
TA MER PLATS

I MEDIA

E T T  M A G A S I N  F Ö R  J U R I S T E R       

L
e

g
a

lly
 y

o
u

rs  |  N
r 1

|  2
0

0
9

M
e

d
ie

b
a

ro
m

e
te

rn
 2

0
0

9

P R I S  4 9  K R

N r  1 | 2 0 0 9

BLOGGAREN 
MÅRTEN SCHULTZ 
UPPMANAR KOLLEGORNA:

SVERIGES 
MEST OMSKRIVNA
JURISTER

STOR UNDERSÖKNING:

ARABISKA NÄTTER
I SHARM EL SHEIK

IMMATERIALRÄTT

BYRÅERNAS 
NYA HOPP

JURISTERNA
I SVENSKA
AKADEMIEN

MONIQUE WADSTED OM

KAMPEN MOT
FILDELARNA

30 15MEST 
MEDIALA
ADVOKATERNA

MEST 
UPPMÄRKSAMMADE
BYRÅERNA

Hela listan





Det är nu det händer....

27 995 sek  (gäller resor tom 30 april 2009)    
21 295 sek (gäller resor mellan 1 maj – 15 september 2009) 

-
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UNDERSÖKNING

De syntes mest
I Mediebarometern 2009 presenterar vi de jurister
och byråer som märktes mest i medierna under
förra året.

AKTUELLT

Byråfusion
Samgåendet mellan Lindahl och RydinCarlsten sätter fokus
på ett av affärsjuridikens framtidsområden.

36

6

PORTRÄTT

Ingen B-skådis
Monique Wadsted berättar om kampen mot filde-
larna, planerna på en skådespelarkarriär och den
egna TV-showen.
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när transaktionsmarknaden

fortsätter krympa växer affärsbyrå-
ernas behov av alternativ. Flera år av
högt uppskruvad högkonjunktur har
brutalt tagit slut, och det kommer
dröja länge innan branschen åter-
hämtat sig. Situationen blir allt mer
extrem. Europeiska toppbyråer, som
Clifford Chance, har nyligen medde-
lat att de sparkar en mängd biträ-
dande jurister. I januari rapporte-
rades att sammanlagt 1300 ameri-
kanska affärsjurister tvingats lämna
sina byråjobb. 

i sverige har storbyråerna ännu
inte behövt säga upp folk. Men den
traditionella balansen mellan för-
värvs- och obeståndsrelaterad juri-
dik är satt ur spel. Och få tror att
process- konkursuppdragen kommer
att räcka som kompensation, fler 
alternativ är nödvändiga.

i det här numret av Legally yours
uppmärksammar vi ett område som
än så länge har stått någorlunda
pall: immaterialrätten.  Samman-
slagningen av Lindahl och Rydin
Carlsten satte fokus på detta. I och
med fusionen så införlivade Lindahl
en av Sveriges mest respekterade
immaterialrättsbyråer och den nya
konstellationen förutspår ökad efter-
frågan på immaterialrättstjänster.

Ni kan också läsa en intervju
med Monique Wadsted, delägare 
på MAQS och filmbolagens ombud
i Pirate Bay-rättegången.

BEHOVET 
AV ALTERNATIV
VÄXER 18

CHEFREDAKTÖR

PETER JOHANSSON

telefon 070–620 39 39

e–post peter.johansson@blendow.se
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UNDERSÖKNING

Mandat att synas
Bloggaren Mårten Schultz tycker att
juristerna har ett ansvar att själva ta
plats i samhällsdebatten.

29

KULTUR

Tom juriststol
I och med Sten Rudholms bortgång kan traditionen
med en särskild juriststol ha försvunnit från Svenska
Akademien.
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Ny jättebyrå
förändrar framtidsmarknaden

i februari slogs Lindahl och Rydin-
Carlsten samman. Fusionen skapade
en ny svensk jättebyrå, med omkring
300 medarbetare, varav 200 jurister,
och en planerad omsättning på  500
miljoner kronor.

– Branschen är inne i en
konsolideringsfas. Vi hade en
önskan om att växa, kände väl
till RydinCarlsten och kunde
se att vi skulle bli en väldigt
bra match,  säger Staffan
Eklöw, managing partner för
Lindahls stockholmskontor.

Byråerna började disku-
tera sammanslagningen så
sent som i slutet av oktober
förra året. Men Jonas Wester-
berg, tidigare på Rydin Carls-
ten, säger att parterna en längre tid
”tittat varandra i ögonvrån”.

– När vi kunde se att båda organi-
sationerna var beredda och att rätt
förutsättningar fanns så gick det hela
ganska fort, konstaterar Staffan Eklöw.

Hur har lågkonjunkturen spelat in i be-
slutet? 
-- Jag vill inte påstå att den dramatiskt
krympande transaktionsmarknaden
har spelat in. Sedan råkar alla bitar ha
fallit på plats i ett konjunkturläge då

bland annat pro-
cesser är ett
tillväxtområde, ett
område vi blir
starkare på nu.

Genom samgå-
endet stärker Lin-
dahl även
kompetensen på
nyckelmarknaden
immaterialrätt .
RydinCarlsten var
med sina 40 juris-

ter en av de största advokatbyråerna ni-
schade på det området. 

– En tydlig trend är att de immate-
rialrättsliga tillgångarna blir allt vikti-
gare i näringslivet. Det gör att våra
klienter behöver mer hjälp med att

hantera dem, i alla led. Nu kan vi er-
bjuda ett immaterialrättsligt fullservi-
cekoncept, till exempel särskild
rådgivning inom varumärkesstrategier
och patent. 

Jonas Westerberg förutspår ökad ef-
terfrågan på produkter som IP Due Dili-
gence och immaterialrättsliga work-
shops:

– Det kommer att finnas ett allt
större behov av utbildning, på led-
ningsnivå och ner till övriga organisa-
tionen,  kring det immaterialrättsliga
landskapet, vad det finns för skydds-
rätter och hur de kan skydda klienten. 

Kommer ni att behöva säga
upp jurister?
– Samgåendet i sig innebär
inte att vi får någon överta-
lighet, säger Staffan Eklöw. I
övrigt så är osvuret bäst.
Men erfarenheterna från
den tidigare djupa lågkon-
junkturen 2002-2003 visar
hur värdefullt det är att ha
personalstyrkan intakt så att
man kan komma in i en an-
nalkande högkonjunktur

med de resurser som krävs.

det senaste halvåret har konkur-
rensen på den immaterialrättsliga
marknaden genomgått en markant för-
ändring. Samtidigt som RydinCarlsten

Genom fusionen med RydinCarlsten växte Lindahl fram 

som en utmanare till storbyråerna Mannheimer Swartling 

och Vinge.

Samtidigt ritades kartan om på den växande immaterial-

rättsliga marknaden.

– Nu kan vi erbjuda ett fullservicekoncept, säger vd:n 

Staffan Eklöw.

Staffan Eklöw, VD. Jonas Westerberg.
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blivit en del av Lindahl har Grundén &
Gozzo splittrats till flera andra aktörer.
Sandart och Partners är nu en av få im-
materialrättsligt specialiserade advo-
katbyråer:

– Det är en fördel för oss. Vi månar
om vår specialitet och gynnas väldigt
väl av att ha den här inriktningen. I ett
internationellt perspektiv går utveck-
lingen snarare mot mer nischade verk-

samheter inom immaterialrätten, säger
delägaren Karin Cederlund.

Hennes kollega Peter Sande säger
att tillväxttakten har varit ”stadig”
sedan mitten av 1990-talet: 

Och vi tror att marknaden kommer
att ha en positiv utveckling, med stor
sannolikhet ökar den. Hittills är takten
obruten trots finanskrisen. 

– Det kommer att finnas
ett allt större behov av

utbildning, på ledningsnivå
och ner till övriga organisa-
tionen,  kring det immaterial-
rättsliga landskapet.

’’

Stockholm 08-534 80 450, Göteborg 031-708 75 90, 
Malmö 040-17 60 70, www.sophiahemmetrehabcenter.se

Välkommen att kontakta oss. Vi ser möjligheter!

Våra tjänster:



Lite bekväm?

Låt oss hjälpa dig 
att snabbavveckla bolag
Bolagsstiftarna är ett nischat och väletablerat företag inom bolags-

juridik. Vi har avvecklat 1000-tals bolag och framgångsrikt förvaltat det 

förtroende våra uppdragsgivare visat när de anlitat oss genom alla år.

Vår gedigna kunskap och långa erfarenhet kommer dig till nytta när 

du kostnadseffektivt och bekvämt vill avveckla bolag. Så koppla av och 

lägg upp fötterna på skrivbordet en stund – vi avlastar dig! 

För mer info besök www.stiftarna.com

» Lagerbolag

» Snabbavveckling (likvid omgående)

» Aktiebolagsändringar

BOLAGSSTIFTARNA AB  KUNGSTORGET 2  BOX 12086  402 41 GÖTEBORG  TEL 031-704 10 50  FAX 031-14 84 10
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”om du fortsätter bryta mot lagen
så kan du se fram mot att dela fängel-
sedusch med bergsgorillor” hotade
Sydney-domaren Brian Maloney. 
Tilltalad var en 19-åring som misstänk-
tes för att ha kört bil utan körkort, för
att inte ha stannat vid en alkoholkon-
troll och för vårdslös körning, uppger
nyhetsbyrån Reuters. Uttalandet syf-
tade på hans medfångar vid ett eventu-
elt fängesestraff.

Detta var 19-åringens tredje förseelse.
Han dömdes till 150 timmars samhäll-
stjänst och förbjuds köra bil fram till
2013. Bryter han mot detta väntar
alltså ”dusch med bergsgorillorna i
Long Bay Jail”.
Domaren har kritiserats för att uttalan-
det kan tolkas som nedlåtande mot
fångarna. Dagstidningen  Daily Tele-
graph beskriver dock i en ledare age-
randet som ”a vision of clarity”. 

1300 JURISTER 
SPARKADE 
FRÅN USA:S BYRÅER
usa:s toppbyråer fortsätter att
göra sig av med personal. Under 
januari i år rapporterades att sam-
manlagt 1300 affärsjurister tvingats
lämna sina byråjobb. 

Det totala antalet förlorade jobb
var under perioden 598 000. Sedan
den ekonomiska nedgången började
drabba landet på alvar, i december
2007, så har byråbranschen krympt
med 14,5000 jobb, rapporterar the
American Lawyer. 

Senast så få personer var an-
ställda i den amerikanska byråbran-
schen var i slutet av den förra
lågkonjunkturen, i mars 2004.

DOMARE KRITISERAS FÖR GORILLAHOT
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– en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer

Gernandt & Danielsson är en av Sveriges mest välrenommerade och 
högst rankade advokatbyråer enligt branschmätningarna Commercial 
Law, Chambers Global, Legal 500, Affärsvärlden och Merger Markets. 
Genomgående lovprisas byråns skickliga juristers förmåga att hantera 
stora och komplexa ärenden.

Vill du veta mer? Besök oss gärna på www.gda.se.
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BATMAN STÄMMER WARNER BROS
borgmästaren i den turkiska staden
Batman förbereder en stämning mot
det amerikanska filmbolaget Warnet
Bros. 

Anledningen är den välkända su-
perhjälten med samma namn som den
turkiska staden.

– Det finns bara ett Batman. Produ-
centerna har använt sig av namnet
utan att informera oss. Och de har ald-
rig frågat om lov, säger Huseyin Kal-
kan, stadens borgmästare, enligt den
amerikanska branschtidningen Vari-
ety. 

Batman är namn på både en pro-
vins, en stad och en flod i östra Tur-
kiet. Den förklädde brottsbekämparen
med samma namn skapades ursprung-
ligen på 1930-talet. Först nu, när Bat-
man-filmen ”The Dark Knight” blivit
en av världens genom tiderna mest in-
komstbringande, väljer alltså den tur-
kiska staden att inleda en process.

Utöver att filmbolaget olovligen
ska ha utnyttjat stadens namn så häv-

dar Huseyin Kalkan att den populära
filmen såväl har orsakat en våg av
olösta mord i staden som ökat antalet
självmord bland unga kvinnor. 

Som kompensation vill han att sta-
den ska ha en del av filmens intäkter.

NY RÄTTSFALLSTJÄNST
PÅ DAGENS JURIDIK
legaly yours systertidning Da-
gens Juridik fördjupar nu bevak-
ningen av aktuella rättsfall. Den nya
tjänsten heter DJ Plus och är fram-
tagen efter önskemål från läsarna.

DJ Plus innehåller hela domen
samt snabb information om källor,
målnummer, avgörandedatum,
ombud och domare. När man är re-
gistrerad som användare av  kan
man när som helst logga in med
sina personliga inloggningsuppgif-
ter och få tillgång till bakomlig-
gande dokument till alla
rättsfallsrelaterade artiklar på Da-
gens Juridik.

– Vår viktigaste uppgift är att er-
bjuda läsarna relevant och effektiv
information, säger Linda Frivik, an-
svarig utgivare. 

– Vi är övertygade om att DJ
Plus kommer att göra Dagens Juri-
dik ännu mer attraktiv för vår pro-
fessionella målgrupp.



mottagare är CEELI-insti-
tutet i Prag, som utbildar
domare, åklagare och andra
jurister från tidigare icke-
demokratiska, ofta krigs-
drabbade länder. Institutets
chef Karen J. Mathis, tidi-
gare generalsekreterare för
American Bar Association
tog emot donationen i sam-
band med ceremonin i
Wallenbergsalen i Stock-
holm:

– Genom det samarbe-
tet blir ni en av förtrup-
perna till en ny global
rörelse i juristbranschen.
Den här sortens engage-
mang kommer att bli allt
mer betydelsefullt under de
kommande åren.

Thomas Blendow, sty-
relseordförande för Blen-
dow Group, initierade
donationen:

– På 16 år har vi lyckats
bygga upp Blendow Group
till ledande inom juridisk
information och utbild-
ning. Nu när vi har haft ett
antal goda år så vill vi
kunna ge något tillbaka
genom att stödja länder
som bygger upp funge-
rande demokratiska rätt-
systemet, säger han.

– Vi kan inte ensamma
ge hela den ekonomiska
support som är nödvändig,

därför har vi frågat Sveri-
ges ledande advokatbyråer
om de kan hjälpa oss. In-
tresset var stort och att sju
byråer dessutom var be-
redda att bidra ekonomiskt
är någon-
ting som jag
uppskattar
mycket.
Men framö-
ver behöver ännu fler enga-
gera sig. Vår ambition är
att fortsätta, jag ser det här
eventet som en kickoff för
en fundraisingkampanj
under hela 2009.  

i samband med donatio-
nen samarbetar Blendow
Group med ILAC. Interna-
tional Legal Assistance
Consortium. Generalsekre-
teraren Christian Åhlund
ser även han  detta som
starten på ett större inter-
nationellt engagemang i
branschen.

– Jurister har traditio-
nellt haft ett rykte om sig
att vara inskränkta och
ointresserade av annat än
den egna förmögenheten.
Detta stämmer inte längre,
konstatererar han.

Christian Åhlund jäm-
för initiativet med No-
belprisen.

– Alfred Nobel missade

att instifta ett pris i juridik.
Nu har vi chansen att rätta
till den saken. Se på det här
som ett juridikens no-
belpris. Låt det här eventet
bli starten på en ny tradi-

tion! Och
efter att ha
sett en del
av Thomas
Blendows

engagemang så är jag säker
på att satsningen kommer
att växa.

Staffan Michelson är
delägare på Hellström, en
av de byråer som deltog i
initiativet:

– Jag anser alldeles be-
stämt att ännu fler bör enga-
gera sig. En av advokatens
viktigaste roller är som för-
kämpe för principen om
rule of law, insikten att de-
mokratin vilar på lagarna
och att de goda lagarna i
sin tur vilar på demokratin.
Om man verkar som advo-
kat utan att ha den insikten
går man miste om något
väldigt viktigt, både i sin
egen utveckling och i sam-
hällskonsten.

Biörn Riese, styrelseord-
förande Mannheimer
Swartling, en annan av de
medverkande byråerna:

– Det här är viktigt för
oss – och för klienterna.

Kraven på att vi är socialt
engagerade kommer att bli
större. Sedan tidigare arbe-
tar vi med bland annat Ad-
vokater utan gränser och
Raoul Wallenberg-institu-
tet. 

Clarence Crafoord,
Centrum för rättvisa:

– Jag tror att vi kommer
att se mer, båda av den här
sortens donationer och av
pro bono-verksamhet.
Bland byråerna lär vi få se
ett race om vem som kan ta

Stordonation för 
nya rättssystem

Se på det här
som ett 

juridikens nobelpris

Den 11 december överlämnades en donation på 200 000 kronor som

initiativtagaren Blendow Group samlat in tillsammans med sju

svenska advokatbyråer; Mannheimer Swartling, Vinge, Lindahl, Setter-

walls, Hellström, Lindskog Malmström och Törngren Magnell. Initiati-

vet är den första gemensamma satsningen på CSR (Corporate Social

Responsibility) i den svenska juristbranschen.

Christian Åhlund, generalsekrete-
rare ILAC.

’’
Said Mahmoudi, professor 
i folkrätt.

Hans Corell, tidigare undergene-
ralsekreterare för rättsliga frågor i
FN, Senior Counsel Mannheimer
Swartling, 
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Thomas Blendow, styrelseordförande för Blendow Group, överlämnade donationen till Karen J. Mathis-CEO
för CEELI-Institutet och tidigare generalsekreterare för American Bar Association.

– Det är viktigt med sånt här en-
gagemang. Det hjälper oss juris-
ter att se tillvaron i ett
helikopterperspektiv, sade Staf-
fan Michelson från Hellström
Advokatbyrå.

upp ledartröjan.
I samband med över-

lämnandet arrangerades en
paneldebatt med deltagare
som Said Mahmoudi, pro-
fessor i folkrätt, Hans Co-
rell, tidigare rättschef i FN,
Christian Åhlund, General-
sekreterare ILAC och Karen
J. Mathis- CEO CEELI Insti-
tute. Moderator var Patrik
Peter. 

