

med.
Alla de som arbetar med
Alumnverksamheten och
Alumnidagen, även de som
leder och deltar i
seminarierna, gör det på
ideell basis. Det övergripande
syftet med verksamheten är
att stödja verksamheten vid
Juridicum. I stället för att
skövla regnskog mejlar vi en
enkel inbjudan till
Alumnidagen till alla som har
registrerat sin mejladress på
Alumnnätverket hos
universitetet och marknadsför
den i övrigt på sociala medier.
Vi lägger den här tidningen
på vår hemsida så att alla som
är intresserade kan ladda ner
den. Vi är övertygade om att
vi på det sättet når ut till alla
dem som känner lust att vara
med på Alumnidagen.
För visst är det läge att anmäla
sig och att vara med.

Rolf Johansson
Ordförande, Uppsalajuristernas Alumniestiftelse

Alumnidagen 2022
När?

Alumnidagen äger rum den 10 maj 2022.

Hur?

Seminarierna hålls i universitetshuset.

Anmälan: www.uppsalajuristernasalumnistiftelse.se
Klicka här för anmälan!
Sista anmälningsdag: 29 april 2022. Så anmäl dig redan idag!
Kostnad: 1500 kr plus moms.
I priset ingår inträde till Alumnidagen och samtliga seminarier,
kaffe, lunch, fördrink samt banketten på Norrlands
nation. (Hemresa till Stockholm med vår buss
ingår inte, men erbjuds mot en extra kostnad.)
Den som vill stödja stiftelsens verksamhet har möjlighet
att betala in ett valfritt högre belopp!
Observera att Alumnidagen motsvarar 5 timmar
fortbildning enligt Advokatsamfundets årliga krav.
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8:30-9:15
9:15-10:45
8:30-9:15

PROGRAM
/5 2022
PROGRAM
PROGRAM
Introduktion.
/5 2022
Del 1 - välj mellan:

Registrering och kaffe i Universitetshuset.

9:15-10:45

Deloch
I - välj
mellan: – framtid utan återvändo?
- AI
juristrollen
8:30-9:15 Introduktion.
- Var går gränsen
EU:s –beslutanderätt?
- Efterför
Girjas
vad bör nu göras åt samefrågorna?
9:15-10:45 Förmiddag - välj mellan:
och
11:00-11:45 Alumnistiftelsens Pris för Bästa Examensarbete.
- Var går gränsen för EU:s beslutanderätt?
- Strategiska medgivanden i rättighetsmål?
11:45-13:15 Paus.
medgivanden
11:00-11:45- Strategiska
Alumnistiftelsens
Pris föri rättighetsmål?
Bästa Examensarbete.
13:15-14:45 Del 2 - välj mellan:
11:00-11:45
Alumnistiftelsens
Pris för Borgen
Bästa Examensarbete.
11:45-13:15
Lunch på restaurang
i Uppsala
- Pandemin och kontraktsrätten
13:15-14:45
11:45-13:15
Paus. Del II - välj mellan:
- Yttrandefrihetens gränser i det nya medielandskapet
- Straffansvar
13:15-14:45
Del 2 -för
väljpsykiskt
mellan:störda lagöverträdare – vart är vi på väg?
14:45-15:15 Paus.
och för psykiskt störda lagöverträdare – vart är vi på väg?
- Straffansvar
15:15-17:00
Delvinst
3 – Debattämne: Anonyma vittnen
- Obehörig
- Obehörig vinst
14:45-15:15

Fika

15:15-17:00

Debatt: Klimatprocesser – Problem eller

17:15-18.30

Fördrink i Gula rummet på Munken, Trädgårdsgatan 20

14:45-15:15
17:00-17.10Paus.
Avslutning.

15:15-17:00 Del 3 –räddning
Debattämne:
Klimatprocesser – Problem eller
för klimatpolitiken?
räddning för klimatpolitiken
18.30-23:30
Bankett på Norrlands nation
17:00-17.10
Avslutning
23:30
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Buss avgår från Norrlands nation till Stockholms C

PROGRAM
/5 2022
8:30-9:15

Introduktion.

