
FÖREBILD

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 2

–3
|  2

0
0

9
Ju

ristb
a

ro
m

e
te

rn
 2

0
0

9

P R I S  4 9  K R

Nr  2-3 | 2009

UNGA JURISTER OM

•Drömjobben

•Finanskrisen

•Byråtoppen

•Krav: ”Skrota 
nämndemännen”

•Så klär sig framtidens
advokater

OUTSIDER KAN 
TA ÖVER EFTER
MUNCK

BERTIL BENGTSSON:

”HÖGSTA DOMSTOLEN
ÄR EN FÖRFÄRLIGT 
TREVLIG ARBETSPLATS”

BYRÅERNA SOM
KAN BLI KRISENS
VINNARE

JURIST
BAROMETERN

2009

Elisabeth Massi Fritz är Årets Jurist 



The Longines Master Collection   A range of classic wristwatches featuring horological 

complications, presented with pride and passion by Longines. Designed to share with dis-

cerning consumers everywhere the extraordinary expertise and experience of generations of 

visionary watchmakers and incentive craftsmen.

Longines Master kollektionen säljs hos följande återförsäljare: GÖTEBORG Jarl Sandin Watches & Jewellery Kungsgatan 67, 031-105902, Magnussons 
Ur Korsgatan 22, 031-139411, Klockmaster Hansson Frölunda Torg , 031-457190, NK Details NK, 031-7101207. HELSINGBORG Carlssons Ur Kullagatan 8-10, 
042-210580. KARLSTAD Mollstedts Ur Kungsgatan 12, 054-210141. LIDINGÖ Lidingö Urhandel Lidingö Centrum, 08-7658504. MALMÖ Urhandel Bernhard 
Huke Baltzargatan 34, 040-238450, Urhandel Bernhard Huke Hansacompagniet 040-979077, Mobilia Urhandel Mobilia, 040-85740. NACKA Stjärnurmakarna 
Arstrand Nacka Forum 08-7181090. NORRKÖPING Klockmaster Linden Köpcentrum, 011-183199. STOCKHOLM Step In Watch Center Drottninggatan 66,  08-219011, 
Björkegrens Urhandel Fleminggatan 19, 08-6504782, Franks Ur Drottninggatan 39, 08-100718 , Fredmans Ur Nybrogatan 23, 08-6674466, Krons Ur PK Huset, 
08-54513650, NK Juvelsalong NK, 08-7628455, Wohlins Urhandel Biblioteksgatan 12, 08-6781224, Åke Falk Urhandel Nybrogatan 5, 08-6113765. TÄBY 
Stjärnurmakarna Täby Centrum, 08-7588722. UPPSALA Stjärnurmakarna Ur & Smycken Gränby Centrum, 018-202500. VÄSTERÅS Nymans Ur Stora Gatan 26, 
021-130212. ÅKERSBERGA Stjärnurmakarna Åkersberga Centrum, 08-54088530. ÖREBRO Ahlens Ur Järnvägsgatan 11 019-6113173.

Master Classic Master Power Reserv Master Classic

Master Moon Phases Master Chronograph Master Chronograph
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SECOND TIME-ZONE, DAY OF THE WEEK, DATE AND SECONDS.

The Longines Master Collection
       Quadruple Retrograde

* Limited access spring 2009

*



För företaget!För företaget!

Bäst i test!Bäst i test!
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UNDERSÖKNING

Mest beundrad
Elisabeth Massi Fritz är mest beundrad bland de
unga juristerna, visar Juristbarometern. ”Jag är
väldigt glad – och väldigt förvånad! kommenterar
hon.

UNDERSÖKNING

”Bort med 
nämndemännen”

De unga juristerna vill jobba på
domstol, men först vill de förändra
systemet i grunden. Fler än hälf-
ten vill ta bort nämndemanna-
systemet.

AKTUELLT

Förändring väntar
Om ett år får Högsta domstolen en
ny ordförande. Eventuellt kan då en
lång intern tradition ta slut.