Ett huvudtema i samta-
let var när nationsbyggnad
blir imperialism samt svå-

righeterna med att bygga
upp rättssystem i post-kon-
fliktländer. 

– En av de viktigaste
frågorna för post-konflikt-
länder är att införliva en
rättsstatsprincip, sade Hans
Corell. 

Efter paneldebatten
bjöds gästerna på dryck och
tilltugg och kunde fortsätta
diskussionen kring Corpo-
rate Social Responsibility
och vad man själv kan göra
för att bidra.

Marc Klaus och Hanna Laurentz,
Mannheimer Swartling

Maria Rylander, Sverre B Sva-
hnström och Cecilia Blomqvist   
från Advokatfirman Svahnström.

Jill Hagberg,  Anna Gustafsson
och Sophie Nossman  från 
Törngren magnell.

Erik Plith och Martina Engström
från Vinge.

Henrik Aurelius och Rita Gustafs-
son, White & Case.

Sten Hedbäck, Törngren Magnell,
André Andersson, Biörn Riese-
Mannheimer Swartling, Peter 
Törngren, Törngren Magnell

Efter paneldebatten bjöds
gästerna på dryck och tilltugg
och kunde fortsätta diskussio-
nen kring Corporate Social
Responsibility och vad man
själv kan göra för att bidra.
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jobb Chefsjurist på TV4   |   ålder 34   |   senaste bok ”Eat, Pray, Love” av Elizabeth Gilbert  |   senaste resa Phuket, 
Thailand   |   senaste film ”Into the wild” av Sean Penn   |   senaste serie Entourage   |   senaste låt ”Dance with somebody”
av Mando Diao

ka vi ha industrier i sverige? Olönsamma in-
dustrier, alltså.

De lönsamma, som skogsindustrin, där vi har
naturtillgångar kan vi behålla. Men är det värt att

till varje pris behålla bilindustrin? Ska vi pumpa in pengar
i Saab när det inte finns någon intresserad köpare av verk-
samheten? Om inte Saab har varit lönsamt mer än ett år
under de senaste tjugo åren, vad ger oss då legitimitet att
använda skattemedel till att finansiera en fortsättning av
en finansiell katastrof?

ett företag som inte går runt ska väl inte få leva vi-
dare i all oändlighet? Inte kan vi väl med hjälp av konst-
gjord andning behålla Volvo eller Saab? Varför behandla
symptomen när det inte läker själva sjukdomen? Det ökar
ju inte orderingången om staten betalar ut löner till an-
ställda som inte har några bilar att producera. 

Men jobben då? Är inte dom värda att
kämpa för? Är Volvoanställda som förlo-
rar jobben mer värda än andra? Det
kanske kostar mer att ta hand om flera
tusen arbetslösa industriarbetare som be-
höver omskolas än vad det kostar att ge
Volvo pengar till att behålla sin personal
och betala ut löner. Men är det inte en
större strukturell förändring vi står inför?
Det finns alltid billigare länder att produ-
cera varor i än i Sverige när en stor del av
kostnaden är löner. Tror vi att om vi bara klarar denna låg-
konjunktur så kommer den svenska bilindustrin att
blomstra? Det tvivlar jag på. Jag tror att denna konjunktur
kommer att förändra strukturen för tillverkningsindustrin
och när högkonjunkturen är tillbaka så har de företag som
överlevt hittat effektivare sätt att göra affärer.

eller så är det inte så enkelt. Det kanske inte finns så
mycket effektivare sätt att tillverka bilar på än i Sverige.
Det kanske är mer som när kroppen är sjuk och behöver
stöd under en period, med hjälp av medicin, för att hitta
sin egen kraft för att hela sig själv och blir långvarigt frisk.
Utan en period av stöd så hade man inte orkat bygga upp
sig själva igen – som gips när man brutit armen. Problemet
är ju att bedöma vilken del av Sveriges industri som bör få
hjälp när väldigt många behöver stöd. Vad är rätt och rätt-
vist att göra?

Varför är en industri mer värd än en annan och på
vilka grunder bestämmer man vad som på sikt är värt att

rädda? På företagsekonomiska grunder? Knappast. På sam-
hällsekonomiska? Kanske. Av kulturella skäl, av sentimen-
tala eller av stolthet? 

Det hela kompliceras när man lägger till ett historiskt
perspektiv. Många av våra största internationella företag
exempelvis Ericsson, ABB och andra bolag inom Wallen-
bergsfären har blivit gynnade eller särbehandlade av sta-
ten och har lyckats växa sig stora och starka. Varför ska
inte Volvo och Saab, som under decennier har levererat in-
täkter till staten och jobb få hjälp? Vad som är rättvist
beror helt på vilket perspektiv man har. Kanske har vi ett
större ansvar för våra industrier och multinationella före-
tag än jag tycker är moraliskt okej ur ett rättviseperspektiv. 

eller borde vi ha en mer Darwinistisk inställning? Tyd-
ligen är inte Volvo och Saabs produktutbud tillräckligt kon-
kurrenskraftigt för att överleva eller för att klara sig i

denna lågkonjunktur utan gigantiska var-
sel. För att något nytt skall växa måste
det finnas utrymme för det. Kanske
måste personbilstillverkningen offras för
att ge utrymme för något annat – en ny
framtidsbransch. En ny exportsuccé. Vi
kanske borde satsa resurser på de verk-
samheter som kan utvecklas till framtida
samhällsbärare. Läkemedelsindustrin
eller andra innovatörsföretag. Det är med
idéer, kreativitet och forskning som vi

kan bygga stabila exportframgångar inte med industriföre-
tagande som kräver en arsenal av arbetare. Hur ska vi
kunna konkurrera med Asien eller ens Belgien när de har
andra villkor för produktion.

vi klamrar oss fast på samma sätt som vid ett dåligt
förhållande som man bara håller vid liv för att det tryggt
och man vet vad man har men inte vad man får. Det är
först när man stänger dörren för det som inte leder till
något positivt som en annan dörr öppnas. Jag kanske har
helt fel. Volvo och Saab kanske är toppen på fordonsin-
dustriisberget. Tack vare att produktionen ligger i Sverige
har svensk innovationskraft på transportområdet varit
framgångsrik under decennier. Synergierna mellan person-
bilsindustrin och den framgångsrika svenska lastbilsin-
dustrin har antagligen varit en förutsättning för det senare.
Vi kanske bara är inne i en fas med oflyt och så snart flytet
vänder så blomstrar allt igen. Vi kanske bara ska fortsätta
hålla det vid liv till varje pris! Vem vet?

Volvo är som ett 
dåligt förhållande

Vi klamrar oss fast
på samma sätt som

vid ett dåligt förhållande
som man bara håller vid
liv för att det tryggt och
man vet vad man har men
inte vad man får.

’’

S



Underrättelsetjänst.

Världen krymper, komplexiteten ökar och informationsfl ödet blir allt intensivare. Samtidigt skärps 
kraven på specialisering, detaljkunskap och fördjupning. Det handlar om informationsövertag. 
Men hur skaffar man det – nu när tid mer än någonsin är pengar? 

Det är här vi på Blendow Group kommer in. Se oss som en underrättelsetjänst med en enda uppgift: 
Att serva dig med den juridiska information du behöver. För att du ska vara uppdaterad inför dagens 
arbete och förberedd på morgondagens.   

WWW.BLENDOW.SE
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Blendow Group supports ILAC and CEELI Institute 
in their quest to rebuild legal systems in post confl ict areas.



14 Legally yours  |  1  |  2009 www.legally-yours.se

Domare vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter, Strasbourg
e-mail  Elisabet.Fura-Sandstrom@echr.coe.int 

ELISABET FURA-SANDSTRÖM

LEGALLY | KRÖNIKA

Behöver domare 
vägledande regler?

ustitierådet stefan lindskog skrev nyligen i Ad-
vokaten att det är dags att diskutera frågan om god
domarsed. Krönikan var inspirerad av att Sveriges
advokatsamfund nu avslutat en revision och antagit

nya advokatetiska regler. Stefan skrev att han kände sig be-
rörd trots att han inte längre är advokat. Jag delar den
känslan. Även om arbetet som domare är annorlunda och
ställer andra krav på individen så är det av yttersta vikt för
rättsstaten att det finns en oberoende och kunnig advokat-
kår. Det är en angelägenhet för alla medborgare, inte bara
för jurister och specialister. Så långt advokaternas etik, nu
till domarnas; behövs det vägledande regler även om god
domarsed eller är det bra som det är?

Europadomstolen för mänskliga rättigheter antog förra
sommaren en resolution om domaretik. Resolutionen är
kort, endast 10 artiklar, men kan ha sitt
intresse.

när jag svor domareden i Strasbourg
hade jag studerat de regler som gällde
domarämbetet här. De återfinns i Eu-
ropakonventionen och i Domstolens in-
terna regler och ger inte mycket till etisk
vägledning för domarna i det dagliga arbetet. Några av oss
domare tyckte att detta var en brist så vi tog upp frågan in-
ternt. Efter en viss diskussion (långt ifrån alla kolleger var
övertygade om att det fanns ett behov av att formulera
några etiska regler över huvud taget eftersom arbetet ver-
kade fungera bra utan någon i formell ordning antagen
kod) tillsattes en arbetsgrupp som jag kom att leda. Vi sam-
lade in material från när och fjärran inklusive de utkast till
domarregler som svenska domare utarbetat inom ramen
för ett projekt drivet av Domarförbundet, som jag råkade
känna till tack vare mitt tidigare uppdrag som lärare på
etikkursen för blivande advokater. Vi konstaterade att det
fanns mycket skrivet i saken samt att det blivit regel för
domstolar att anta etiska regler eller uppförandekoder för
domarna. Med hänsyn till den centrala roll som Europa-
domstolen kommit att spela för utarbetandet av en europe-
isk standard för rättsskipning grundad på principer om
oberoende, opartiskhet, integritet, rättvisa och noggrann-
het, tyckte vi att en text skulle vara på sin plats. 

Återstod så ”bara” att sätta reglerna på pränt. Inte så
lätt, skulle det visa sig. Vi började ambitiöst med en etisk
kod som senare kom att omvandlas till en resolution. Vi
slet lika mycket med formen som med substansen. Vi kon-
sulterade våra kolleger i plenum och i mindre grupper. Vår

text nagelfors av ett fyrtiotal domare från lika många län-
der och den kritik vi som författare fick utstå var ibland
grym; inte för att den var fel utan för att den var rätt. 

vi arbetade först med en ganska lång text där vi för-
sökte reglera många olika frågor för att så småningom
krympa texten – och måhända ambitionen – till några få,
kortfattade principer. Så långt komna i arbetet fann vi att
denna minimalistiska text var alltför kort och lakonisk för
att var till någon ledning varför vi landade med den text
som senare blev antagen, efter några smärre justeringar.

Naturligtvis ställde vi oss frågan varför. Varför laga
något som inte är trasigt? Riskerade vi inte ge upphov till
fler problem än de vi löste genom att skapa förväntningar
som vi inte kunde eller ville leva upp till? Skulle en text av

detta slag, när den blivit offentlig, kunna
ge intryck av att Domstolen hade discipli-
nära problem och kunde texten rentav
leda till nya klagomål, mot domarna
denna gång? Kunde texten skapa dålig
publicitet för Domstolen och kanske till
och med urholka dess legitimitet?

Vi övervägde om vi skulle föreslå inrät-
tandet av en etikkommitté men bestämde oss tillsvidare för
att överlåta tolkningen av de etiska reglerna till Domstolens
ordförande. När Domstolen i plenum den 23 juni 2008 antog
resolutionen avslutades en lång och bitvis mycket animerad
diskussion. Arbetet hade pågått i cirka tre år. Oron för att vi
skulle ge intryck av att vi hade stora problem hade inte för-
svunnit helt men lämnat plats för övertygelsen att det hade
ett värde att Domstolen på ett tydligt och öppet sätt precise-
rade vilka principer som ligger till grund för domarnas ar-
bete utan att föregripa hur dessa principer kan komma att
tolkas rent allmänt eller i ett specifikt fall. Helt avgörande
var vår övertygelse att dessa principer som uttrycks i reso-
lutionen kommer att förstärka allmänhetens förtroende för
Domstolen.

Men det absolut viktigaste resultatet enligt min person-
liga uppfattning är den medvetenhet och självinsikt som ar-
betet med utformandet av resolutionen gav. I den dagliga
domargärningen kan det vara svårt att finna tid för djupare
reflektion kring etiska frågor relaterade just till domargär-
ningen. Diskussionen var ibland svår men alltid intressant.
Jag tror att alla domarna lärde något nytt av processen. Vi
satte inte punkt för den etiska diskussionen genom att anta
resolutionen. Men vi kunde börja vår fortsatta resa med föt-
terna stadigt placerade på en gemensam plattform.         

J
strasbourg 

Den kritik vi  fick
utstå var ibland

grym; inte för att den var
fel utan för att den var rätt. ’’



Information är färskvara.

Det händer mycket inom juridikens område – och vi på Blendow Group jobbar mitt i händelsernas 
centrum. Få läser så många nya lagar och rättsfall som vi. Få har så bra inblick i morgondagens krav 
på juridisk fackkunskap och ett så brett kontaktnät av experter, rådgivare och föredragshållare. 

Vårt uppdrag är att serva dig med juridisk omvärldsbevakning och kompetensutveckling. Det är ett 
ansvarsfullt uppdrag. Men vi är väl rustade. Vi har den juridiska kompetensen att ge dig korrekt, 
absolut pålitlig information. Och den redaktionella styrkan att göra informationen lättillgänglig. 
Vanan att jobba i högt tempo mot strikta deadlines och en ofrånkomlig drift att vara först ut med 
de senaste nyheterna.
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Blendow Group supports ILAC and CEELI Institute 
in their quest to rebuild legal systems in post confl ict areas.
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det finns dock två undan-
tag i lagen. Åldersdiskrimi-
nering hindrar inte
tillämpning av åldersgrän-

ser för rätt till bland annat pen-
sionsförmåner. Inte heller hindrar
förbudet särbehandling, om det har
ett berättigat syfte och de medel som
används är lämpliga och nödvändiga
för att uppnå syftet. Det sistnämnda
undantaget är generellt avfattad. Vad
som i första hand avses är att bestäm-
melser med åldersgränser som har till
syfte att skydda en viss kategori arbet-
stagare ska få finnas. Man bör dock
observera att det krävs att särbehand-
lingen är nödvändig för att uppnå syf-
tet.

Det får generellt sett anses vara för-
enat med tillämpningsproblem att ha
en strikt åldersgräns och samtidigt
kunna säga att denna ålder – just
denna ålder – är nödvändig för att
uppnå syftet. Varför skulle det inte
räcka med ett par år yngre eller äldre?
Om så skulle vara fallet är ju den upp-
ställda åldersgränsen inte nödvändig.

Allra störst betydelse har förbudet
mot åldersdiskriminering alldeles sä-
kert i samband med rekrytering.

diskrimineringsförbudet tar inte
endast sikte på vem arbetsgivaren be-
slutar sig för att anställa utan även
andra förfaranden under en rekryter-
ing kan utgöra diskriminering; exem-

pelvis uttagning till intervju, bortsåll-
ning av arbetssökande och avbry-
tande av rekryteringsförfarandet. Den
arbetsrättsliga huvudregeln att an-
ställningsrätten är fri har därmed
kommit att begränsas.

Man kan förutse att en rad situa-
tioner med koppling till diskriminer-
ingsgrunden ålder kommer att
aktualiseras vid rekryteringar. En ar-
betsgivare kan inte slentrianmässigt
ange krav på exempelvis erfarenhet
av viss längd för att komma ifråga för
anställning. Kravet måste vara moti-
verat utifrån verksamhetens krav.

Anställningskriteriet ”erfarenhet”
innefattar indirekt diskriminering av
unga arbetssökande. Anställningskri-
teriet ”styrka” innefattar på motsva-
rande sätt indirekt diskriminering av
äldre arbetssökande. För att få ställa
upp ett kriterium som i den angivna
meningen är indirekt diskrimine-
rande måste arbetsgivaren påvisa att
kriteriet – enkelt uttryckt – är motive-
rat och nödvändigt.

På motsvarande sätt måste en ar-
betsgivare även i övrigt kunna moti-

vera sin anställningspolicy. Det är inte
ovanligt att arbetsgivare önskar ha en
spridning i ålderssammansättningen
på en arbetsplats. I förarbetena hålls
det öppet för att en arbetsgivare i viss
utsträckning får beakta ålder med
hänsyn till detta. Så kan fallet exem-
pelvis vara om syftet är att undvika
att flera personer i arbetsstyrkan upp-
når pensionsåldern samtidigt.

Samtidigt anges det att krav på
viss ålder för att smidigt passa in i
gruppen är typexempel på ett synsätt
som i normalfallet inte är acceptabelt.
Det sägs uttryckligen att det inte är til-
låtet att ställa upp en viss ålder som
ett kriterium för utbildning eller an-
ställning av exempelvis flygvärdinnor.

som framgått går det inte att dra
några säkra slutsatser om när det kan
anses berättigat att ha ett direkt eller
indirekt ålderskrav. Så mycket kan
dock sägas att den nya diskriminer-

ingsgrunden innebär att arbetsgivare
måste se över anställningskriterierna
så att dessa inte innefattar otillåten
indirekt diskriminering. Om i ett en-
skilt fall ålder ska få spela roll när det
gäller vem som ska anställas bör ar-
betsgivaren, för att inte riskera ett
skadeståndskrav från någon arbetssö-
kande, kunna påvisa att kravet haft
ett berättigat syfte i verksamheten.

Med förbudet mot åldersdiskrimi-
nering lär många domstolsprocesser
följa.

Den nya diskrimineringsgrunden innebär att
arbetsgivare måste se över anställningskri-

terierna så att dessa inte innefattar otillåten indirekt
diskriminering. 

ERIK DANHARD
advokat och delägare Advokatfirman Nilsson & Co. |   expert på arbetsrätt, tvistelösning och riskhantering. 
erik är rankad i Chambers Europe som ledande specialist. Erik Danhard skriver regelbundet artiklar för Blendow Lexnova 
Expertkommentarer. |  denna artikel är ett utdrag ur en av höstens expertkommentarer.