9:15-10:45 Del 1 - välj mellan:

- AI och juristrollen – framtid utan återvändo?
- Efter Girjas – vad bör nu göras åt samefrågorna?
11:00-11:45 Alumnistiftelsens Pris för Bästa Examensarbete.
11:45-13:15 Paus.
13:15-14:45 Del 2 - välj mellan:
- Pandemin och kontraktsrätten
- Yttrandefrihetens gränser i det nya medielandskapet
14:45-15:15 Paus.
15:15-17:00 Del 3 – Debattämne: Anonyma vittnen
17:00-17.10 Avslutning.

Med juridiken i fokus
Vår affärsidé är enkel: att leverera juridisk rådgivning av högsta kvalitet. För att uppnå det är
vår högsta prioritet att utbilda de bästa affärsjuristerna. Vi tar ofta vid där Uppsalastudierna
slutar och är måna om att värna nätverket av Uppsalaalumner.

LÄS MER PÅ WWW.GDA.SE
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Hamngatan 2, Box 5747, SE-114 87 Stockholm
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Förmiddag

PROGRAM
10/5 2022

Var går gränsen för EU:s beslutanderätt?
Under det senaste året har flera politiskt betydelsefulla domstolsavgöranden handlat om gränsen för EUs beslutanderätt. Mest uppenbart har den polska författningsdomstolen förklarat att gränsen på flera sätt överskridits. Är
det en bedömning som motsvarande instanser i andra medlemsstater håller med om och hur säger de att gränsen
för EUs beslutanderätt ska kontrolleras? I detta seminarium kommer rättsutvecklingen diskuteras med jämförelser
från den tyska författningsdomstolen och det svenska lagrådet.

Moderator

!"#$%&'($)*%, fil dr i statskunskap, Uppsala universitet

Paneldeltagare

!"#$%&#'(#)*%+'#,-.#/0, professor i europarätt, Juridicum Uppsala
1230"-%+4$$5%!"#$%$%&'(), fd professor i konstitutionell rätt, Juridicum Uppsala
677"%8'..'#5 forskare i juridik och ställföreträdande direktör för Sieps

Strategiska medgivanden i rättighetsmål
I ett förhandsavgörande har EU-domstolen nyligen angett att svarandens medgivande av betalningsyrkandet med
bestridande av diskriminering inte hindrade att skuldfrågan skulle prövas, eftersom käranden annars inte skulle få
full upprättelse. Att slå fast skulden kan ses som en effektivare sanktion av EU-rätten och hindra att företag köper
sig fria. Å andra sidan kan en regel om att skuldfrågan alltid ska prövas göra att det blir svårare för förfördelade
parter att få ersättning både genom förlikning och i rättegång. Hur ska svensk processrätt anpassas till EU-avgörandet? (Högsta domstolen saknade anledning att pröva den frågan i rättsfallet ”Flygbolagets medgivande”.) Ska
principen i EU-avgörandet utsträckas till andra områden än sådana som faller under aktuellt EU-direktiv?
Moderator
Henrik Bellander, universitetslektor i processrätt, Juridicum Uppsala
Paneldeltagare
Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa
Sabina Hellborg, universitetslektor i civilrätt, Stockholms universitet
Johan Josjö, advokat
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Eftermiddag

PROGRAM
10/5 2022

Obehörig vinst
Svensk rätt har i motsats till flera utländska rättsordningar ingen generell regel om att obehörig vinst (vinst som
uppkommit utan rättsgrund) på annans bekostnad ska ersättas. Principen ligger dock bakom ett flertal lagregler.
Den har av HD erkänts som en direkt verkande rättsregel i NJA 1925 s. 184. I NJA 2019 s. 23 höll sig HD:s majoritet avvaktande. Talarna kommer att diskutera vad som kännetecknar en rättsregel, om obehörig vinst i svensk
rätt fungerar som en grund för ersättningsskyldighet eller en begränsning av annars föreliggande ersättningsskyldighet, vilken betydelse det skulle ha om ersättning för obehörig vinst erkändes som en självständig
rättsregel och om de detaljerade bestämmelserna i DCFR bok VII skulle duga som
rättsregler i Sverige.