A KT U E L LT   |   PE NGA R   |   L I T T E R AT U R   |   R E SA   |   V I N   |   M AT   |   KU LT U R

|  K R I ST I NA  L I D E HO R N   |   E L I SA B E T  F U R A  SA N D ST RÖ M   |   PÅ  L AG L IG  VÄG   

för ett år sedan var advokat-
branschens största bekymmer
hur man skulle kunna locka till
sig de mest lovande juristtalang-
erna. Transaktionsavdelningarna
hade ett ständigt växande behov
av nya medarbetare. Byråerna
försökte överträffa varandra i
satsningar riktade mot den po-
tentiella arbetskraften. 

i dag har de fullt upp med att
behålla fotfästet. Deras interna-
tionella konkurrenter skär ned
på personalstyrkan, till en nivå
anpassad till den kraftigt
krympta M&A-marknaden. 
Tusentals jobb har försvunnit.
Även i Sverige ser arbetsmarkna-
den för nyexaminerade betydligt
svartare ut än vad den gjorde för
ett år sedan. Rekryteringssats-
ningarna är mer dämpade, i den
mån de genomförs.

men bland sveriges unga juris-
ter är optimismen fortfarande
stor. I vår årliga undersökning 
Juristbarometern, där fler än 
någonsin har deltagit, uppger
nära 90 procent av de svarande
att ”deras framtidsplaner inte har
påverkats av lågkonjunkturen”. 

Och även i dåliga tider måste
byråerna satsa på att vinna kam-
pen om talangerna. När markna-
den är mindre så är det ju ännu
viktigare att öka sin andel av
den. Och för att lyckas med det
krävs framförallt att man har
den bästa personalen.  

STOR OPTIMISM
BLAND UNGA
JURISTER

CHEFREDAKTÖR

PETER JOHANSSON

telefon 070–620 39 39

e–post peter.johansson@blendow.se
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UNDERSÖKNING

Populäraste jobben
Justitiedepartementet och domstolarna är
de arbetsplatser som lockar högst andel av
de unga juristerna. ” Här inte bara tillämpar
vi juridiken, vi utvecklar den” säger stats-
sekreteraren Magnus Graner.

PORTRÄTT

Minnesmästaren
Bertil Bengtsson, civilrättslig 
expert och före detta justitieråd,
glömmer aldrig en student. 
Här berättar han varför.
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sedan våren 2007 har
Johan Munck varit ordfö-
rande för Högsta domstolen.
Han utnämndes enligt den
rutin som länge har varit
gängse i sammanhanget;
den äldste bland justitierå-
den tar över posten.  Om
denne är jämnårig med
förre ordföranden, och alltså
själv snart blir pensionär, så
har man i stället valt ett ju-
stitieråd som väntas kunna
inneha uppdraget i åt-
minstone ett par år. 

Förre justitierådet Bertil
Bengtsson lyfter i en inter-
vju med Legally yours fram
den här rutinen som en bi-
dragande orsak till domsto-
lens unika arbetsmiljö:

– Där finns ingen kon-
kurrens på samma sätt som
på en fakultet. I Högsta
domstolen sitter man där
man sitter, vad som än hän-
der. Man kan inte bli beford-
rad och allt går i turordning.
Ordförande blir man först
när man är äldst av justiti-
eråden.

Enligt Magnus Graner,
statssekreterare på Justitie-
departementet, är det dock
osäkert om näste ordfö-
rande kommer att utses en-
ligt den här principen:

– Jag vet att det finns en

hel del traditioner på
Högsta domstolen. Med de
är inte huvudsaken här,
utan det är domstolen och
dess behov. Det är reger-
ingen som utnämner ny
ordförande, ingen annan.

Magnus Graner exempli-
fierar med när den externa
lösningen Sten Heckscher
utnämndes till ordförande
för Regeringsrätten:

– Då hade vi analyserat
Regeringsrättens behov och
sedan använt söklyktan för
att hitta en person med rätt
kompetens. Sten Heckscher
hade den behörighet som
var nödvändig för att inte
ifrågasättas av regeringsrå-
den samtidigt som han be-
satt den administrativa
förmåga som behövdes för
att kunna förändra domsto-
len.

– Han är också så pass
kunnig och duglig i sakfrå-
gorna att han kunde bli en
kraftfull ledare även i en
kollegial situation. 