EXPERTKOMMENTAR |  ARBETSRÄTT

Ny diskrimineringslag
med omfattande verkningar

Den 1 januari 2009 trädde den nya diskrimineringslagen i

kraft. Av störst praktisk betydelse är tveklöst införandet av

den nya diskrimineringsgrunden ålder. På många ställen i

lagstiftningen, kollektivavtal och enskilda anställningsavtal

finns det regler som relaterar till en viss ålder. Genom den nya

diskrimineringslagen sätts samtliga sådana regler ifråga. 

’’

D



Ledarrollen förpliktigar.

Vi på Blendow Group är ledande inom juridisk kompetensförsörjning. Därför nöjer vi oss inte med 
att erbjuda allt det av omvärldsbevakning, seminarier och litteratur som du behöver för att hålla din 
kompetens på topp. Som marknadsledare förväntas vi göra – och gör också – mycket mer.  

Vi tar fram Juristbarometern och Klientbarometern varje år och driver en jobbpool för jurister. Vi ser 
det också som vår självklara uppgift att inspirera, stimulera och knyta samman kollegor i branschen. 
Därför har vi återkommande events med allt från vinprovningar och konstkvällar till golfturneringar 
och mingelpartyn.  
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Staffan Engström, VD

Blendow Group supports ILAC and CEELI Institute 
in their quest to rebuild legal systems in post confl ict areas.
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Juristerna 
i centrum
Uppdraget som Hollywood-advokat väckte hat i fildeningskretsar.

Samtidigt skapade Monique Wadsted sin egen TV-show – för att 

uppmärksamma juristernas nyckelroll:

– Vi har blivit utrangerade i marginalerna, det är inte acceptabelt.

Hon vill sätta

AV PETER JOHANSSON | FOTO JONTE WENTZEL



Legally yours  |  1  |  2009 19

PORTRÄTT  |   MON IQU E  WA DST E D

det är slutet av januari, och förberedelserna inför Pirate
Bay-rättegången pågår fortfarande. Monique Wadsted förut-
spår en livlig tillställning:

– Det kommer nog att framföras en hel del saker som inte
har framförts tidigare. Hittills har min motpart varit helt tyst,
det är jag inte säker på att de kommer fortsätta vara.  Jag ser
framför mig att det kan bli en ganska stökig förhandling.

Monique Wadsteds klienter, filmbolagen Warner Bros,
MGM och 20th Century Fox, har i flera år försökt stoppa Pi-
rate Bay. Vid en husrannsakan 2006 beslagtogs servrar kopp-
lade till Pirate Bays verksamhet. Insatsen fick stor
uppmärksamhet, inte minst för att Monique Wadsted  tidi-
gare kontaktat det svenska justitiedepartementet i ärendet. I
ett svarsbrev skrev dåvarande statssekreteraren Dan Eliasson:
" jag kommer att följa polisens och åklagarnas agerande vad
gäller brott mot copyrightreglerna på internet mycket noga.
Och jag kommer inte att tveka att om nödvändigt initiera yt-
terliga åtgärder för att öka deras effektivitet."

I början av förra året avslutades förundersökningen mot
Pirate Bay. Fyra personer åtalades för medhjälp och förbere-
delse till brott mot upphovsrättslagen. Monique Wadsteds 
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klienter begär 93 miljoner kronor i ersättning.
– Det är baserat på en sammanställning från revi-

sionsbyrån Grant Thornton. 
Under flera år har fildelningsfrågan varit mycket infek-

terad. Piratpartiet, som startade 2006, vill till exempel riva
begränsa upphovsrätten kraftigt. Motståndet mot åtalet är
stort. I debatten har Monique Wadsted ofta beskrivits som
djävulens advokat, som Hollywoods ”murbräcka” in i Sve-
rige.

– Jag har blivit väldigt hårt åtgången. Få affärsjurister har
behövt vara med om det jag har fått utstå. Allt jag gör och
säger vänds ut och in, fram och tillbaka. Det kan vara an-
strängande.

Kan du ge något exempel?
– Det finns många bloggare som har synpunkter. Piratge-
menskapen är ganska stor. Och på nätet finns stora möjlig-
heter att framföra hot och tillmälen anonymt. 

Situationen är ovanlig för en affärsjurist, anser hon.
– Visst kan det vara aggressiv stämning även inom af-

färsjuridiken. Vi kan bli osams om en massa saker, förhand-
lingarna kan bli ganska hetsiga. Men alla förstår att jag är
advokat, att det inte handlar om mig personligen. Osämjan
är professionell, efteråt är man kanske vänner igen. Men i
det här fallet rör det sig om rena personangrepp.

– Samtidigt ingår det i min roll att vara ett skydd för kli-
enten, på så sätt liknar det här uppdraget mer brottmålsad-
vokatens traditionella roll. Lasermannens advokater har
aldrig utsatts för samma personangrepp som jag. 

Alla riksdagspartier ställer sig bakom Ipred-direktivet
mot fildelning. Däremot vill samtliga ungdomsförbund att
man fritt ska kunna ladda ner upphovsrättsskyddat material.
Men Monique Wadsted oroas inte av tendensen. I skolvalet
2006 fick Piratpartiet 4,5 procent av rösterna, ett resultat hon
finner anmärkningsvärt:

– I skolvalet har man möjlighet att markera i en fråga
som man är särskilt engagerad i, ändå får de så pass lågt stöd.
Efter allt som skrivits om unga människors engagemang för

fildelning så hade jag förväntat mig 25 procent eller lik-
nande. 

Och hur tolkar du resultatet?
– Ungdomarna vet vad de håller på med, de förstår att olag-
lig fildelning inte kan pågå för evigt. Man snyltar inte på
andras grejer. Någon gång måste man börja betala för sig.

– Undergrounddelen av pirateriet kommer att margina-
liseras. De försöker mystifiera hela internet, göra det till
något som bara hör ungdomen till. Men det stämmer ju inte.
Själv är jag inne på nätet varje dag. Min mamma också. Hon
är 76 år och använder Internet flera timmar om dagen och
säljer antika leksaker på eBay.

Monique Wadsted anser att Sverige har fungerat som en
fristad för upphovsrättslig brottslighet.

– När jag började arbeta med de här frågorna i mitten av
90-talet, så diskuterade jag och andra jurister som sysslade
med rättighetsfrågor ibland var man kunde vänta sig att det
skulle bli ett framtida copyright-haven. Jag kunde tänka mig
någonstans i Asien, eller i Afrika. Hade någon sagt Sverige
skulle vi ha skrattat ihjäl oss. Men så blev det.

namn Monique Wadsted  |  ålder 51  |  familj Ja  |  senaste bok Piraterna av  Anders Rydell och Sam Sundberg.  ”Den handlar om den svenska pirat-
rörelsen. Ganska ytlig och relativt pro-piratisk men intressant som ett tidsdokument”.  |  senaste film Tvivel  | favoritlag Den etiska regeln att en advokat
inte får främja orätt. Med få ord säger den väldigt mycket.

I TV8 :s "Rättens tjänare", intervjuar Monique Wadsted juridiska makthavare. Högsta domstolens ordförande Johan Munck invigde programserien i maj
2007, bland annat med fiolspelande.
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Monique Wadsted tycker att
konkurrensen har hårdnat under
hennes år i advokatbranschen.

– Vi kan inte längre sitta på
våra rum och vänta in att klien-
terna ringer. Och vi är inte så
hövliga och vänliga mot varandra
längre. Vi får alla höra att våra kli-
enter blivit uppvaktade av andra

Samtidigt finns det en tröghet i
systemet. Man byter inte advo-
kat hur som helst. 

Fusionen av Lindahl och Rydin
Carlsten förändrar immate-
rialrättsmarknaden.
– Ja. Det första jag gjorde var att
ringa och gratulera Sandart och

Partners. Nu är de en av få duk-
tiga nischbyråer som finns kvar
inom immaterialrätten. Konkur-
rensen på immaterialrättsområ-
det är ganska hård. 

– Det är inte lätt att komma in
som ny. Även vi etablerade får
slita hårt. 

Hur kommer marknaden att
utvecklas?
– Svårt att säga. Vi advokater har
låtit andra aktörer ta en stor del
av vår marknad utan att vi har
kämpat emot. Det tycker jag var
fel. Det här kan vara en början
på att advokatbranschen  tar till-
baka en del av vad vi har förlorat. 

’’
Lasermannens 
advokater har aldrig

utsatts för samma person-
angrepp som jag. 

”Vi har låtit andra aktörer ta en stor del av vår marknad”
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NORDIA är en skandinavisk advokatbyrå med kontor  
i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Göteborg. 
Vi biträder företag inom alla affärsjuridiska områden.

We mind your business
STO GOT

CPH OSL

www.nordialaw.com

Advokat Henrik 
Wetzenstein.
Ny managing partner.

Nyanställd: Jur kand  
Anna Eriksson. 
Kommer närmast 
från länsrätten i 
Stockholm. Förstärker 
Nordias kompetens 
inom bl a Offentlig 
Upphandling.

Nyanställd: Jur kand 
Klara Grundberg. 
Kommer närmast från 
Uppsala tingsrätt. 
Verksam inom bl a 
marknadsrätt och 
process. 

Nyanställd: Jur kand 
Malcolm Pettersson. 
Kommer närmast från 
Uppsala tingsrätt. 
Verksam inom bl a 
obeståndsrätt. 

Nyheter vid Nordias kontor i Stockholm:
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Hur har det blivit så?
– En kombination av tekniska möjligheter och en tröghet hos
rättsväsendet. Lagstiftningen och implementeringen av
Ipred-direktivet har kommit väldigt sent, polis och åklagare
har inte haft några resurser. Om regeringen hade tagit tag i de
här frågorna tidigare skulle vi aldrig ha haft de här proble-
men. 

efter gymnasiet gick Monique Wadsted med i en fri tea-
tergrupp, spelade på ungdomsgårdar och kom in på en tea-
terskola utanför Norrköping.

– Jag gillade att stå på scen, tyckte det var spännande.
Men till slut kände jag att det inte var något för mig. Jag upp-
levde att jag aldrig skulle kunna bli så bra som jag krävde av
mig själv att vara. Jag behövde veta att jag skulle kunna bli en
av de bästa, jag ville inte bli någon B-skådis. 

I stället försökte hon gå över till alternativ scenkonst.
– Jag lärde mig att bygga marionettdockor, tänkte att det

kanske kunde vara min grej att ha en dockteater. Men det var
det inte.

Monique Wadsted säger att hon var ”predestinerad att bli
något kreativt”.

– Min mamma är konstnär, jag gick på Waldorfskola.
Ingen funderade på om jag hade andra talanger som var do-
minerande. Det tog mig lång tid att förstå att jag hade läshu-
vud. Jag uppmuntrades aldrig att läsa vidare. Så det tog ett tag
innan jag kom på rätt köl.

Monique Wadsted sammanställde långa listor över tänk-
bara yrkeskarriärer.

– Jag visste att jag var duktig på att göra saker för andra.
Jag ville ha ett självständigt jobb som skulle kunna ge bra be-
talt. 

Juristkarriären var dock inte totat gripen ur luften. Hen-
nes farbror Peter Wadsted var advokat, farfars bror var
höysterettsakförare i Köpenhamn.  

– Jag såg det som något väldigt fint, att kunna kliva in i en
familjetradition.

Hur har du präglats av den konstnärliga bakgrunden?
– Jag gillar att vrida och vända på saker, se från nya vinklar.
När jag ställs inför ett problem försöker jag lösa det med alla
medel. Man behöver inte alltid begränsa sig till att stämma
för klientens sak, det kan finnas andra vägar. 

Målsättningen att tjäna mycket pengar var till en början
svår att uppnå. Som biträdande jurist på Mannheimer Swart-
ling räknade Monique Wadsted en gång ut sin timlön under
en arbetsspäckad månad: 9 kronor och 50 öre.

– Då blev jag väldigt ledsen. Det var orättfärdigt. Jag gick
till min principal, grät och sa att det inte kändes bra att få så
lite betalt. Han lyssnade och sa att det inte var han som be-
stämde över min lön.

Vad hände sen?
– Sen hände inget mer.

Som delägare på MAQS Law Firm – och ansvarig för den
IT- och medierättsliga avdelningen – har Monique Wadsteds
tillvaro förändrats sedan dess. Från hörnrummet har hon ut-
sikt över Norrlandsgatan ner mot Kungsträdgården. När
byrån skaffade nya lokaler i Citypalatset så hade de andra de-
lägarna redan lagt beslag på alla kontor med fönster mot Nor-

Jag behövde veta att jag skulle
kunna bli en av de bästa, jag ville

inte bli någon B-skådis. ’’
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rmalmstorg. I gengäld kunde Monique Wadsted flytta in i det
största. På väggarna trängs oljemålningar, av hennes mamma
Yvette Wadsted och hennes konstskoleväninna Madeleine
Pyk, med inbjudningar till premiärer av filmerna Tvivel och
Bolt, Killinggängets ”Spermaharen” som tygdocka, pärmar
och lagböcker. Inredningen antyder spridningen i Monique
Wadsteds nätverk. 

– Kanske har jag ett osedvanligt brett kontaktnät. Jag träf-
far många människor från olika miljöer och försöker ta tag i
de möjligheter som öppnar sig.

TV8-serien ”Rättens tjänare” är ett exempel. Hon tog själv
initiativ till programmet, en intervjuserie med jurister i fokus.
I mitten av 90-talet hade hon medverkat som juridisk expert
i mediebranschtidningen Resumé. När tidningen sedan star-
tade ett TV-program blev hon inspirerad att själv göra något
liknande.  

– Jag kom på namnet och programformen, samtal med
personer som är viktiga för rättssamhället. Sen gick jag till
TV8 med den här kioskvältaren. ”Kanske nästa år” svarade
de.

Senvåren 2007 gavs ändå ”Rättens tjänare” en chans. Ett
avsnitt gav kanalen dess dittills högsta tittarsiffror för ett
egenproducerat program. Fram till idag har fyra säsonger
producerats. 

Monique Wadsted menar att hennes TV-karriär är en del

www.albihns.se

Experter på immaterialrätt

Stockholm 08-59 88 72 00  •  Göteborg 031-725 81 00  •  Malmö 040-690 54 00  •  Köpenhamn +45-33-97 00 70  •  München +49-(0)89-53 88 60 910
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i en större ambition: att uppmärksamma allmänheten på ju-
risternas nyckelroll, som ett nav för samhällets utveckling:

– Vi befinner oss i centrum, men vår omgivning verkar
inte förstå det. Vi har blivit utrangerade i marginalerna, det
är inte acceptabelt! Och att vi har accepterat det är inte god-
tagbart. Det är vår skyldighet att ta oss tillbaka in i mitt-
punkten. Därför måste vi öppna oss och delta i samhällslivet
på ett helt annat sätt. Många verkar tro att vi sitter med tjocka
glasögon och tittar i en blå bok tills ögonen blöder, men det
är ju inte vad jobbet handlar om. Vi kan inte lagtexter utan-
till, men vi är jätteduktiga på att sålla information och göra
något konstruktivt av den.  

Vi befinner oss i centrum, men folk 
verkar inte förstå det. Vi har blivit 

utrangerade i marginalerna, det är inte 
acceptabelt! ’’

Delphi – bästa arbetsplatsen!

Delphi har 2006, 2007 och 2008 utnämnts till 
bästa arbetsplats bland advokatbyråerna, efter 
enkätundersökningar genomförda av tidskriften 
Legala Affärer.
   Delphi har ca 120 jurister på kontor i 
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och 
Norrköping.

www.delphi.se



Vigsel
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Juristerna fortsätter att ta allt större plats i media. 

Men fortfarande domineras rapporteringen av de

mest mediala brottmålsrätte-

gångarna.

Nästa steg blir att ta större

plats i samhällsdebatten.

– Vi har ett mandat att

verka för kontakten med omvärlden. Den

uppgiften tar många av oss ofta

allt för lättvindigt på,

säger Mårten

Schultz, forskare

och juristbloggare.
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för sjätte året i rad presenterar
Legally yours undersökningen Medie-
barometern. Här redovisar vi vilka ju-
rister – och vilka advokatbyråer – som
har synts mest i medierna under det
gångna året.  Undersökningen är
gjord tillsammans med nyhetsbevak-
ningsföretaget Updatum.

– Sammanlagt  har 60 0000
svenska och internationella nyhetsme-
dier på

internet analyserats, säger Upda-
tums vd Morten Rynning.

– Vid mätningen  har vi använt
vårt medieindex, som innehåller över

200 000 miljoner införanden. Därifrån
har vi sållat fram och sammanställt
hur många artiklar respektive jurist
samt byrå figurerat i under hela 2008.

Thomas Bodström var den över-
lägset mest omskrivne juristen förra
året. Mängden artiklar 3889 är större
än under fjolåret, 3744.

Den största delen beror på hans
uppdrag som målsägandebiträde i de
två rättegångar där operasångaren
Tito Beltran stod åtalad för våldtäkt. 

Därutöver företrädde han till ex-
empel förre fotbollsstjärnan Tomas
Brolin i kampen för att behålla

spriträttigheterna på dennes restaua-
rang.

Uppdraget som Socialdemokrater-
nas kriminalpolitiska talesman har
också bidragit till Thomas Bodströms
massiva mediala genomslag. Till exem-
pel i debatterna om FRA-lagen, Ipred-
direktivet och könsneutral
äktenskapslagstiftning.

Dessutom behandlar 76 artiklar
Bodströms debut som deckarförfat-
tare. 

Näst mest medieexponering, 2471
träffar, fick advokaten Leif Silbersky.
Under 2008 gav försvaret av Anders

Fortsatter
dominera

THOMAS BODSTRÖM
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Beltran-målet 
 i tingsrätten

Romandebuterar 
med Rymmaren

Deltar i FRA-debatten
Beltran-målet 
i hovrätten
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Thomas Bodström

3889
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Thomas Bodström, advokat



32 Legally yours  |  1  |  2009 www.legally-yours.se

MEDIEBAROMETERN  |   2 0 0 9

Jan        febr       mars       april         maj           juni         juli           aug          sept          okt         nov        dec

Anlitas av 
Anders Eklund

Beslut om att Eklund 
ska psykundersökas. 