Moderator

Marigó Oulis, advokat, jur dr i civilrätt, Uppsala universitet

Paneldeltagare

Torgny Håstad, professor och fd justitieråd i Högsta domstolen
Stefan Lindskog, fd justitieråd och ordförande i Högsta domstolen

Straffansvar för psykiskt störda lagöverträdare – vart är vi på väg?
Sverige har sedan brottsbalkens tillkomst en i många delar unik reglering som innebär att också den som är otillräknelig kan begå brott. Trots att konkreta förslag till en reform har lagts fram av statliga utredningar har regleringen kommit att bestå. Vad finns skäl att tro om framtiden? Kommer vi att fortsätta på vår egna lilla stig? Och
hur angelägen är egentligen en reform på området? Hur påverkar den praxis som tillkommit och som befäst ett
grundläggande krav på medvetenhet för straffrättsligt ansvar, men samtidigt gjort klart att det inte finns någon
undantagsregel för den tillfälligt sinnesförvirrade? Och vilka problem finns i brytningen mellan de straffrättsliga
reglerna och den omkringliggande regleringen?
Moderator
Martin Borgeke, fd justitieråd i Högsta domstolen
Paneldeltagare
Moa Kindström Dahlin, universitetslektor i offentlig rätt, Juridicum Uppsala
Gustaf Almkvist, jur dr i straffrätt, Juridicum Uppsala
Marianne Kristiansson, professor i rättspsykiatri, Karolinska institutet
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Forts. eftermiddag

PROGRAM
10/5 2022

Debatt: Klimatprocesser - Problem eller räddning för klimatpolitiken?

Klimatförändringen är en av vår tids största samhällsutmaningar och 2020-talet är sannolikt avgörande för hur
mänskligheten kommer att lyckas hantera den. Under senare år har den politiska och rättsliga responsen allt
mer gått från en traditionell, mellanstatlig, ”uppifrån och ner-styrning” mot en mer löst samordnad mångfald av
regionala, nationella och lokala åtgärder och processer. En annan utveckling är den stora ökningen av nationella
klimatprocesser, där enskilda försöker framtvinga mer kraftfulla klimatåtaganden och åtgärder från stater eller
enskilda företag. Detta är en utveckling som i alla fall delvis sätter juridiken, och de rättsliga institutionerna, i
förarsätet för utvecklingen av klimatpolitiken. Seminariet kommer att hantera frågor som vilken effekt utvecklingen får på den långsiktiga effektiviteten och trovärdigheten hos klimatpolitiken och vad det innebär för viktiga
dimensioner som rättvisa och rättssäkerhet i den nödvändiga samhällsomställningen.
Moderator
David Langlet, professor i miljörätt, Juridicum Uppsala
Paneldeltagare
Agnes Hellner, universitetslektor i processrätt, Stockholms universitet
Anders Danielsson, fd landshövding, generaldirektör och särskild utredare
Jan Darpö, professor i miljörätt, Juridicum Uppsala
Jonas Ebbesson, professor i
miljörätt, Stockholms universitet
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en mängd rättsregler. Lägger
Ämnet obehörig PROGRAM
vinst
man samman dessa har man
snart en övergripande princip
med Torgny Håstad
som närmar sig en allmän rätts-

/5 2022

grundsats, inte bara på argu!"#$%&'(&#)*+#,)-*./#0$*1%&"2#3"-4.#5#3(+#,&#+*.6# mentationsstadiet utan även
071#3"89*-#&:88#4;*8(&#+*.#"#43*-49#&,..6
på regelplanet. Utgångspunkten
I många utländska rättsordningar, t.ex. § 812 i tyska har betydelse; ska den som
8:30-9:15 finns
Introduktion.
!"#$%#&'()%*+%,%-./0(),
en generell lagregel om drabbats av förlust övertyga domstolen om
att obehörig vinst ska återgå. I Sverige finns ingen
att han har rätt till ersättning utan klart stöd
sådan motsvarighet.
vi har
lagregler om i någon rättsregel, eller ska den som gjort
9:15-10:45MenDel
1 -spridda
välj mellan:
obehörig vinst som grund för ersättning, t.ex.
vinsten övertyga att det finns konkreta skäl för
27 § avtalslagen om fullmakt och 58 § patentlagen
ett
undantag?
- AI ochefter
juristrollen
framtid
utanInvändningen
återvändo?att obehörig vinst
om patentintrång och om återbäring
hävning, – är
alltför obestämt kan bemötas med att även
eller som begränsning av ersättningsskyldighet, som oskälighet enligt 36 § avtalslagen är diffus. Det
9 kap. 7 § föräldrabalken om
vid ogiltighet.
- återgång
Efter Girjas
– vad börhindrar
nu göras
åt samefrågorna?
inte att
36 § avtalslagen är en rättsregel.
09*'<#4=#3(+#4,2*&#&,..4;&(>"46#
11:00-11:45 Alumnistiftelsens Pris förC=#DEF;8(-#G--4#HI?J<#4:)#,&#*..#@%&4%9#(..#
Bästa Examensarbete.
Det enda rättsfall där HD alldeles klart har grundat 8"9&"9.(#7"3"8&,..*-#"-:)#B-":-*-#K:71#4:)#
utgången på obehörig vinst är från 1925 (NJA 1925 s. '(2#4',83#=$*&:;(.#"#*..#1L&*4)=8M/#AB&#.B-2#,&#
Paus.
184), där 11:45-13:15
en rätt till skogsavverkning
förfallit efter
+*-6#N(-#DE#4;*8(#*-#4.%&&*#&:88#"#@&()."+*-6
avtalet på grund av lagstiftning. Därefter finns ett
Jag satt i en arbetsgrupp som arbetade med
antal rättsfall
där utgången
kunna
förklaras
13:15-14:45
Delskulle
2 - välj
mellan:
DCFR, med jurister som avspeglar bred erfamed att en part gjort en obehörig vinst på annans
renhet. Reglerna kan användas som ”toolbox”,
bekostnad men där dessa ord inte har använts. Ett
vilket HD gjort i andra sammanhang, men det
- Pandemin
kontraktsrätten
sådant fall är NJA 1993 s. 313,
där en lokal och
utnyttjablir ingen europeisk 432%*4'5'&. Visst kan EU
des utan avtalsstöd (jfr. patentlagen), ett annat gäller försöka, men det blir mycket svårt att enas, och
återbetalning av moms till ett
tryckeri som debiteratgränser
- Yttrandefrihetens
i dethur
nya
medielandskapet
jag undrar
man
ska vårda den reformen
en beställare ett för högt belopp (NJA 2015 s. 1072, med en HD för hela EU. Hur DCFR:s regler om
där vinst på annans bekostnad faktiskt nämndes)
obehörig vinst kan användas i svensk rätt är en
14:45-15:15 Paus.
och ett tredje gäller förbättring av sambos egendom av fråga som jag hoppas diskutera på seminariet
innan samboförhållandet upplöstes (NJA 2019 s. 23). (s. 7).
15:15-17:00
Del 3i–HD
Debattämne:
I sambofallet
ville minoriteten
utdöma ersätt-Anonyma vittnen
ning på grund av obehörig vinst, medan majoriteten 09*'<#"-2(#4.%&&*#@%&,-+&"-2(&#(88.4=/#O*-#
inte ville ta ställning till om obehörig vinst finns
3(+#1(&#+*.#@%&#$*.L+*84*6#P!(&@%&#$&L#4"26P#
som en rättsregel i svensk rätt och ogillade kravet på Det blir nog inte många som tänker på obehörig
17:00-17.10 Avslutning.
ersättning därför att parterna hade kunnat träffa avtal vinst när de sluter ett avtal. Men institutet skulle
om ersättning och den berikade sambon inte skulle kunna åberopas i många olika sammanhang,
”låsas in” ett oönskat förhållande.
och om det erkänns som ett institut på regelpla-
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?&=2(-#@%&*@(88*&#3(&(#:)#3"-4.#49(#!"#$%%&'#*88*&#
()!"')$**&'<#4().#*-#8%4-"-2#&+,-./#3"4(3"#$*1:3#(3#
*-#9:-9&*.#&,..4&*2*8/#AB&#4.,88*&#4"2#&,..43*.(&-(6#
Jan Hellners doktorsavhandling från 1950 handlade
om obehörig vinst. Han avrådde från uppställandet
av en generell princip och förordade lösningar*12*
)3(. Det har länge påverkat den svenska synen på
obehörig vinst. 2019 års sambomål berörde om man
skulle hålla fast vid den utgångspunkten. Så svaret
står fortfarande öppet. Men det är uppenbart att vinst
på annans bekostnad utan rättsgrund ligger bakom