Ger expertuttalanden 
om Arboga-
rättegången. Kritiseras när han citerar 

Stig Dagermans ”Att döda ett barn” 
under Eklund-rättegången.

Gäst i TV hos 
Kristian Luuk

Företräder 
travkusken
Åke Svanstedt

1
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2
Leif Silbersky
2471 

3

4

5

1. Thomas Bodström 3889

2. Leif Silbersky 2471

3. Per-Ingvar Ekblad 2107   

4. Vidar Wahlestedt 1198

5. Tomas Nilsson 986

6. Jan Kyrö 915

7. Christer Holmqvist 730

8. Leif Gustafsson 682

9. Peter Althin 642

10. Jens Lapidus 588 

11. Thomas Olsson 557 

12. Anne Ramberg 402

13. Per Swahn 353

14- Gunnar Falk 343

15. Kari Skönebrant 330

16. Claes Borgström 325

17. Johan Eriksson 262 

18. Björn Sandin 252 

19. Mikael Nilsson 249

20. Per E Samuelson 246

21. Martin Cullberg 241

22. Elisabeth Massi Fritz 210 

23. Allan Widman 206

24. Pelle Svensson 175   

25. Rolf Åbjörnsson 167

26. Johan Gernandt 166

27. Marie Fredborg 166

27. Ola Salomonsson 134

29. Monique Wadsted 132  

30. Hans Strandberg 113

ADVOKAT
TOPPEN
Advokaterna som syntes 

mest i medierna under 2008

Anne Ramberg 402.

Johan Eriksson 262. Pelle Svensson 175.

Jens Lapidus 588.

Leif Silbersky, 
advokat
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Eklund, som dömdes för morden på
Pernilla Hellgren och 10-åriga Engla
Höglund, mest uppmärksamhet. Likt
Bodström är Leif Silbersky en av lan-
dets mer kända människor. Detta
märks i mediebilden av honom, fram-
trädande i radioklassikern ”Sommar”
och SVT:s ”Videokväll hos Luuk” ge-
nererade stor publicitet.

Resten av de mest omskrivna ju-
risterna saknar oftast Bodströms och
Silberskys kändisskap. 

Uppmärksamheten riktas framför-
allt mot de ärenden de har arbetat ned
under året. 

För under 2008 var det framför allt
de stora brottmålsrättegångarna som
fick störst  genomslag. 

Per-Ingvar Ekblad, 2107 träffar, var
försvarare åt den tyska kvinna som

åtalades för barnamorden i Arboga,
hamnar på tredje plats i sammanställ-
ningen med. Frieda Gummesson, chef-
såklagare i samma mål, är fyra med
1875 exponeringar. På topp tio syns
även Tommy Clevenhult (1342) och
Vidar Wahlestedt(1198) åklagare re-
spektive försvarare i Rödebymålet
samt Ulrika Schönbeck (1250), och
Patrik Säflund (1059) åklagare i Caro-
lin- respektive Engla-målen.

Två undantag är förre finansmi-
nistern Pär Nuder, som under året
tvingades lämna uppdraget som Soci-
aldemokraternas finanspolitiska tales-
man, och överåklagaren Christer van
der Kwast som bland annat kritisera-
des för sin hantering av utredning-
arna mot dömde seriemördaren
Thomas Quick.

Jan        febr       mars       april         maj           juni         juli           aug          sept          okt         nov        dec

Tingsrättsförhandling 
i Arbogamålet.

Anlitas av den 
åtalade tyskan.

Rättspsykiatrisk 
undersökning 
redovisas.

Hovrätts-
förhandlingarna
inleds.
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3
Per-Ingvar Ekblad

2107 

4

5

Claes Borgström 325. Monique Wadsted 132.

Björn Sandin 252. Elisabeth Massi Fritz 210. Thomas Olsson 557.
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Per-Ingvar Ekblad, advokat
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TV-satsning 
gav fler 
klienter
TV-serien blev en succé.

Åtminstone för ”Advoka-

terna” själva.

– Redan när trailern 

visades började det ringa

ganska frekvent, säger

Björn Sandin.

i slutet av januari visade TV4
första avsnittet av realityserien
”Advokaterna”. I sju avsnitt skild-
ras arbetet för delägarna på brott-
målsbyrån Försvarsadvokaterna.
Det första avsnittet hade 503 000
tittare, veckan därpå var antalet
366 000.

Delägaren Björn Sandin kon-
staterar att han ”kanske hade hop-
pats på lite mer”. Men sett till
klienttillströmningen har TV-sa-
marbetet varit framgångsrikt.

– Redan när trailern började
visas någon vecka innan så bör-
jade det ringa ganska frekvent.
Det har gällt nya ärenden, och folk
som har velat byta advokat. Det
var den effekt vi hoppades på.

Det är än så länge osäkert om
det blir någon ny säsong av serien.

– Om TV4 är intresserade så
får vi ta en ny diskussion ifall vi
ska ställa upp.

foto tv4
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Två barn mördas
 i Arboga.

Tingsrätts-
föhandling.

Hovrätts-
förhandlingarna
inleds.
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Frieda Gummesson

1 875 

5
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Förpassas enligt sig själv
till riksdagens ”gubbhylla” när han får 
lämna posten som 
ekonomiskpolitisk talesman.

Skriver memoarer

Får jobb i 
Kosta Bodas 
styrelse.

Memoarerna 
recenseras.
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5
Pär Nuder
1 461 
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Frieda Gummesson, åklagare

Pär Nuder, 
riksdagsman
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Åklagare
1. Frieda Gummessson 1875

2. Tommy Clevenhult 1342

3. Ulrika Schönbeck 1250

4. Christer van der Kwast 1181

5. Patrik Säflund 1059

6. Johan Fahlander 797

7. Sven-Erik Alhem 585

8. Olle Sohlberg  522

9. Håkan Roswall  429

10.Anders Perklev 340

11. Barbro Jönsson  313

Justitieråd
1. Johan Munck 93

2. Anna Skarhed 51

3. Torgny  Håstad 47

4. Stefan Lindskog 30

5. Marianne Lundius 22

ÅKLAGAR
TOPPEN
Åklagare som syntes 

mest i medierna under 2008

Sven-Erik Alhem
585.

Anders Perklev
340.

Johan Munck  93. Anna Skarhed  51.

AV PETER JOHANSSON | FOTO JONTE WENTZEL
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debatterna om fra- och Ipred-la-
garna  satte juridiken i fokus.

Mårten Schultz, juris doktor i ska-
deståndsrätt vid Stockholms universi-
tet, var en av de första svenska
juristbloggarna. Han tycker att juris-
ter bör fortsätta att ta mer plats i me-
dierna, för att på så sätt kunna spela
en större roll i samhällsdebatten:

– När jurister deltar i det offent-
liga samtalet, låter sig intervjuas eller
skriver själva, så bidrar de till den all-
männa förståelsen för rättssäker-
hetskravet, säger han.

I mitten av 2007 startade han sin
egen blogg, ”Från juridikens insida”.
Bland juristkollegorna var tveksamhe-
ten stor:

– En del tyckte att det var fjantigt,
åtminstone i början. Nu har attity-
derna förändrats, till exempel finns det
justitieråd som läser min blogg. Jag ser
det som ett sätt att kommunicera juri-
disk information till personer som inte
är juridiskt skolade. Men jag blir inte
personlig. Hade jag skrivit en traditio-
nell Alex Schulman-blogg och tagit
upp andra ämnen än juridik så hade
jag nog mötts på ett helt annat sätt.

Samtidigt har flera andra svenska
jurister börjar blogga inom sina speci-
alområden. Till exempel domaren
Sven Martinger, förre överåklagaren

Sven-Erik Alhem, Mark Klamberg,
doktorand i folkrätt och Jakob Heid-
brink, juris doktor i avtalsrätt. 

Som forskare har man ett extra an-
svar att synas, menar Mårten Schultz.

– Vi har ett mandat att verka för
kontakten med omvärlden. Den upp-
giften tar många av oss ofta allt för
lättvindigt på.  Och till skillnad från
domare och advokater har vi en ne-
utral grund för att kunna förklara
komplicerade sammanhang.

Internationellt är det dock bety-
digt mer utbrett med juridiska blog-
gar.

– I USA använder tunga etable-
rade forskare regelbundet bloggtekni-
ken för att publicera mikroutdrag ur
aktuella uppsatser. På bloggarna plug-
gar de för sina böcker och kritiserar
varandras forskning på ett sätt som vi
inte är vana vid. Den debatten är an-
nars helt dold för allmänheten. 

I domstolsvärlden har öppenheten
ökat. Till exempel har presskonferen-
ser arrangerats i domstolarna i sam-
band med att uppmärksammade
domar  presenteras. Mårten Schultz är
kluven till utvecklingen:

- Den domare som dömt i ett en-
skilt mål bör helt enkelt inte kom-
mentera sitt eget beslut, det som
stödjer avgörandet ska sägas i domen.

Sen ska man hålla tyst. Detta gör ju
att domarna är bakbundna när de ut-
sätts för kritik. I en ny utredning, som
förespråkar olika metoder för att öka
förtroendet för rättsväsendet, fram-
förs att domarna i väldigt hög ut-
sträckning br vara tillgängliga för
medierna. Men som domare i Arboga-
målet kan man inte svara på alla frå-
gor. Då förstörs arbetsveckor!
Medierna måste förstå att domsto-
larna inte är servicemyndigheter i stil
med Försäkringskassan. De måste få
jobba i fred på ett annat sätt.   

Har ökad öppenhet inneburit att allmänhe-
ten också kan mer om rättssystemet?
– Jurister har större möjlighet att få
fram ett nyanserat synsätt nu, men
samtidigt blir drevet hårdare för varje
år. Det piskas på mer och mer i de
mest uppmärksammade målen.
Media sitter med hela tiden, och de
driver linjer på ett sätt man inte såg
för ett decennium sedan. Så visst, vi
har en bättre motor nu. Men uppförs-
backen är brantare. 

“Forskarna har
ett extra ansvar
att synas”

Vi har en bättre motor
nu. Men uppförs-

backen är brantare.’’



Tänk MAQS!

www.maqs.com
COPENHAGEN  GOTHENBURG  MALMOE  STOCKHOLM  TALLINN

Tänk att det finns en advokatbyrå som arbetar på 

ett annat sätt. Som är mer tillgänglig, mer engage-

rad och mer proaktiv. Som helt enkelt tänker i nya 

banor. Och samtidigt har djupa kunskaper i alla de 

frågor som ryms inom affärsjuridiken.

  MAQS är en snabbt växande advokatbyrå. Vårt 

mål som rådgivare är enkelt. Vi ska vara bäst på att 

finna lösningarna som ger fördelar i affärslivet. 

Tänk om, tänk nytt, tänk MAQS!
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Riksdagen
1. Thomas Bodström, S 3889

2. Pär Nuder, S 1461

3. Annie Johansson, C  839 

5. Johan Pehrson, FP  532

6. Bodil Ceballos, MP 349

7. Susanne Eberstein, S  271

8. Aleksander Gabelic, S 227

9. Allan Widman, FP  206

10. Henrik von Sydow, M  167

Staten
1. Göran Lambertz 935 

2. Bengt Svenson 842

3. Carin Götblad 773

4. Katri Linna 437 

5. Mats Melin 178

FRA-Debatten
1. Clarence Crafoord 129

2. Mark Klamberg 77

3. Gunnar Strömmer 54

4. Mårten Schultz  24

Domare
1. Pia Johansson 316

3. Stefan Strömberg 264

3. Per Kjellsson 229

4. Fredrik Wersäll 180

5. Martin Borgeke 110

Akademien
1. Ove Bring 102

2. Christian Diesen 96

3. Håkan Hydén 84

4. Mark Klamberg 77

5. Ulf Bernitz 76

Annie Johansson 839. Katri Linna 437.

Clarence Crafoord 129.

Pia Johansson 316.

Christian Diesen 96.

Johan Pehrson 532.

Göran Lambertz 935.

Carin Götblad 773.



Legally yours  |  1  |  2009 39www.legally-yours.se

MEDIEBAROMETERN  |   2 0 0 9

Storbyråerna dominerar medierna.
Vinge och Mannheimer Swartling var
mest omskrivna under 2008.

Undersökningen visar att Vinge
nämns i 450 artiklar under 2008. Mann-
heimer Swartling är tvåa med 445.

– Vi har jobbat med en stor mängd
transaktioner under året, till exempel all
juridik i samband med omstrukturer-
ingen av apoteksmarknaden och utför-

säljningen av Vin & Sprit, säger Vinges
kommunikationschef Boo Ehlin.

– Dessutom har vi aktivt jobbat med
att informera om de affärer vi har arbe-
tat med.

Jämfört med förra årets undersök-
ning så har mängden träffar mer än
dubblerats. Då samlade 2007 års mest
omskrivna byrå, Lindahl, 215 träffar.

1. Vinge 450

2. Mannheimer Swartling 445

3. Linklaters 392

4. Lindahl 272

5. Setterwalls 177 

6. Delphi 173

7. Cederquist 155  

8. Glimstedt 154  

9. DLA Nordic 150

10. Roschier 145

11. Gernandt & Danielsson 115

12. MAQS 106

13. Wistrand 94

14. White & Case 92

15. Baker& McKenzie 88

BYRÅ
TOPPEN
Advokatbyråerna som syntes 

mest i medierna under 2008

Storbyråerna 
märks mest 
i medierna

Specialister 
på IT och 
media.
www.timeadvokatbyra.se

Boo Ehlin, kommunikationschef, Vinge.
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EGYPTENS
TRUMFKORT

Skymningen sänker sig. Röda havet svartnar. 

Snart börjar ännu en i raden av glittrande nätter 

i Sharm el-Sheik, semesterorten på Sinaihalvön.  

TEXT BARBRO JANSON/VAGABOND | FOTO ANGELICA ZANDER/VAGABOND
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SHARM EL-SHEIK



Legally yours  |  1  |  2009 41



Hälften av alla 
som drunknar har 

alkohol i blodet
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ALAMOS MALBEC

”AROMATISK DOFT AV 
VIOL, BLÅBÄR, MÖRKA 
BÄR OCH CHOKLAD”

aftonbladet.se

Dagens Industri 25/6 2008

Alamos Malbec 2007
Nr 6670 • 89:-

Rött vin från Argentina
Alkoholhalt 13,5%

VÄL PRISVÄRD
Dina Viner Professional Edition 73

FYND!
AoM Stora vinkatalogen 2008
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minareten kallar till kvällsbön från en skrällig högta-
lare i stadsdelen Old Market. I turisternas Naama Bay tappar
man upp ännu en kall öl. Mörkret sänker sig snabbt över
Sharm el-Sheik. 

Magdanserskan Amira Ibrahim klär på sig sin grön-
skimrande topp och lägger ett sista lager puder över ansiktet.
Hon spänner fast de gulfärgade högklackade skorna och änt-
rar sedan en av de tre runda scenerna på baren Panorama. 

Det bruna håret dansar på ryggen när hon vickar på höf-
terna, och publiken jublar. Konstjorda eldar av tyg fladdrar i
luften. 

Samtidigt tar Zaghloul Fayed bussen ut till sitt
bostadsområde en bit utanför centrum. Medan Amiras ar-
betsdag just har börjat är hans över. Imorse skjutsade han en
grupp turister i turbåten på snorklingsutflykt, sedan har han
stått i turarrangören Sun’n Funs stånd på stranden för att
ragga nya kunder. Nu är han trött. 

Men natten är ung och staden vill inte sova. På Bedouin
Bar, i Naama Bay, spelas nittiotalshiten »Boombastic«. Vi
sjunker ned på en av de röda mattorna och gör vår beställ-
ning. Servitörerna är unga män, klädda i vita kaftaner och
svarta turbaner, ovanpå jeans och t-tröja. De spexar och gör
en koreograferad dans, får snabbt sällskap av ett glatt gäng
britter och några ryssar som följer deras rörelser. En av ser-
vitörerna fastnar länge med blicken i en djup brittisk urring-
ning, och glömmer nästan bort vår beställning. 

Det har gått snabbt för semesterorten vid Röda havet. För
bara 50 år sedan var Sharm el-Sheik fortfarande en liten by,
belägen vid det som idag är stadsdelen Old Market. 

De första turisterna var dykare, lockade av havets färg och
tusen arter av fiskar. De kom i jeepar genom öknen och slog
upp tältläger på stranden. Så byggdes några enkla hotell, som
snabbt blev fler. Bara de senaste 15 åren sägs antalet bosatta
ha åttafaldigats. Längs hela kusten växer resorter fram. 

Det är inte bara dykningen som lockar. Sinaihalvöns dra-
matiska landskap med mäktiga sandstensklippor och öken-
vidder är något särskilt. Det var ju här, vid Sinais berg, som
Moses, enligt Bibeln, fick sina stentavlor. Det var genom Si-
nais öken som judarna vandrade för att nå det förlovade lan-
det. 

SNABBFAKTA 
Sharm el-Sheik
landsnummer +20. Sharm
el-Sheik har riktnummer 62.

valuta 1 egyptisk pund  = 1,3
kr.
religion 94 % muslimer, 6 %
koptiskt kristna och övriga.
statskick republik.
tidsskillnad + 1 timme.
högsäsong mars–april och
oktober–november. I decem-
ber–januari kan nätterna bli ky-
liga. VisumKostar 15 usd, och
kan köpas direkt vid ankomsten
till landet. För charterresenärer
finns ett särskilt gruppvisum och
det ingår i princip alltid i den bil-
jett du köpt.

Sinaihalvön har ett dramatiskt 
förflutet, är en korsväg  mellan 

kristendom och islam, och en bricka 
i spelet  mellan Israel och Egypten. ’’

Vem har mest spektakulära ljusdekorationer? Döm själv i Naama Bay.

Shisha, 
vattenpipa,
röks inte
bara av 
egyptiska
män.
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den arabiska natten kommer snabbt och har nu sänkt sig
över neonskyltar, färgade lyktor och hav. Av alla restauranger,
barer och hotell är det Casino Sharm som vinner tävlingen
om det mest spektakulära ljusspelet. Fasaden skiftar i färg
varje minut: grönt, blått, rosa, gult. 

Framför ingången till Little Buddha, ett av de mest po-
pulära diskoteken, står en lång blank limousin. Några killar
i 20-årsåldern poserar framför den, medan deras kameror
blixtrar. Ikväll är det stenhårt biljettvång och biffiga vakter i
kritstrecksrandiga kostymer står stadigt i dörren. 

Säkerhetskontrollerna är många i Sharm el-Sheik. Under
en dag i staden passerar vi otaliga metalldetektorer, och det
har sin förklaring. Sinaihalvön har ett dramatiskt förflutet, är
en korsväg mellan kristendom och islam, och en bricka i spe-
let mellan Israel och Egypten. 

Under 1980-talet växte en muslimsk-fundamentalistisk
rörelse sig stark i Egypten, som ett svar på en repressiv regim
och dåliga levnadsvillkor. Islamisterna gavs inte legitimitet
som politiskt parti och tog då till våld. Genom attacker mot
turistmål under 1990-talet fick de uppmärksamhet av det in-
ternationella samfundet. 

Under 2000-talet började president Mubarak förändra
landets politiska system i enlighet med västerländska krav.
Det var inte uppskattat av de muslimska fundamentalisterna. 

I juli 2005 exploderade tre bomber i Sharm el-Sheik. Sam-
manlagt 88 människor dog och flera hundra skadades. En
dittills okänd grupp som kallade sig Al-Tawhid wal Jihad tog
på sig dåden. 

Egypten är historiskt rikt, men också ett fattigt land och
beroende av inkomsterna från turismen. Sharm el-Sheik är
ett av landets trumfkort i jakten på resenärer. Därför var det
viktigt att så snabbt som möjligt locka turisterna åter. 

Och de kom tillbaka efter bara något år. Semesterdröm-
men besannas under ett gult parasoll nere på stranden i
Naama Bay. Här glider barnvagnshjulen lätt över polerade
stenplattor längs strandpromenaden. Lekparken håller ung-
arna sysselsatta, vattenspridarna går för högtryck, server-
ingarna är fullproppade. Det luktar sololja och blommor. 

Uppe i stadsdelen Old Market luktar det istället kryddor,
sopor och rökelse. På kvällen samlas männen på kaféerna och
röker shisha, vattenpipa. Området är delvis turistanpassat,
men i gränderna får man också en skymt av egyptiskt var-
dagsliv och hem. 

Butikerna är fulla av tyger, färgade lampor och arabiska
cd-skivor – och kryddor i mängder. I Omar Ahmeds krydd-
butik råder en minutiös ordning. I flätade korgar finns indi-
goblått, saffransgult och pepparrött, oregano, kanel och
saltsten. Omar berättar gärna om alla sina varor och sin fa-
milj. Det visar sig att frun och de två barnen bor i Aswan. 

Och han är inte ensam om att ha familjen på annan ort. 

röda havet räknas som ett av värl-dens bästa dykvatten. Möjligheten att få simma intill en sköld-
padda eller en revhaj lockar tusentals människor ned i det blå, vilket också har gjort att korallreven
tagit stryk. För att skydda dem har man inrättat nationalparken, begränsat möjligheterna att bygga
strandhotell, med mera. organisationen South Sinai Association for Divingand Marine Activities 
övervakar att dykarrangörerna följer vissa regler, www.southsinai.org. Exempel på välrenommerade 
dykarrangörer är: Camel Dive Club, King of Bahrain Street, Naama Bay, tel 069-360 07 00, 
www.cameldive.com.SinaiDivers, Ghezala Hotel, Naama Bay, tel 069–360 06 97,

www.sinaidivers.com.SinaiDiveClub, Hilton Fayrouz, Hilton Sharks Bay & Hotel Baron, tel 069–360 01

36, www.dive-club.com.

Egypten är historiskt rikt, men också 
ett fattigt land och beroende av in-

komsterna från turismen. Sharm el-Sheik är
ett av landets trumfkort i jakten på resenärer. ’’

De flesta som jobbar i Sharm el-Sheik är unga män.
Medan en månadslön i Kairo kan vara 300 egyptiska pund
kan motsvarande lön i Sharm el-Sheik vara 1 000. Pengarna
skickas hem till familjen eller – om man ännu inte har gift sig
– kanske sparas till ett giftermål. Eller spenderas på plats. 

När Omar Ahmed låser sin butik i Old Market finns det
hundra andra som fortfarande är öppna borta i Naama Bay.
Och ännu en öl tappas upp till en törstig turist.  

För natten är lång i glittrande Sharm el-Sheik. 

Längs hela kusten vid Sharmel-Sheik växer nya resorter fram.
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Resa hit

Charterflyg går direkt till Sharm el-
Sheiks flygplats, 14 km utanför
själva turistorten. Du kan också ta
reguljärflyg till Kairo, och därifrån
buss (med bolagen East Delta eller
Superjet) eller inrikesflyg. Kolla
tider och priser på
www.egyptair.com.

Mellan Hurghada och Sharm el-
Sheik går det färjor, både den lång-
samma vanliga varianten och
katamaran. Katamaranen tar en-
dast 90 minuter och kostar drygt
200 kr, www.internationalfastfer-
ries.com.

Resa runt

Sharm el-Sheik är en bra bas för
utflykter på hela Sinaihalvön. Smi-
digt är att boka med någon av alla
de utflyktsarrangörer som finns. 

Det billigaste sättet att ta sig
mellan exempelvis Naama Bay och
Sharms gamla stad är att gå upp
till huvudgatan och hoppa på en
minibuss. Det kostar bara några få
kronor att åka en sträcka. Där du
vill stiga av ropar du helt enkelt
”stop” eller ”henna quais” (som be-
tyder typ ”här är bra”). Du kan
också enkelt ta en taxi, cirka 20

egyptiska pund (ca 23 kr) från
downtown till Naama Bay. 

Bo

Både i Sharm el-Sheik och Naama
Bay finns en uppsjö av hotell. Bara

att välja! Centralt – med partylivet
runt knuten och ljudvolym hela
natten, eller en resort med all in-
clusive som gör att du egentligen
inte behöver lämna området på
hela semestern. Räkna med 350–

700 kronor för ett dubbelrum per
natt, på mellanklasshotell. Läget är
avgörande för priset. Har hotellet
strandremsa och dessutom nära till
Naama Bays centrum hamnar du i
det övre spannet. 

Äta

I den egyptiska maten kommer du
att känna igen mycket av libane-
siskt, syrianskt och turkiskt kök.
Det spontana intrycket av Naama
Bay är att det finns fler ameri-
kanska snabbmatskedjor än genu-
int egyptiska restauranger. Men vill
du äta egyptiskt är restaurangen
ovanpå Hard Rock Café, att rekom-
mendera, ingång på baksidan.
Öppnar man den tunga mörka trä-
dörren stiger man in i något som
faktiskt andas Egypten med sirliga
fåtöljer, runda bord i ädelträ, me-
tallyktor och mönstrat klinkergolv.
Restaurangen har en vacker ter-
rass med sköna kuddar, och att
sitta där med utsikt över allt galet
blinkande lysande larmande är en
trevlig upplevelse. 

I gamla stan ligger Al Masrien,
en populär lokal restaurang som
dock kan bli alldeles fullsatt under
högsäsong och då blir servicen ty-
värr inte den bästa. 

Rosita von Feilitzen I tel 073-540 57 07 
rosita.von.feilitzen@synk.se I www.synk.se

Specialiserad på

Rekrytering och 
Kompetenskonsulter 
inom juridik
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Nattliv och nöjen

Den som gillar party får sin be-
skärda del i Naama Bay. Barerna är
oräkneliga. Populär bland skandina-
ver och britter är Camel Bar, en
trappa upp från dykcentret/hotel-
let. De tre just nu populäraste dis-
koteken är Little Buddha, Pacha
och Hard Rock Café. På Panorama
är det show under högsäsong varje
kväll, en chans att se egyptisk folk-
lore. 

Shopping

Sharm el-Sheik är en bra plats för
souvenirsamlare. I de många affä-
rerna trängs vattenpipor, färgglada
parfymflaskor, trästatyer, föremål
av koppar och mässing, samt

smycken. Affärsföreståndarna vill
ibland bjuda på te, en gästvänlig
gest, men också med syfte att för-
bättra affärerna. Du behöver dock
aldrig känna att du måste handla.
Upplever du dem påträngande,
säg till exempel ”la la, shokran”
som betyder nej nej, tack, och gå. 

Prisläge

Som svensk får man mycket för
pengarna i Egypten. Men prisläget
i Sharm el-Sheik är högre än både
Kairo och Hurghada. Ett dubbel-
rum på mellanklasshotell cirka
350–700 kr beroende på läge. En
middag cirka 50–150 kr. 

Guide 



nigab.se 0300-180 20

Zondernaam Chardonnay 2007 
Tokara Winery

FYND!
”Ett ungt, fräscht och fruktigt 
vin från Western Cape, med 

druvtypisk frukt, bra syra och 
elegant, nötig eftersmak”

Per Bill, Dina Viner nr 10 2007
87 poäng + +

Art nr 6515-01
Alkoholhalt: 13%

Pris: 119 kr
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jonas lindmark

analyschef på Morningstar.

För att se igenom vilseledande argument från säljare av fondsparande, behövs både kunskap och frågvishet. Det räcker inte att
pressa med ”Hur vet du det?” och ”Varför då?” – du måste förstå svaren. Jonas Lindmark, analyschef på Morningstar, förklarar i en
serie artiklar i Legally yours för- och nackdelar hos olika fondtyper.

SANNINGEN BAKOM FON DE R NA  |   1 |   

sett över de senaste
hundra åren har aktier varit
en överlägsen sparform,
men börsraset 2008 är en
påminnelse om den stora
förlustrisken på kort sikt.

Å andra sidan betyder
lägre aktiekurser att alla
som nu sätter in pengar i
aktiefonder har fått större
chans till bra avkastning
framöver. 

Ingen vet säkert om da-
gens aktiekurser betyder
att aktieägarna framöver

får betalt för sitt riskta-
gande – svaret beror på hur
det går framöver för den
globala kapitalismen. Om
du tror att börsföretagens
ägare framöver kommer att
belönas för sitt risktagande,
som de blev under 1900-
talet, så är det ett argument
för globalfonder.  

Stora delar av svenska
folkets långsiktiga spa-
rande har redan satts in i
aktiefonder som placerar
över hela världen. Sveriges

största fond, Premiespar-
fonden som förvaltar peng-
arna åt ”icke-väljarna” inom
det statliga pensionsspa-
randet hos PPM, är en glob-
alfond.

fördelar. Det finns flera
varianter av globalfonder,
men gemensamma fördelar
är bra riskspridning, stor
frihet för förvaltaren och
lägre avgifter än i mer spe-
cialiserade fonder.

Mer frihet för förvalta-
ren att välja gör att kunden
kan få mer förvaltning för
pengarna. Fast det är tyvärr
ganska vanligt att de som
förvaltar globalfonder be-
gränsas av interna regler.
Detta är lite knepigt att
kolla, för om du jämför fon-
dens innehav i två olika

årsrapporter så kan ändrad
fördelning mellan olika
länder bero på att fondens
jämförelseindex samtidigt
har ändrats på samma sätt.
Dessutom kan en aktiv för-
valtare förstås misslyckas. 

Riskspridning på många
länder och många bran-
scher brukar lyftas fram
som en fördel. Tyvärr har
de två senaste börsrasen,
2002 och 2008, visat att när
aktiekurserna rasar på all-
var så drabbas alla aktie-
marknader. Därmed ger en
globalfond numera sämre
riskspridning än förr. För
att verkligen minska risken
behöver aktier blandas med
andra typer av tillgångar –
statsobligationer, guld och
fastigheter är klassiska
komplement. 

Globalfonder är den enklaste lösningen för

dig som tror att kapitalismen framöver 

kommer att ge börsföretagens ägare betalt

för risktagandet.

GLOBALFONDER

För dig som litar på
kapitalismen

FALUN 023-79 23 00
STOCKHOLM 08-23 41 15
info@standardbolag.se

GÖTEBORG 031-17 12 25
MALMÖ 040-720 20
www.standardbolag.se

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

AB Grundstenen -  anpassad t i l l  Aktiebolagslagen
Med anmälan till Bolagsverket enligt Aktiebolagslagen blir styrelsen behörig från första dagen.

Förköps- och samtyckesförbehåll i bolagsordningen om så önskas.
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Lagerbolag
Ett lagerbolag är ett färdigregistrerat aktiebolag 

som aldrig har bedrivit någon verksamhet. Den 

stora fördelen med ett lagerbolag är att samma 

dag du köper lagerbolaget kan du komma  

igång med verksamheten.

www.formabolag.se

Forma Bolagstjänster AB är ett 
företag i Forma Gruppen.

Kompletta handlingar
Leverans inom 2 timmar
Bolagspärm
Hjälp med firmanamnet

SANNINGEN BAKOM

VI VILL
GÖRA DIG
TILL EN
BÄTTRE
SPARARE!

Aktieinvest FK AB är ett värdepappersbolag och pensionssparinstitut som står under Finansin-

spektionens tillsyn. Aktieinvest FK AB är ett helägt dotterbolag till Sveriges Aktiesparares Riksför-

bund. Tänk långsiktigt! Erfarenheten visar att aktier och fonder på längre sikt växer i värde, även 

om kursen varierar över kortare tid. Eftersom investeringar sker på egen risk är det viktigt att du 

bevakar värdeutvecklingen fortlöpande och agerar för att minska riskerna för förluster.

aktieinvest.se

En tydligare fördel är
lägre avgifter än om du
istället sprider dina pengar
på många land- och bran-
schfonder. Då blir snittkost-
naden troligen högre,
eftersom specialiserade
fonder ofta är dyrare.

nackdelar. Den främsta
nackdelen hos globalfonder
är att de trots sin bredd
inte tar ansvar för ”alloker-
ingen” – alltså fördelningen
mellan aktier och andra till-
gångar. 

Under de senaste tio
åren har vi upplevt två höga
toppar på aktiemarknaden,
2000 och 2007, då aktier var
väldigt dyra. Och globalfon-
der innehåller alltid nästan
enbart aktier, så både vid
månadssparande och via
PPM fortsätter alla insätt-
ningar att placeras i aktier

oavsett om de är dyra eller
billiga. 

De två branta börsrasen
de senaste tio åren har
gjort att fler fondsparare
nu efterfrågar fonder där
förvaltaren även tar ansvar
för allokeringen. Både
blandfonder och hedgefon-
der ger i varierande grad
hjälp att omfördela pengar
mellan aktier och räntebä-
rande. Sparande via tradi-
tionella livbolag ger också
denna fördel.

Bredden ställer också
större krav på att förvalta-
ren har kunskap om och
bevakning av aktiebörser
runt hela världen. Dessu-
tom väljer spararen bort
möjligheten att ta hänsyn
till sina egna sparmål, till
exempel planer att flytta
till ett visst land som pen-
sionär. 
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flera sorter

Klart vanligast är att global-
fonder nästan enbart köper
aktier i stora börsbolag i de
etablerade industrilän-
derna. Ett vanligt argument
för att främst investera i de
allra största börsbolagen är
att dessa är marknadsle-
dare och att deras storlek
ger större stabilitet. 

Underförstått i dessa ar-
gument är att ettan i en
bransch får bäst utveckling
framöver, vilket inte alls be-
höver vara sant. Den histo-
riska erfarenheten är
istället att aktier i små och
medelstora börsbolag i snitt
har levererat högre avkast-
ning, vilket på senare år
ökat intresset för globalfon-
der inriktade på småbolag. 

Morningstar gör dessu-
tom en uppdelning baserad
på om förvaltaren helst
köper högt eller lågt värde-
rade aktier, på engelska
”growth” eller ”value”. Över-
satt till svenska betyder
fokus på ”tillväxt” att fon-
den främst innehåller ak-
tier i bolag där vinsterna
har ökat kraftigt, medan
”värde” betyder att fonden
ofta köper aktier i företag
med problem som förvalta-
ren hoppas är tillfälliga. 

En svensk variant är att
kombinera globala invester-
ingar med att ungefär hälf-
ten placeras på
Stockholmsbörsen. Flera av
de största svenska fon-
derna finns i denna grupp
och lösningen är särskilt
vanlig hos Swedbank. Del-
vis är denna inriktning ett
arv från den svenska valu-
taavregleringen, för när al-
lemansfonderna startade
1984 fick de enbart köpa
svenska aktier. Delvis finns
praktiska skäl, som att
svenska förvaltare har mer
kunskap om svenska aktier.

Traditionellt har global-
fonder som sagt nästan en-
bart investerat i de
etablerade industrilän-

derna. De senaste åren har
dock intresset stigit brant
för att investera på ”emer-
ging markets”, i länder som
Brasilien, Indien och Kina,
främst för att avkastningen
här fram till hösten 2007
var klart högre. Därför har
fondbolagen lanserat kom-
pletterande globalfonder
som enbart investerar på
dessa marknader. Dessu-
tom har några vanliga glob-
alfonder breddat sin
inriktning och kombinerar
nu investeringar i alla typer
av länder. 

köptips. Vilken andel av
sparandet som är rimligt
att placera i aktier är indivi-
duellt, eftersom vi upplever
både risker och faktiska
förluster olika. Spartiden
ger en glidande skala, där
även de som sparar kortsik-
tigt ofta vill chansa lite
grann, medan unga männi-
skor som pensionssparar
kan se börsnedgångar som
bra köptillfällen.

Att lyckas investera just
när aktiekurserna passerar
en botten är förstås svårt,
men mycket är vunnet bara
genom att undvika att inve-
stera direkt efter branta upp-
gångar. Diagram som visar
utvecklingen under minst 10
år ger en bra bild av om den
globala aktiemarknaden är
dyr eller billig. 