net får det betydelse för hur tvister kommer att
lösas. Det framgår bl.a. av att en mycket kvalificerad skiljenämnd före HD:s dom i ”tryckerimålet” 2015 ogillade en beställares talan mot
ett tryckeri eftersom svensk rätt inte skulle ha
någon regel om ersättning för obehörig vinst.
Det finns också många intressanta följdfrågor:
Ska vinster av brottsliga intrång förverkas till
staten eller gå till rättighetshavaren? Har någon
vinst gjorts på annans bekostnad, om en rättighetshavare aldrig kunnat utnyttja sin rätt lika
framgångsrikt?
!"#$%&'()*+,$-*.%/""0#%12
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Bästa examensuppsatser

Varje år delas Alumnistiftelsens Pris för Bästa Examensarbete ut till två studenter som skrivit
examensuppsats
under det
året.
Handledarna
på Juridicum nominerar kandidater till
AI och juristrollen
– gångna
framtid
utan
återvändo?
priset
och
en
jury
inom
stiftelsen
fattar
beslut
efter
en
noggrann
Vinnarna
Artificiell Intelligens fungerar redan idag som ett hjälpmedel
för juristergenomgång.
verksamma på
bolag, hos
tilldelas
10
000
kr
vardera
och
får
presentera
sina
uppsatser
på
ett
seminarium
under Alummyndigheter och på advokatbyråer. Innebär den fortsatta utvecklingen av AI enbart möjligheter
eller
nidagen.
Vinnarna
tillkännages
på stiftelsens
webbplats
april jurister
månad.att
kan den utgöra
ett hotkommer
mot denatt
traditionella
juristrollens
existens?
Kommerunder
mänskliga
Följande
och
författare
är nominerade
tillutkonkurrerad
Alumnistiftelsens
Pris för eller
Bästa
behövas i examensarbeten
framtiden? Kommer
den
affärsjuridiska
byrån att bli
av en AI-byrå,
Examensarbete år 2022:
Cats’ nine lives, European Union legislation on
the trade of endangered animals and its effects on
animal welfare.
Författare: Ida Aho
Handledare: Yaffa Epstein
Inrättande efter förvärv i god tro. Ett utvidgat
traditionsbegrepp.
Författare: Erik Antti
Handledare: Peter Strömgren
Något (nytt?) om kompensationsspörsmålet vid
bedrägeri.
Författare: Joakim Björnfalk
Handledare: Miriam Ingeson
Avtalstolkningsprejudikat. Särskilt om tolkning av
försäkringsavtal och entreprenadavtal.
Författare: Ninna Helgöstam
Handledare: Joel Samuelsson
Error in persona vel objecto, Uppsåtstäckning,
uppsåtsbegrepp och skuld.
Författare: Isak Holmgren
Handledare: Miriam Ingeson
Spring som en tjej - en studie om könstester inom
friidrott och dess förhållande till artikel 8 och 14
EKMR utifrån ett ras- och genusperspektiv.
Författare: Sara Ottosson
Handledare: Patrik Bremdal
Legosoldater och folkrätten: En rättslig analys av
staters användande av den privata säkerhetsindustrin i en historisk kontext.
Författare: David Pollack
Handledare: Inger Österdahl
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Desinformation och filterbubblor – hur bör
lögner på nätet hanteras i en demokrati?
Författare: Paula Pontvik
Handledare: Anna-Sara Lind
NGO:s i internationella domstolar: En lagskapande roll?
Författare: Hanna Röcker
Handledare: Inger Österdahl
Barnfridsbrottets utformning och påverkan på barns
rättsliga skydd.
Författare: Matilda Trense
Handledare: Miriam Ingeson
Flerfaldiga narkotikaöverlåtelser - ett eller flera brott.
Författare: Moa Troell
Handledare: Marcus Grahn
Barnfridsbrottet – Att synliggöra barn som rättsliga
aktörer.
Författare: Matilda Turpini
Handledare: Lena Holmqvist
Rätten i tillämpning och funktion: En empirisk
studie av Undersåkers häradsrätt under tidigt 1860tal.
Författare: Oscar Zettergren
Handledare: Bruno Debaenst
Den insolventa fotbollsklubben. Kan fotbollsspelarnas övergångsvärde vara borgenärernas räddning?
Författare: Måns Åström
Handledare: Peter Strömgren
Flykten över haven: Staternas ansvar för flyktingar
till havs enligt havsrätten och den internationella
flyktingrätten.
Författare: Filippa Örman
Handledare: Inger Österdahl