För att hitta en bra glob-
alfond är det viktigt att
granska utvecklingen jäm-
fört med konkurrenterna i
samma kategori under en
lång tidsperiod, gärna 10
år. Kolla dessutom att det
är samma personer som
skött fonden under hela
tidsperioden. Leta efter
fonder som stadigt har
lyckats bättre än snittet,
men tänk på att det är mer
värt att lyckas bra under år
då kurserna fallit, som
2008. 

FON DE R NA  |   1 |   
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christer lingström,

mångårig krögare på Edsbacka krog,  bjuder i varje nummer av 
Legally yours på några av sina bästa recept.

M AT |  VÅRA SVENSKA TRADITIONER

– När man gör köttbul-
larna någon dag i förväg så
rekommenderar jag verkli-
gen alla att först koka dem
i kött eller grönsaksbul-
jong. Tills de nästan flyter
upp till ytan. När man
sedan ska äta dem några
dagar senare så är det bara
att steka.

I receptet här intill har

han använt tre sorters färs. 
– Det här är ett

grundrecept. Har man älg-
eller rådjursfärs hemma så
kan man gärna pröva det. 

Även kryddningen in-
bjuder till variationer:

– Vill man hotta till det
lite kan man gärna ta
några teskedar fint hackad
färsk chili. Paprika är ett

annat alternativ, eller vit-
lök. Det är bara fantasin
som sätter stopp. 

Till köttbullarna rekom-
menderar Christer Ling-
ström ett urval av klassiska
tillbehör: potatismos och
lingon, gräddsås, stuvade
morötter eller vitkål.

Som förrätt tipsar han
om varm matjessill, som
även kan ätas som hu-
vudrätt.

– Har man lertallrikar
hemma kan man ställa
dem som lock när man
kokar äggen, så värms de
samtidigt.

4–6 portioner

1 dl rivet vitt bröd, dygnsgammalt
2 dl mjölk
200 g mager nötfärs
100 g kalvfärs
100 g fläskfärs
salt och vitpeppar
1/2 gul lök, finhackad
smör och olja till stekning
1 ägg

Lägg brödet i blöt i mjölken.
Blanda ner färssorterna och ar-
beta ihop med 1 tsk salt och 1 krm
vit- eller svartpeppar.

Bryn den finhackade löken lätt i
lite smör. Låt svalna och vänd ner
den i färsen.

Tillsätt ägget och arbeta färsen
lite till. Sätt till något vatten, så att
den får en smidig konsistens.
Smaka eventuellt av färsen emel-
lanåt. Salta och peppra, om det
behövs.

Provstek ett par små köttbullar,
innan du rullar köttbullar av hela
satsen. Stek dem i smör som fått
bli nötbrunt. Om bullen är för
hård, så späd smeten med mer
vatten och provstek på nytt. Ge
dig inte förrän du är helt nöjd!

När provbullarna smakar bra är
det dags att börja rulla köttbullar.
Lägg  bullarna på en vattensköljd
bricka, så fastnar de inte.

Forma ganska stora köttbullar,
cirka 30 g, om de ska serveras

som varmrätt. Gör dem lite
mindre, om de ska  serveras till
buffé eller julbord. Rulla alla bul-
larna jämna och snygga, innan du
börjar steka dem.

Värm en stekpanna och häll i
rikligt med olja. Lägg därefter i
smör och kött-bullar. Låt dem bry-
nas och skaka pannan flitigt, så att
de rullar runt och steks lika
mycket på alla sidor.

Vad som ska serveras till kött-
bullar är en smaksak. Potatispuré,
bruna bönor, brun sås eller grädd-
sås med lingon och gurka. Allt går
utmärkt.

några råd:

Låt färsen vila. Gör gärna i ordning
 färsen någon timme före stek-
ningen, så att den får vila och hin-
ner ta åt sig all tänkbar smak.

Se upp med lök. Rå lök jäser
gärna i färsen, så tänk på att bryna
löken om köttbullarna ska frysas.
Om bullarna ska ätas samma dag,
går det förstås lika bra med rå lök.

Smör och olja ger bästa stek-
ningen på spisen. När jag steker
köttbullar, använder jag både
smör och olja. Då får jag högre
stektemperatur och det ger flera
fördelar, dels får jag jämnare stek-
ning och vackrare färg, dels får jag
saftigare och godare köttbullar på
kuppen.

KÖTTBULLAR

Bästa knepet när man lagar köttbullar?

Börja med att koka dem i buljong.

Det är Christer Lingströms favoritknep när

han ska laga den svenska paradrätten.

Koka först 
köttbullarna
i buljong
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VARM 
MATJESSILL
4 portioner

3–4 matjessillfiléer 
2 röda lökar
2 hårdkokta ägg
4 kokta potatisar
dillkvistar
finklippt gräslök
smält smör
Låt matjessillen rinna av och skär
dem i bitar. Skiva lök, ägg och po-
tatis. Lägg upp alla ingredienserna
på tallrikar. Häll hett smör över
strax före serveringen.

Beställ dina expertkommentarer
på www.lexnova.se
eller fyll i nedanstående

NAMN

ADRESS

TELEFONNUMMER

E-POSTADRESS

Faxa in din beställning på 08-667 97 60

Som kund får du tillgång till marknadens
vassaste analyser. Vi har anlitat Sveriges
främsta jurister. Varje månad kommenterar
de nyhetsflödet ur ett praktiskt perspektiv.
Expertkommentarerna kommer ut med
elva nummer varje år och skickas till dig
via e-post. De publiceras inom tio olika
rättsområden.

VÅRA EXPERTER:

Affärsjuridik:
Christina Ramberg, Robert Sevenius och Erik Nerep

Arbetsrätt:
Erik Danhard, Kent Källström och Sören Öman

Familjerätt:
Johanna Schiratzki, Anna Singer, Margareta Brattström
och Örjan Teleman

Fastighetsjuridik:
Rune Thomsson, Per Henning Grauers
och Viveca Dahlin

Migrationsrätt:
Per Stadig och Annika Lagerqvist Veloz Roca

Offentlig rätt:
Ulrik von Essen

Obeståndsrätt:
Hans Renman

Processrätt: Roberth Nordh, Bengt Bolin
och Eric Bylander

Skatterätt:
Jesper Öberg, Ulla Werkell
och Roger Persson Österman

Straffrätt:
Claes Lernestedt och Roberth Nordh

Blendow Lexnova är ett affärsområde inom Blendow Group AB
Ledande inom juridisk kompetensförsörjning Blendow Group, Nybrogatan 57 A, 114 40
Stockholm, tel: 08-579 366 00, fax: 08-667 97 60, info@blendow.se, www.blendow.se

Expert-
kommentarer

Just nu!
Prova även

nyhetstjänsten
gratis i 14 dagar.

Läs mer på
www.lexnova.se

wChrister Lingströms se-
naste bok ”Våra svenska tra-
ditioner” tar upp det
traditionella svenska köket.
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peter axelsson

Vinexpert och advokat, delägare i Brottmålsadvokaterna
i Stockholm.

VIN |  ENTREPRENÖRER

françois lurton kommer en från en framstå-
ende vinfamilj i Bordeaux. Hans pappa André
Lurton äger ett flertal vinegendomar i Bordeaux.
Det är egendomar som Chateau Bonnet, La Lou-
vière, Clos Fortet och Chateau Rochemorin.
Andre Lurton har varit en framstående man
som haft stor betydelse för vinutvecklingen i
Bordeaux.

1988 var det dags för hans söner François
och Jacques att starta eget. Firman fick namnet J
& F Lurton och i början arbetade de mer som
konsulter som gav råd om vinodling, vinfram-
ställning och marknadsföring. François ansva-
rade för marknadsföringen och Jacques för
vinmakningen. Det hann dock inte gå så lång tid
innan de började marknadsföra viner under eget
namn.

Efter att ha konsulterat under en tid i Argen-
tina köpte de 1997 vinmark i Mendoza och 2004
byggde de en vinanläggning där.

I grannlandet Chile köpte de mark 2001 och
även där byggde de en vinanläggning. Samma
år köpte de in sig i egendomen Chateau des
Erles i franska Fitou.

I Spanien investerade de i en vinanläggning
så att de kunde göra viner från de båda distrik-
ten Rueda och Toro. Grannlandet Portugal har
flera härliga distrikt och i det mest kända områ-
det, Dourodalen, köpte de en vingård 2007.

I dag har bröderna gått skilda vägar. Jacques
ägnar sig huvudsakligen åt att hjälpa pappa
Andre medan François ägnar sig åt vingårdarna
i Frankrike, Spanien, Portugal, Argentina och
Chile. Företaget har bytt namn och heter i dag
Domaine François Lurton.

Med druvmaterial från egna egendomar och
genom samarbetsprojekt med andra framställer

François Lurton volymmässigt mer vin än
pappa Lurton.

Till mina favoriter bland François Lurtons
viner hör de från Chateau des Erles i Fitou. Här
odlas druvorna Syrah Grenache och Carignan på
en jordmån av sten och svart skiffer. Åldern på
vinstockarna är mellan 20-50 år. 

cuvée des abrigans chateau des erles är
mycket vin för pengarna. Det har framställts av
samtliga druvsorter som finns på egendomen.
Denna klassiska sydfranska blandning ger ett
vin med stor doftbukett bestående av bland
annat kryddor och mörk frukt. Vinet är smak-
rikt, balanserat och kryddigt. En favorit bland
det jag kallar vardagsviner. 

Från samma egendom kommer också la

récaoufa. årgång 2006 är en blandning av
samma tre druvor som Abrigans men här domi-
nerar Syrah med 70 procent av innehållet. Dof-
ten är medelstor med tydliga syrahtoner i form
av charkuterier och vulk kombinerat med pep-
par och kryddor. Smaken är medelfyllig, ung
och balanserad med fruktig och kryddig smak i
typiskt sydfransk stil.

Ytterligare ett snäpp upp hittar vi château

des erles. Nu finns årgång 2004 att köpa. Detta
är ett vin som jag köpt andra årgångar av tidi-
gare. Ett härligt vin till grillat. Här har man blan-
dat 50 procent Syrah med lika delar Grenache
och Carignan. I denna årgång är doften medels-
tor, komplex och utvecklad. Här återfinns toner
av mörk frukt, kryddor, kaffe, timjan och fat.
Detta blandas med de utvecklade animaliska och
köttiga inslagen.

Från sydfranska Roussillon kommer mas ja-

neil le pas de la mule, årgång 2006. Här
dominerar Grenache med 60 procent. 30 procent

Världen
som arbetsplats
Att vara verksam som vinproducent kan skilja sig på många olika sätt. En del

arbetar småskaligt och kanske bara gör vin från ett område. Och så finns det

de som framställer flera viner från ett eller flera områden från inom samma

land. Till sist har vi dem som äger vinegendomar i flera länder. De är oftast

entreprenörer och till dem hör François Lurton.



av blandningen är Syrah och de sista tio procen-
ten utgörs av Mourvèdre. Det här vinet provade
jag första gången i november 2008. Wow, vilket
vin. Doften är stor och varm, komplex med in-
slag av mörk frukt, kryddor, choklad, kaffe. Ett
smakrikt, komplext och balanserat vin med fina
syror, fin frukt och väl inlindade tanniner. Ef-
tersmaken är lång. Ingen tvekan, jag köper flera
flaskor av detta vin.

Dourodalen i Portugal är mest känt för sina
portviner men här produceras även härliga röda
viner. François Lurton tillhör definitivt en av
dem som gör viner av världsklass och i Sverige
hittar vi några av dem.

barco negro från år 2007 är ett annat
vin som har en moderat prislapp. Detta vin be-
står av 40 procent Touriga Nacional samt 30 pro-
cent av Tinta Roriz respektive Touriga Franca. I
doften hittar vi mörkfrukt, körsbär och kryddor.
Smaken är medelfyllig och fruktigt med bra in-
lindade tanniner. Återigen mycket vin för peng-
arna.

I vinet pilheiros grande eschola, år-

gång 2006 består druvblandningen av hela 90
procent Touriga Franca. Resterande del är Tinta
Roriz. Doften är stor och komplex och i doftbu-
ketten hittar vi bland annat kryddor, choklad,
mörka bär och rostade fat. Smaken är medelfyl-
lig, med rena syror, fin frukt och väl inlindade
tannier. 

Det bästa vinet från den portugisiska egen-
domen är quinta do malho 2007. Vinet be-
står av Souzão, Tinta Amarela och Tinta
Francisca. Doften är stor och komplex, aningen
bränd med kryddor, lakrits, mörk frukt och ros-
tade en fat. Smaken är relativt fyllig med bra
struktur och fin frukt, bra syror och inlindade
tanniner. Eftersmaken är lång. 

Alla utom det sistnämnda vinet finns på
Systembolagets beställningssortiment. För er
som är nyfikna på det sista vinet så tror jag att
det kan vara möjligt att privatimportera det.

François Lurton tillhör definitivt världens
vintopp. Som så många andra entreprenörer sät-
ter han sig inte på en stol och är nöjd med det
han åstadkommit. Vi kommer säkert att få se
flera toppviner från François Lurton i framtiden.
Men nu närmast (när dessa rader skrivs) spons-
rar han ett team i Dakarrallyt.
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§ Enkelt vin utan karaktär
§§ Ordinärt vin med avseende på kvalité och typicitét

§§§ Mycket bra vin med fin kvalité och typicitét
§§§§ Högklassigt vin med imponerande djup och karaktär

§§§§§ Exceptionellt vin med unik karaktär, komplexitet och harmoni

VIN

varunr och namn pris betyg

83101 Cuvée des Abrigans  
Châteaudes Erles 2004 85 kr §§§

75325  La Récaoufa 2006 179 kr §§§§

75327  Château des Erles 2004 299 kr §§§§(§)

75326  Mas Janeil Le Pas de la Mule 2006 389 kr §§§§§

75247  Barco Negro 2007 89 kr §§§

75322  Pilheiros Grande Eschola 2006 215 kr §§§§

Quinta do Malho 2007 489 kr §§§§(§)

Till mina favoriter bland François Lurtons
viner hör de från Chateau des Erles i Fitou.

Här odlas druvorna Syrah Grenache och Carignan
på en jordmån av sten och svart skiffer.’’
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KULTUR |  SVENSKA AKADEMIEN

den 29 november avled Sten Rudholm, 90 år gam-
mal. Dryga 30 år tidigare hade han valts in i Svenska
Akademien, på den traditionstyngda stol nummer 1.
Platsen har innehafts av jurister i 77 år, sedan 1931. 

Men juridiken och Svenska Akademien har
varit tätt sammanlänkade ända sedan 1860-talet.
Då tog den förste juristen, Gustaf Strandberg, plats
bland de aderton. 

I stadgarna, Akademiens fundament, anges

Gustaf Strandberg
stol nr 12
levde 1825–1874

invald 1869

karriär Justitieråd och
sekreterare i riksdagens
lagutskott. Ägnade sig
även åt ”vittert författar-
skap”. Var under två år
Akademiens tillförord-
nade ständige sekrete-
rare.

Ivar Afzelius
stol nr 4
levde 1848–1921

invald 1907

karriär Justitieråd,
president i Svea hovrätt
och ledamot av perma-
nenta skiljedomstolen i
Haag.

Hjalmar Hammarskjöld
stol nr 17
levde 1862–1953

invald 1918
karriär President i
Göta hovrätt, lands-höv-
ding i Uppsala. Flera mi-
nisterposter, bland annat
statsminister 1914–17. Ef-
terträddes i Akademien
av sonen Dag Ham-
marskjöld.

JURISTERNA
I SVENSKA 
AKADEMIEN

Juridiken
historia
i Svenska Akademien?
Historiskt har juridiken haft en själv-

klar plats i Svenska Akademien. Men

nu kan epoken vara över. Det är 

osäkert om Sten Rudholm kommer

att efterträdas av en jurist.

av peter johansson
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inga preferenser om ledamöternas sysselsättning.
Men i det tal som grundaren Gustaf III höll i sam-
band med instiftningen ges en mer detaljerad krav-
specifikation:

– Han nämner olika kategorier som han tyckte
skulle kunna mötas i Akademien, bland annat avd
han på sin 1700-talssvenska kallade ”herrar av
börd och samhällsställning”. Uttalandet har
ganska tydlig tidsprägel, men inte desto mindre
så har många ledamöter varit höga ämbetsmän.
Och under 1900-talet har flera av dem varit juris-
ter, säger Svenska Akademiens kanslisamordnare
Odd Zschiedrich.

Med tiden har dock ämbetsmännen blivit färre
i de här sammanhangen. Enligt författaren Göran
Hägg, som i flera böcker skildrat den svenska lit-
teraturhistorien, beror det på att ämbetsmännen
kompetensprofil har förändrats sedan Gustaf III:

– På 1700-talet var det en byråkratisk merit att
kunna skriva bra. En litterär produktion var lämp-
lig att anföra för att någon skulle vara lämplig som
häradshövding eller landshövding. Den här synen
börjar försvinna under första hälften av 1800-
talen och nuförtiden kan man nästan hävda att
motsatsen gäller.  

Dessutom hade tidens stora författarstjärnor
ofta en ämbetsmannatitel vid sidan om den konst-
närliga verksamheten:

– Kellgren, till exempel, var avlönad som kung-
lig bibliotekarie, säger Göran Hägg. Det fanns
ingen litterär marknad utan författarna var
tvungna att leva på den sortens kungliga sineku-
rer även om man inte uppfyllde dem. Det avspeg-
las också i det här förhållandet.

De fyra senaste innehavarna av stol nummer
ett har alltså varit jurister. Sten Rudholms efter-
trädare blir formellt invald vid högtidssamman-
komsten i december. Nyligen inleddes arbetet
med att identifiera lämpliga personer. Akademi-
ens ständige sekreterare Horace Engdahl uppger
att han ännu inte kan göra ”några som helst förut-
sägelser beträffande det kommande invalet på stol
nr 1”:

Thomas Bodström har ju faktiskt skrivit en
roman, men jag har svårt att tänka mig att 

det är något som Akademien reflekterar över för
ögonblicket. GÖRAN HÄGG’’



Vi finns mitt i Stockholms City i det anrika IVA-huset, vi har utmärkta möteslokaler 
och lyhörd och personlig service. Därför är vår anläggning också en mycket uppskattad plats 

för skiljedomar och andra viktiga möten. Bland våra nöjda och återkommande kunder 
finns bl a Nordenson Law och Wersén & Partners. För mer information och visningar, 

ring 08-791 30 00, börja gärna med att besöka oss på www.ivaskonferens.se

Läge för skiljedomar 

IVAs Konferenscenter består av 7 konferensrum i varierande storlekar, 1 hörsal för 175 personer samt en unik festvåning med 4 lokaler. 
Vi finns mitt i city på Grev Turegatan 16, i samma hus som restaurant Grodan.
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KULTUR |  SVENSKA AKADEMIEN

Sten Rudholm
stol nr 1
levde 1918–2008

invald 1977

karriär Lagbyråchef i
justitiedepartementet,
justitiekansler, president
i Svea hovrätt, riksmar-
skalk.
källa. ”De aderton” av Bo Svensén

JURISTERNA
I SVENSKA 
AKADEMIEN

Av alla frågor som avhandlas
vid Akademiens samman-

komster är invalen utan jämförelse
de känsligaste HORACE ENGDAHL’’
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Birger Wedberg
stol nr 1
levde 1870–1945

invald 1931

karriär Hovrättsråd
och justitieråd, ledamot
av Lagberedningen. 
Författare till flera juri-
diska och kulturhisto-
riska skrifter.

Birger Ekeberg
stol nr 1
levde 1880–1968

invald 1945

karriär Professor i
speciell privaträtt, justiti-
eråd, justitieminister,
president i Svea hovrätt,
riksmarskalk.

Sture Petrén
stol nr 1
levde 1908–1976

invald 1969

karriär President i
Svea hovrätt,ledamot av
Internationella domsto-
len i Haag och FN:s ad-
ministrativa domstol.
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– Av alla frågor som avhandlas vid Akademi-
ens sammankomster är invalen utan jämförelse
de känsligaste, för att inte säga de mest ångest-
fyllda. Det är så viktigt att man väljer rätt person,
att man väljer någon som inte bara tillför Akade-
mien kunskaper och framåtanda utan också fun-
gerar någorlunda störningsfritt i ledamöternas
umgänge, kommenterar han.

– Det är också ett faktum att Akademien aldrig
känt sig tvungen att i ledigheten efter en avliden le-
damot välja någon av samma slag. En språkman kan
efterträdas av en poet, en kritiker av en historiker
etc. Det finns ingen ”poetstol” eller ”nordiststol” och
inte heller någon ”juriststol”, även om det av slump-
mässiga skäl kan ha sett ut så under en period.

göran hägg misstänker att det kan bli svårt för
ledamöterna att hitta lämpliga juristkandidater:

– De vittra juristerna är trots allt inte så många
och inte heller särskilt synliga. Så det ska bli spän-
nande att se vad de kan hitta i juristväg. 

Jurister som pekats ut i spekulationerna är Stig
Strömholm, tidigare rektor för Uppsala universi-
tet,  Boel Flodgren, tidigare rektor för Lunds uni-
versitet, och Leif Alsheimer, lektor i rättsvetenskap,
som för några år sedan uppmärksammades då han
i förde ”litterär bildning” på juridikstudenternas
schema.

Tar man hänsyn till exempelvis Sten Rudholms
meriter lär Johan Hirschfeldt vara en intressant
kandidat, båda har två av juristsveriges ultimata
prestigejobb på sina cv:n: president i Svea hovrätt
och Justitiekansler.
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Nu är det enklare för dig att lära dig de 

termer och  begrepp du behöver för att 

arbeta med affärsjuridik på engelska. Med 

den interaktiva e-kursen Company Law, 

framtagen i samarbete med TransLegal®, 

kan du studera  specialiserad affärs juridisk 

engelska i din egen takt.  Komplettera 

gärna med Legal English 500™ som ger 

dig ett brett, allmänt juridiskt ordförråd. 

 Effektivt, praktiskt och alltid  uppdaterad 

med den gällande  terminologin.

Company Law

Innehåller 20 olika avsnitt som lär dig de 

viktigaste engelska termerna och begreppen 

inom bolagsrätt och är speciellt anpassad för 

den svenska  marknaden med jämförelse med 

svenska rättsbegrepp.  

Pris 1.950:– exkl. moms.

Legal English 500™

Kursen omfattar 20 olika avsnitt och 500 av 

de viktigaste engelska juridiska termerna som 

används i alla rättsområden. Legal English 

500™ är en bra grund för Company Law.  

Pris 1.800:– exkl. moms. 

Priserna gäller för en kurs deltagare och ger tillgång till 
respektive kurs under 12 månader.

Lär dig affärsjuridisk 
engelska via internet!

För mer information  

och beställning

www.nj.se

Tel 08-690 96 80 

forsaljning@nj.se



Håll dig uppdaterad med de senaste lagändringarna och ny praxis genom att gå in på 

www.thomsonforlag.se/karnovbok och beställ senaste utgåvan av Karnov bokverk.

En god fortsättning på 2009 önskar vi på Thomson Reuters Professional.

THOMSON FÖRLAG BLIR 
THOMSON REUTERS PROFESSIONAL AB
VI FIRAR DET NYA ÅRET MED ETT NYTT NAMN OCH PASSAR 

SAMTIDIGT PÅ ATT BYTA UTSEENDE. VÅRT FOKUS PÅ ATT GÖRA 

DIN TID MER VÄRDEFULL KVARSTÅR SJÄLVKLART.

TVÅ BLIR ETT.
Thomson Förlag heter nu Thomson Reuters Professional och ingår i koncernen Thomson Reuters, 
som är världens ledande leverantör av intelligent information till företag och professionella.
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LITTERATUR |  TIPS

Affärsjuridik

Professionellt 
styrelsearbete
Av Annika Ahlgren 
och Lena Henningsson 
norstedts akademiska förlag

� Utifrån inter-
vjuer med ett
stort antal styrel-
seledamöter i
såväl stora som
små företag, ar-
gumenterar
boken för sam-
spel och integri-
tet som vägar till
ett framgångsrikt och ansvarsfullt
styrelsearbete. 

Kapitalbrist
i aktiebolag
Av Stefan 
Lindskog
norstedts 

juridik

� En praktiskt in-
riktad kommen-
tar som kritiskt
granskar reg-

lerna i ABL 25:13-20. Lagen åläg-
ger bolagets företrädare en hand-
lingsplikt vid kritisk kapitalbrist. 

Arbetsrätt

Swedish Labour Law 2u
Av Thomas Englund
tholin & larsson

� Engelskspråkig bok om reglerna
i den svenska arbetsrätten. Beskri-
ver kortfattat de viktigaste reg-
lerna för arbetsgivare.

Brottmål
Advokatetik i brottmål
Av Lena Ebervall
thomson fakta

� En ”lättsmält” vägledning för
den som arbetar med brottmål. På
ett ställe samlas lag, regler om
god advokatsed,
doktrin och
praxis i form av
rättsfall och disci-
plinnämndsfall
som rör prak-
tiska försvarar-
frågor.

Familjerätt
Författningssamling i
internationell privat-
och processrätt 2u
Av Michael Bogdan 
och Patrik Lindskoug
norstedts 

juridik

� Innehåller de
flesta i Sverige
gällande interna-
tionellt privat-
och processrätts-
liga bestämmel-
ser.

Processrätt
Tvistemålsprocessen II
Av Thore Brolin, Åke Rehnström,
Magnus Widebeck
norstedts juridik

� Tar vid där den
första volymen
slutar. Redovisar
huvudförhand-
lingen från pla-
nering till
meddelande av
dom. 

Referensitteratur
Sveriges Lagar 2009
studentlitteratur

� Innehåller för-
fattningar som
trätt i kraft per
den 1 januari
2009, indelad i
29 ämnesområ-
den. Med ett
omfattande
sökordsregister,
rättsfallsregister samt hänvis-
ningar till viktiga rättsfall.

Skatterätt

Stiftelsehandboken
Av Christina Backman, Kerstin Fa-
gerberg med flera
norstedts juridik

� En heltäck-
ande introduk-
tion och
handledning om
stiftelser. Be-
handlar de le-
gala områdena
skatterätt, civil-
rätt, redovisning
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Nya uppdaterade regelsamlingar

Migrationsrättsvolymen 2009
Unik regelsamling som inne-
håller alla tillämpliga författ-
ningar och samtliga Migrations-
verkets föreskrifter och allmänna
råd.

Pris
475 kr (exkl. moms och porto)

Skattevolymen 2009:1
Vår uppskattade regelsamling
för skatteområdet. Denna
uppdaterade utgåva innehåller 
de nya regler som gäller från den
1 januari 2009.  

Pris
475 kr (exkl. moms och porto)

HR-volymen 2009
Komplett regelsamling inom
arbetsrätt med centrala lagar,
speciallagar och relevanta
myndighetsföreskrifter från t.ex.
Arbetsmiljöverket. 

Pris
450 kr (exkl. moms och porto)
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Beställning
Internetbokhandel: www.farsrsforlag.se

Tel: 08-506 112 60 E-post: order@farsrsforlag.se

NYHET
ER

Direkt från
tryckpressarna

Böcker inom skatter, affärsrätt, HR, redovisning och revision

och revision. En detaljerad genom-
gång görs av frågorna om kapital-
förvaltning och utdelningspolitik. 

Historia

Romarriket och 
den romerska rätten
Av Sten Holmberg 
books on demand

� Behandlar romarrikets roll som
kraftcentrum för den moderna ju-
ridiken. 

Kärlek och krig
Av Anders Isaksson
albert bonniers förlag

� Nyligen avlidne
Anders Isakssons
sista bok behand-
lar de omväl-
vande
händelserna när
Sverige förlorade
Finland och kung
Gustav IV Adolf
tvingades lämna tronen.

Brott

Insidan
Av Liam Norberg
norstedts

� Tidigt 90-tal
var Liam Nor-
berg välkänd
som stjärna i
ungdomsfilmen
Sökarna – och
som en av de in-
blandade i 930-
miljonerskuppen
mot Gotabanken. I sin självbiografi
beskriver han den kriminella värl-
den och sin väg ut ur den.

Mat
Äkta vara
Av Mats-Eric Nilsson
ordfront

� Uppföljare till succéboken ”den
hemlige kocken”
där fusket inom
livsmedelsin-
dustrin fortsätter
att granskas. 150
livsmedel pre-
senteras i alfabe-
tisk ordning,
tillsatser och
tveksamma till-
verkningsmetoder redovisas.

Samhälle
Infiltratören
Av Lasse Wierup 
norstedts

Med utgångs-
punkt i infiltratö-
ren Max Åströms
berättelse skild-
rar kriminalre-
portern Lasse
Wierup stock-
holmspolisens
okonventionella metoder för att
bekämpa den organiserade brotts-
ligheten. Späckat reportage som
tätt följer rättsfallet mot kriminal-
kommissarien Olle Liljegren…

Skönlitteratur
Kunzelmann 
& Kunzelmann
Av Carl-Johan Vallgren
albert bonniers förlag

� Joakim Kunzel-
mann tror att ett
dödsbud kom-
mer att lösa alla
hans ekono-
miska problem.
Carl-Johan Vall-
grens nya roman
skildrar två gene-
rationer, från Tyskland i mellank-
rigstiden till nutidens Stockholm.

Människor helt 
utan betydelse
Av Johan Kling
norstedts

� Johan Kling, 
regissör till succé-
filmen “Darling”,
levererar ännu en
storstadsdystopi.
Den här gången i
romanform.

Fördjupa 
dig i rättsfall.

DJ Plus är en ny tjänst 
på Dagens Juridik.
Snabb och enkel tillgång 
till domar i fulltext.
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(juridiska texter på alla världens språk)

Telefon: 077-440 05 50
Myndighetstolkning telefon: 0770-457 400 (dygnet runt) 
info@semantix.se      www.semantix.se
STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ NORRKÖPING UPPSALA UMEÅ 
HELSINKI SAVONLINNA KAJAANI STAVANGER

ÖVERSÄTTNING   KURSER   SKRIBENTER   SPRÅKCOACHER   AFFÄRSSPRÅK   WEBBPRODUKTION   TOLKNING

 

Cecilia Herm, Björn-Erik Björk och Helene 
Robson, Sveriges Injengörer.

Hilkka-Riita Kovanen, Advokat-
firman Kovanen, Paula Zoladz, 
Juristfirman Paula Zoladz och 
Adam Grabavac, CJ Advokatbyrå.

Björn Sandin, Försvarsadvokaterna,
Peter Lindqvist, Lindqvist Advokatbyrå och
Martin Särman, Falk, Sjöberg & Partners.

Bodil Borison, Ekobrottsmyndighe-
ten, Karin von Mecklenburg och In-
grid Wiklund, Advokatbolaget
Wiklund Gustavii HBG.

Viktoria Van Gerpen och Jonatan
Lundgren, Rydin Carlsten.

Kristina Buch och Eva Meiton, Öberg
& Heine Advokatbyrå.

Jonas Carlén och Maria Sundvall,
Jonas Carlén Fastighetsbyrå.

Irina Svensson, Rydin Carlsten Advo-
katbyrå och Yäksel Özkan, Westberg
& Ljungstedt. 

Lotta Heiding, Finanshuset och
Anna Ek, Beckman Juridik.

Rama Sarrafian, Kerstin Sandell och Frida Wallin
från Juristhuset.

Mikael Nilsson, Anna Söderling,
Katarina Nyberg och Johanna
Pritz, Hummelkläppen Revisorer.

Eva Pettersson, Max-
Matthiessen och Pirjo
Koskenlaita, ElTel
Networks.

Annika Sernerud
och Annika Svan-
feldt, Öhrlings Price-
waterhouseCoopers.

Marianne Lando, Skatteverket
Elin Törnqvist, Öhrlings Pricewater-
houseCoopers.
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m När Legally yours bjöd in till årets sista Cocktailparty möttes gästerna av en
skönsjungande tomtekör i entrén och bjöds därefter på glögg och julgodis.
Chefredaktör Peter Johansson intervjuade Johan Eriksson från Försvarsadvoka-
terna som berättade om karriären och den kommande tillvaron som TV-stjärna.

Andrea Dimler, Söderlind & co, Mats Hultman,
SEB och Caroline Brummer, Söderlind & co.

Linn Öst, Stockholms Asylbyrå Arvid Danelsson, 
CJ Advokatbyrå, Karin Gyllenring, Stockholms Asyl-
byrå.

Julcocktail på
Sturecompagniet
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B O L A G S R ÄT T  S U N D S VA L L  A B

Box 270  Tullgatan 18  851 04 Sundsvall  Tfn 060 -16 81 50  
E-post info@bolagsratt.se  www.bolagsratt.se  

Köp ett lagerbolag av oss idag. Under dagen kan 
du lämna ett startklart aktiebolag till din kund.
Köp ett lagerbolag av oss så slipper du och din upp    drags-
givare väntetiden hos Bolagsverket. Våra lagerbolag ligger
färdiga för start. Varför ska du köpa just av oss? Här får
du tre skäl:

Firmabesked direkt!
Vi bedömer firman utifrån vår erfarenhet.

Vi känner Bolagsverket

Du får ny firma utan onödig fördröjning tack vare bra
förhandsbedömningar och egen praxisbank. Alla våra
medarbetare har PRV-bakgrund (nu Bolagsverket).

Vi säljer inte till vem som helst

Vi vill endast sälja till seriösa förvärvare. Våra lagerbolag
kan därför bara köpas av advokatbyråer, revisionsbyråer
samt på rekommendationer. 

Ring oss redan idag. 060-16 81 50 

Lagerbolag
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Catherine Foreheimer, Dennis Lundberg, Michelin
Nordic, Marisol Arellando, Vasa Advokatbyrå.

Emma Didrikson och Susanne Ek-
berg Carlsson, Celsus Advokatbyrå.

Fatoma Hafström Falk och 
Torbjörn Carlberg, Företagarna.

Katarina Nybom och Lisa Nordin,
White & Case.

Marcus Wikström och Katherine Strömme,
Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Ann-Caterin Weingård, Kinnevik
Anna-Karin Gradin, Baker & McKenzie.

Jessica Sandberg, Alwå Advokatbyrå
och Louise Hjerpe, Akoncept.

Ewa Krokosz, Magnus-
son Advokatbyrå och
Michael Kasina, Mag-
nusson Advokatbyrå.

Caroline Aabye-Nielsen, Juristfirman Aabye-Niel-
sen, Lillemor Torphagen, Ernst Grafström, Jurist-
firman Torphagen & Grafström.

Marie Moberg, Aurora Hantisalo, Emma
Asplund, Södertörns Tingsrätt.

Martin Högsten, CJ Advo-
katbyrå, Jeanete Karlsson,
Försvarsadvokaterna.

Fredrik Derkum, Michelin Nordic, 
Petter Ingelshed, Rydin Carlsten 
Advokatbyrå.

Emilia Söderholm, Stads-
ledningskontoret Åsa
Överlind, Edman Linde-
borg & Partners.

Victoria Årnell, Juristbo-
laget, Henrik van Rijswijk,
Svenskt Näringsliv.

Magdalena Huber
och Linnea Back,
Setterwalls.
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PÅ L AGL IG VÄG

Hammarskiöld & Co

Caroline Andersson, 26 år, biträ-
dande jurist. Hon
har tidigare varit
trainee på Ham-
marskiöld & Co
och anställdes
som biträdande
jurist den 4
februari 2009.

MAQS Law Firm

stockholm

Christian Olofsson, 33 år, biträ-
dande jurist.
Christian anställ-
des den 1 de-
cember vid
MAQS Stock-
holmskontor och
arbetar främst
med arbetsrätt.
Christian kommer närmast från
en tjänst som tingsnotarie vid
Uppsala Tingsrätt.