Alumnistiftelsen Uppsalajuristerna
Styrelse

Rolf Johansson, jur kand 1978, advokat (ordförande)
Rebecca Hellgren, jur kand 2010, hovrättsassessor, föredragande i riksdagens justitieutskott
Anna Singer, jur kand 1982, dekan för Juridiska fakulteten
Anna Skarhed, jur kand 1977, fd justitiekansler
Lovisa Stenbacka, jur stud, verkställande ledamot

Alumniråd

Petter Asp, jur kand 1995, justitieråd i Högsta domstolen
Catarina Barketorp, jur kand 1987, lagman i Uppsala tingsrätt
Thomas Bull, jur kand 1992, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen
Christer Danielsson, jur kand 1990, advokat, fd ordförande i Advokatsamfundet
Bengt Domeij, jur kand 1993, professor, prefekt vid Juridiska instutitionen
Rebecca Hellgren, jur kand 2010, hovrättsassessor, föredragande i riksdagens justitieutskott
Torgny Håstad, jur kand 1967, professor, f d justitieråd i Högsta domstolen
Maria Ingelsson, jur kand 2001, Senior Corporate Counsel, Workday Inc
Rolf Johansson, jur kand 1978, advokat (ordförande)
Patric Palm, VD, Favro AB
Anna Singer, jur kand 1982, dekan för Juridiska fakulteten
Magnus Sjögren, jur kand 2000, chefsjurist, Verisure AB
Anna Skarhed, jur kand 1977, f d justitiekansler
Hanna Söderberg, jur kand 2007, advokat
Lovisa Stenbacka, jur stud, verkställande ledamot
Lisa Kronestedt, jur stud, representant ELSA Uppsala
Jacob Åberg, jur stud, representant Juridiska föreningen
Sofie Sydvik, jur stud, representant FemJur Uppsala
Frida Gommel, jur stud, oberoende studierepresentant

Arbetsgruppen

Alumnidagsgruppen

Anna Liss Nergård (vice verkställande ledamot)
Ashley Rose Kaur
Pauline Buder

Ansvariga för mentorskapsprojektet

Anas Yasin
Mimmi Winnberg
Ali Fenikh

Ansvariga för marknadsföring

Axel Brännström
Frida Gommel
Hibo Mohamed
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Mentorskapsprojektet
Du är en förebild!