Dag Linde, 39 år, biträdande ju-
rist. Dag Linde
anställdes 7 janu-
ari vid MAQS
Stockholmskon-
tor. Dag är speci-
aliserad inom im-
materialrätt, med
särskild inriktning mot upphovs-
rätt, och arbetsrätt. Han kommer
hos MAQS att arbeta med dessa
områden främst mot den offent-
liga sektorn. Dag kommer närmast
från Försvarets materielverk.

göteborg

Annica Börjesson, 34 år, biträ-
dande jurist. An-
nica anställdes
den 1 december
2008 och är in-
riktad mot pro-
cessrätt samt
sjö- och trans-
porträtt. Hon kommer närmast
från arbete på The Swedish Club.

Linda Hasselblad, 38 år, Parale-
gal. Linda anställ-
des den 15 de-
cember 2008

och är inriktad
mot allmän af-
färsjuridik. Hon
är åter på MAQS
efter 1,5 års tjänstledighet för stu-
dier till Paralegal

Hamilton Advokatbyrå

stockholm

Petra Andersson, 29 år, biträ-
dande jurist. Petra är Jur. kand. vid

Uppsala universitet 2005, har se-
dan varit trainee vid Advokatfir-
man Lindahl 2006 och gjorde dä-
refter tingstjänstgöring på
Huddinge och Södertörns tings-
rätt 2006-2008. Petra kommer
närmast från Linklaters Advokat-
byrå. Hon är specialicerad inom
processer och skiljeförfaranden.

karlstad

David Lindberg, 29 år, biträ-
dande jurist. David är Jur. kand vid
Uppsala universitet 2005. Han
kommer närmast från en notarie-
tjänstgöring vid länsrätten i Värm-
lands län 2006-2008. David är
specialiserad inom allmän affärsju-
ridik och offentlig upphandling.

malmö

Anders Perborn, delägare.
Anders har varit delägare på An-
dersson & Ekberg 1996-2004

samt delägare på Wistrands Advo-
katbyrå 2004-2008. Han är inrik-
tad på företagsöverlåtelser, fastig-
hetsrätt, processer och
skiljeförfaranden.

Niklas Ernulf, 34 år, biträdande
jurist. Niklas är Jur. kand. vid
Lunds universitet 2003 och han
har arbetat på Hyresgästföre-
ningen 2006-2007. Niklas kom-
mer närmast från en tingstjänst-
göring vid Malmö tingsrätt
2007-2008. Han är inriktad mot
allmän affärsjuridik, obeståndsrätt
och fastighetsrätt.

Advokatfirman 
Glimstedt

Magnus Janghed Askler, Jur.
kand. Anställdes
den 1 december
2008 vid Glims-
tedt i Malmö.
Han kommer
närmast från en
notarietjänst vid
Länsrätten i Skåne och arbetade
dessförinnan som berednings-
sekreterare vid Lunds tingsrätt. 

Jens Kinnander, advokat
Anställdes den 1
december 2008

vid Glimstedt i
Lund. Jens har
omfattande erfa-
renhet inom im-
materialrätt,
marknadsrätt
och IT-rätt. Jens kommer närmast
från Sony Ericsson som Head of
Compliance och Senior Legal
Counsel. Dessförinnan var Jens
advokat på Mannheimer Swart-
ling.

Pontus Ericsson, biträdande ju-
rist. Pontus Erics-
son anställdes
som biträdande
jurist den 1 de-
cember 2008

vid Glimstedt i
Stockholm. Pon-
tus kommer närmast från Försäk-
ringsaktiebolaget Skandia där han
arbetade som bolagsjurist - Cor-
porate Law.

Carl-Oskar Morgården, Jur.
kand. Carl-Oskar
Morgården, född
1980, anställdes
som biträdande
jurist den 10 no-
vember 2008 i
Falun och kom-
mer närmast
från Advokatfirman Vinge. Carl-
Oskars inriktning är brottmål. 

Advokatbyrån 
Sigeman & Co

Sarah Anderberg, 27 år, biträ-
dande jurist.
Sarah Anderberg
började den 4
augusti 2008

som biträdande
jurist på Advo-
katbyrån Sige-

man & Co och arbetar med all-
män affärsjuridik. Hon har en Jur.
kand. från Lunds universitet och
kommer närmast från tingstjänst-
göring vid Hässleholms tingsrätt.

Lindskog Malmström
Advokatbyrå

Martin Gynnerstedt, 27 år, biträ-
dande jurist.
Martin anställdes
den 1 januari
2009 och kom-
mer närmast
från Linköpings
tingsrätt där han
har fullgjort sin tingsmeritering.
Martin kommer huvudsakligen att
arbeta med allmän affärsjuridik.

Carl Johan Friis, 29 år, biträ-
dande jurist.
Efter juridikstu-
dier i Lund har
Carl Johan varit
trainee hos
Lindskog
Malmström och
sedan anställts
tillsvidare. Carl Johan kommer att
arbeta med allmän affärsjuridik
och anställdes den 1 januari 2009.

Advokatbyrån Gulliksson AB

Mattias Malmstedt, delägare
och advo-
kat. Advokat
Mattias
Malmstedt
tillträder
som delä-
gare i Advo-
katbyrån
Gulliksson per den 1 januari
2009. Mattias arbetar främst
inom verksamhetsområdena
immaterialrätt och processrätt.
Han har mångårig erfarenhet
av stora och komplicerade im-
materialrättsprocesser samt
med att biträda klienter med
strategisk rådgivning beträf-
fande immateriella rättigheter,
marknadsrätt och företags-

hemligheter m.m. Mattias har
varit verksam på Advokatbyrån
Gulliksson sedan 2003.

Anne Rosenberg, Jur. kand.,
biträdande jurist. Anne anställ-
des den 7 ja-
nuari 2009

och är inrik-
tad mot im-
materialrätt
och affärsjuri-
dik. Anne
kommer närmast från Valea.
Hon har lång erfarenhet av
bland annat. varumärken,
mönster, domännamn, mark-
nadsrätt och licensiering natio-
nellt och internationellt.
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Gärde Wesslau 
Advokatbyrå

helsingborg

Cathrine Nyander, 33 år, biträ-
dande jurist. 
Cathrine påbör-
jade anställ-
ningen den 1 de-
cember 2008.
Cathrine innehar
såväl en Jur.
Kand-examen
som en New York Bar Exam och
arbetar med allmän affärsjuridik.
Hon kommer närmat från en no-
tarietjänst vid Halmstads tingsrätt.

Advokatfirman Fylgia

Malin Forsman, 37 år, delägare.
Har arbetat med
IT-rättsliga och
upphovsrättsliga
frågor sedan
1996 och har
förutom en rad
artiklar skrivit bo-
ken Internetpublicering
(Norstedts Juridik). Från den 1 ja-
nuari förstärker Malin Fylgias IT/IP-
rättsgrupp.

Anna Ahrling, 32 år, biträdande
jurist, anställdes
den 7 januari
2009 och arbe-
tar företrädesvis
med fastighets-
rätt. Hon arbe-
tade tidigare
inom Södertälje
kommun.

Katja Hedberg, 34 år, biträdande
jurist, anställdes
den 12 januari
2009 och arbe-
tar främst med
obeståndsrätt
och fastighets-
rätt. Hon kom-
mer närmast
från Christensson & Roth Advo-
katbyrå.

Johan Bergstrand, 30 år, biträ-
dande jurist, an-
ställdes den 12
januari 2009

och arbetar före-
trädesvis med
obeståndsrätt
och fastighets-
rätt. Han kommer närmast från
Lindskog Malmström Advokat-
byrå. 

Jonas Edward, 27 år, biträdande
jurist, anställdes den 17 november
2008 och arbetar huvudsakligen

med obestånds-
rätt och fastig-
hetsrätt. Han
kommer när-
mast Länsrätten
i Uppsala län.

Setterwalls

Ylva Rönnqvist,
27 år, biträdande
jurist, anställdes
den 17 novem-
ber vid Setter-
walls Göteborgs-
kontor som
biträdande jurist. Ylva har suttit
ting i Göteborg och under en
längre tid varit placerad på Fastig-
hetsdomstolen. Hon har tillbringat
flera perioder utomlands bl.a. som
Consular Assistant vid Svenska
konsulatet i Houston, Texas, USA
och studerat Criminal justice vid
California State University, Sacra-
mento, USA. Ylva tillhör Setter-
walls fastighetsgrupp.

Kenneth Nils-
son, 42 år, biträ-
dande jurist, 
anställdes den 
1 december vid
Setterwalls Göte-
borgskontor
som biträdande
jurist. Kenneth kommer närmast
från Advokatbyrån Eriksson &
Bengtsson AB i Alingsås. Han har
dessförinnan notariemeritering
vid Länsrätten i Göteborg, där han
också har varit anställd som före-
dragande. Han har också varit Kro-
nofogde vid Kronofogdemyndig-
heten i Göteborg och arbetade
bl.a. som chef vid Tillsynsmyndig-

heten i konkurser. Kenneth tillhör
Setterwalls rekonstruktions- och
insolvensgrupp.

Henrik Antonsson, 31 år, biträ-
dande jurist.
Henrik anställdes
den 24 novem-
ber vid Setter-
walls Malmökon-
tor som
biträdande jurist.
Henrik kommer
närmast från en tjänst som före-
dragande vid Länsrätten i Skåne
län, där han tidigare även varit
tingsnotarie. Henrik tillhör Setter-
walls skattegrupp.

Wistrand

göteborg

Per Dalemo, delägare, är från och
med den 1 januari 2009 ny delä-
gare på Wistrand. Han har tidigare
varit delägare på MAQS Law Firm.
Per arbetar huvudsakligen med fö-
retagsförvärv och fastighetsprojekt.

Jörgen Larsson, delägare.
Jörgen är ny delägare från och
med den 1 januari 2009. Han har
tidigare arbetat som biträdande
jurist på byrån.

Eilert Andersson, delägare.
Eilert är nya delägare från och
med 1 januari 2009. Han har tidi-
gare arbetat som biträdande jurist
på byrån.

Bird & Bird Advokat

Hampus Åkerstedt, 28 år, biträ-
dande jurist. Hampus började som
biträdande jurist på Bird & Birds
Stockholmskontor i december

2008. Han tillhandahåller juridisk
rådgivning inom skatterätt till na-
tionella och internationella företag
och organisationer.

Grant Thornton

Tommy Nordman, 32 år, skatte-
konsult har en
affärsjuridisk ma-
gisterexamen
från Internatio-
nella Han-
delshögskolan i
Jönköping.
Tommy anställ-
des den 1 oktober 2008 som skat-
tekonsult i momsgruppen. Han
kommer närmast från Skatte-
verket.

Sofia Bülow, 33 år, skattekonsult
har en Jur. kand.
examen från
Uppsala universi-
tet. Sofia anställ-
des den 1 okto-
ber 2008 som
skattekonsult
med inriktning
mot internationell beskattning.
Hon kommer närmast ifrån Skat-
teverket.

Christina Sjöstedt Forslund,
skattekonsult
Christina är utbil-
dad ekonom.
Christina anställ-
des den 22 sep-
tember 2008

som skattekon-
sult i momsgruppen. Hon kom-
mer närmast ifrån att drivit egen
verksamhet, främst med moms
inom fastighetssektorn.

Gärde Wesslau Advokatbyrå

borås

Martin Bergander, delägare. 
Martin Bergander har arbetat
på Gärde Wesslau Advokatbyrå
sedan 2002. Hans specialistom-
råden är arbetsrätt och obe-
ståndsjuridik. Martin är delägare
från och med den 1 januari
2009.

Michael Wiik, delägare.
Michael har arbetat på Gärde
Wesslau Advokatbyrå sedan
2003. Hans specialistområden
är fastighetsrätt och obestånd-
sjuridik. Michael är delägare från
och med den 1 januari 2009.

Jens Petersson, delägare.
Jens har arbetat på Gärde
Wesslau Advokatbyrå sedan
2004. Hans specialistområden
är fastighetsrätt och entrepre-
nadrätt. Jens är delägare från
och med den 1 januari 2009.
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PÅ L AGL IG VÄG

Erica Nobel, 35

år, delägare. Ar-
betar med mil-
jörätt och kom-
mersiell
fastighetsrätt.
Hon blev delä-
gare from den 1 januari 2009.

Eva Folkow, 33

år, Jur. kand. An-
ställdes den 12
januari 2009

och arbetar
inom Corporate
Finance. Hon
kommer närmast från Tingsrätten
i Göteborg.

Daniel Drott,
32 år, Jur. kand. 
Daniel anställdes
den 12 januari
2009 och arbe-
tar med miljörätt
och kommersiell
fastighetsrätt. Han kommer när-
mast från Mannheimer Swartling.

Daniel Svensson, 28 år, Jur.kand. 
Daniel anställdes den 19 januari
2009 och är inriktad mot ITC/IP

och Process. Han
arbetade tidi-
gare vid Advo-
katfirman Delphi
i Linköping.

Grönberg Advokatbyrå 

Cecilia Dahlborg, Jur. kand.
Cecilia kommer närmast från
tingstjänstgöring vid Södertälje
tingsrätt, började den 6 oktober
2008.

Christine Timmersjö, Jur. kand.
Christine kommer närmast från
en tjänst på Europaparlamentet,
började den 7 januari 2009.

Anders Nilsson, Jur. kand. 
Anders kommer närmast från
Mannheimer Swartling Advokat-
byrå, började den 7 januari 2009.

Elin Dalenius, Jur. kand. 
Elin, som närmast har avslutat sina
juridikstudier vid Uppsala Universi-
tet, började den 12 januari 2009.

Advokatfirman 
Pedersen

Menna Hagigi-Gilbertson, 27 år,
biträdande jurist.
Menna anställ-
des den 7 janu-
ari och är inrik-
tad mot
entreprenadrätt,
fastighetsrätt
och offentlig upphandling. 
Hon är utbildad Jur. kand. från
Uppsala universitet och har stude-
rat juridik vid University of Wa-
shington i Seattle, USA. Hon kom-
mer närmast från en tjänst på
konsultfirman Procure IT Right.

Jessica Karlsson, 25 år, biträ-
dande jurist. 
Jessica började
den 17 novem-
ber som biträ-
dande jurist på
Advokatfirman
Pedersen. Jes-
sica kommer
närmast från det Amerikanska för-
säkringsbolaget AIG Europe.

Lars Biertz, biträdande jurist. Lars
började den 1
oktober som bi-
trädande jurist
på Advokatfir-
man Pedersen.
Han kommer
närmast från
länsrätten i Stockholms län där
han var notarie.

Law & Solution

Jonas Öjelid, 25 år, affärsjurist.
Jonas anställdes
den 12 januari
2009 och är in-
riktad mot pro-
cessrätt och bo-
lagsrätt. Han är
nyutexaminerad
från Handelshögskolan Göteborg

Catharina Bergquist, 45 år, af-
färsjurist.
Catharina an-
ställdes den 12
januari 2009

och är inriktad
mot bolagsrätt
och avtalsrätt.
Hon kommer närmast från en
tjänst som Bolagsjurist på IGC. 

Sofia Wockatz,
27 år, affärsjurist.
Sofia anställdes
den 1 juni 2008

och arbetar i hu-
vudsak med pro-

cessrätt och obeståndsrätt. Hon är
nyutexaminerad Handelshögsko-
lan Göteborg.

Gernandt & Danielsson
Advokatbyrå

Sven Albinsson, 24 år.
Juridiska studier vid Lunds univer-
sitet. Började sin anställning den
17 november.
Johanna Kjellqvist, 26 år.
Juridiska studier vid Stockholms
universitet. Började sin anställning
den 17 november.
Fredrik Eklund, 25 år.
Juridiska studier vid Stockholms
universitet. Började sin anställning
den 12 januari.
Philip Lagerling, 29 år.
Tingstjänstgöring vid Solna tings-
rätt. Började sin anställning den 12
januari.
Richard Johansson, 25 år.
Juridiska studier vid Uppsala uni-
versitet. Började sin anställning
den 12 januari.

Ashurst 

Jon Ericson, 
delägare ingår i
Stockholmskon-
torets Corporate-
grupp och är spe-
cialiserad på
privat och publik
M&A samt equity capital markets.
Han kommer närmast från Nordea
Corporate Finance och har även ar-
betat på Roschier och Linklaters.
Började i oktober 2008.

Mat Hanson, senior associate. 
Mat arbetar i Stockholmskonto-
rets Corporate-grupp och är speci-
aliserad på privat och publik M&A
samt equity capital markets. Han
kommer närmast från Ashursts
London-kontor. Började på Ashust
Stockholm i december 2008.

Advokatfirman Delphi

Johan Hübner,
37 år, delägare.
Johan arbetar i
huvudsak med
ITC/IP och blev
delägare from
den 1 januari
2009. 

Paula Embro
Hogéus, 33 år,
delägare. Paula
arbetar med ar-
betsrätt och cor-
porate finance
och blev delä-
gare from den 1 januari 2009.

Let’s talk.

www.lawsolution.se
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Vi antar att du – som de fl esta jurister – börjar dagen med att ögna igenom Dagens Juridik. Kanske 
prenumererar du på också på Blendow Lexnova för att alltid vara uppdaterad om nya rättsfall och ny 
lagstiftning inom ditt område. 

Men känner du till att vi på Blendow Group även säljer juridisk litteratur? Att vi har branschens 
största institut för seminarier? Att det är vi som står bakom Juristbarometern och Klientbarometern? 
Och att vi ordnar branschens mest uppskattade events?
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Blendow Group supports ILAC and CEELI Institute 
in their quest to rebuild legal systems in post confl ict areas.

Blendow Lexnova
Skräddarsydd omvärldsbevakning.
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Vidareutbildningar för jurister.

Publishing
Oberoende återförsäljare av juridisk facklitteratur.

Legally yours 
Branschmagasin för jurister.

Dagens Juridik
Sveriges juridiska dagstidning.

Juristpoolen
Rekryterings- och platsbank för jurister. 
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Juristbarometern och Klientbarometern.

Event
Stimulans, inspiration och nätverkande för jurister.