Alumnistiftelsen driver sedan flera år ett mentorskapsprojekt för studenter vid Juridicum
i Uppsala. Till Mentorskapsprojektet 2021 lyckades vi sammanföra sammanlagt 50 adepter-mentorpar. Det är ett resultat vi är stolta över, speciellt mot bakgrund av rådande pandemi och restriktioner. 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.

Vi KVSJTUFS och advokatbyråer är stolta
sponsorer av Alumnidagen 202
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Vi BEWPLBUFS och advokatbyråer i Uppsala är
stolta sponsorer av Alumnidagen 202

14

Studentorganisationerna
I Alumnistiftelsens Alumniråd 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 följande vision: ”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 nya juriststudenter, spännande seminarieserier och vår årliga resa till Strasbourg, som vi 2021 med pandemirestriktionerna bakom oss med glädje kunde återuppta.
Under våren genomför vi allt ifrån vårt årliga studiebesök hos Högsta domstolen, en rad föreläsningar,
samt resor till Bryssel och Rotterdam att arrangeras. ELSA Uppsala håller även i kurserna Legal English
i samarbete med DLA Piper, och Legal Rhetoric i samarbete med Advokatfirman Lindahl.
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Juridiska föreningen
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 du hittar på !"#$%&'())*+,),-%. i centrala Uppsala, ett stenkast från domkyrkan. JF:s verksamhet utgår från tre
ben: !"#$%&'$'()*+%,"+*,& verksamhet, )"!&$+)-.$,% verksamhet och /-'",/"01+&0,*#+")%$2+".
Våra löpande verksamheter
JF driver alla utbildningsfrågor och påverkansarbete vid
Juridiska fakulteten och representerar samtliga studenter
och doktorander som studerar vid fakulteten. JF tillsätter även
studentrepresentanter på universitetets lokala nivå, vilket är
vid Juridiska fakulteten, och centrala nivå, vilket är universitetets centrala organ. Vi anordnar bland annat insparksveckor,
gasquer, baler, idrottsturneringar och pubkvällar. På dagtid
i Jontes stuga bedrivs dagligen caféverksamhet. 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.
Vårens aktiviteter 2022
Nu på vårkanten bjuder Juridiska Föreningen in medlemmar till
en vårgasque på Stockholms nation den 6:e maj! Vi firar in ljusare
tider med trerätters middag, sång och bra underhållning som
ni inte vill missa!
Höstens aktiviteter 2022
Juridiska Föreningen i Uppsala bjuder härmed in till den årliga
Juristbalen. Damma av klack och frack (eller klänning och sko)
och möt oss på Stockhoms nation den 24:e september för en kväll
ni sent kommer att glömma!
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FEMJUR
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. 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. FEMJUR
Uppsala har fler än 450 medlemmar och systerföreningar i Göteborg, Lund, Stockholm,
Örebro och Umeå.
FEMJUR Uppsala har under året anordnat ett antal föreläsningar, däribland en föreläsning
med riksåklagare Petra Lundh och en föreläsning om våld i nära relationer med Nationellt
Centrum för Kvinnofrid. Utöver detta har föreningen bland annat
anordnat en bokklubb. FEMJUR Uppsala brukar även samarbeta
med de andra FEM-föreningar som finns i Uppsala, exempelvis
FEM-gasque och FEM-pub. FEMJUR Uppsala bedriver även ett
aktivt påverkansarbete genom bland annat litteraturgranskningar
och enkäter. Detta verksamhetsår har föreningen genomfört en
enkät om otrygghet och ryktesspridning på juristprogrammet
tillsammans med Juridiska Föreningen.
I vår planerar FEMJUR Uppsala bland annat att arrangera en större
föreläsning tillsammans med övriga FEMJUR föreningar i Sverige. För att uppmärksamma
den internationella kvinnodagen den 8 mars arrangeras FEM-pub tillsammans med
FEMLÄR och FEMPSYK. Den 8 maj firar FEMJUR åtta år sedan grundandet 2014!
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