Innan Sten Heckscher
tillträdde släpade Regerings-
rätten kraftigt efter med
ärendehanteringen. 8000
mål fanns lagrade, i väntan
på att hanteras. Den långsik-
tiga ambitionen är att hal-
vera lagret.  

Vilka eventuella föränd-
ringar som kan vara aktuella
för Högsta domstolen vill
Magnus Graner inte uttala
sig om. Han utesluter dock
inte att det kan bli en ex-
ternt rekryterad ordförande
även där: 

– Men vi har ännu inte
börjat analysera domstolens
behov, än mindre funderat
över någon kravprofil för
Johan Muncks efterträdare,
än mindre funnit om det
finns någon person bland
nuvarande justitieråd som

Högsta domstolen får snart ny ordförande.

Om ett år går Johan Muncks förordnande ut.

Och statssekreteraren på Justitiede-

partementet håller dörren öppen för stora

förändringar.

Extern 
jurist kan 
ta över HD

Jag vet att det finns en hel del
traditioner på Högsta dom-

stolen. Med de är inte huvudsaken. ’’
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har den kapaciteten. 
Thomas Bull, professor i

konstitutionell rätt vid Upp-
sala universitet, tror att en
extern lösning kan bli aktu-
ell ifall regeringen vill för-
ändra Högsta domstolen:

– Det var ju vad som för-
anledde utnämningen av
Sten Heckscher. Men jag
tror inte att Högsta domsto-
len lider av samma balans-
problem som Regerings-
rätten gjorde.

”Högsta domstolen är en förfärligt trevlig arbetsplats”
Läs intervjun med Bertil Bengtsson på sidan 20

Näst på tur?
johan munck fyller 67 i februari nästa år och lämnar då
Högsta domstolen. De äldsta justitieråden är då Torgny Håstad
och Gertrud Lennander (även de födda 1943), Dag Victor
(1944),  Severin Blomstrand och Leif Thorsson (1945), 
Lars Dahllöf (1946) och Marianne Lundius (1949).

foto:scanpix
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sedan transaktionsmarkna-
den under det senaste halvå-
ret krympt dramatiskt har
de svenska affärsjuridiska
byråerna haft en tung pe-
riod. Intäkterna har mins-
kat. Många byråer försöker
växla om från mergers & ac-
quisitions till obeståndsrela-
terade områden. Än så länge
har få svenska byråer sagt
upp jurister, men från
White & Cases stockholms-

kontor har tre jurister be-
hövt lämna sina jobb. Och
nyrekryteringen har brom-
sat in kraftigt.

Internationellt märks
den svaga konjunkturen be-
tydligt mer. Under en enda
dag i början av februari
sades 800 personer upp från
amerikanska advokatbyråer.

Huvudsakligen är det bi-
trädande jurister och juri-
disk supportpersonal som

fick sparken, rapporterar
The Recorder. 

DLA Piper sade upp 80
jurister, omkring 5 procent
av byråns totala styrka i
USA. Dessutom sparkades
ytterligare 100 personer.
Branschanalytiker tror att
det dröjer länge innan upp-
sägningsvågen avtar.

– Det kommer mer,
mycket mer, kommenterar
konsulten Peter Zegheuser i
branschtidningen The Re-
corder.

Samtidigt väntas mindre
byråer ha bästa förutsätt-
ningar att utnyttja krisens
möjligheter. I USA utnyttjar
en rad bolag tillfället för att
pressa ned byråkostnaderna

med 10 till 25 procent.
Många av dem skickar även
nya uppdrag till mindre och
medelstora byråer, och sän-
ker då sina kostnader med
mellan 30 och 50 procent,
uppger Boomberg News.

För att klara den nya
konkurrensen tvingas stor-
byrå sänka sina overhead-
kostnader. I Sverige har vi
redan sett samma tecken. I
slutet av november förra
året sade Mannheimer
Swartling upp ett 30-tal per-
soner ur supportpersonalen.

Krisen förändrar
advokatbranschen
Internationella advokatbyråer plågas just nu

av sin värsta kris någonsin. För att klara låg-

konjunkturen tvingas de lägga om sina stra-

tegier helt. Samtidigt väntas mindre byråer

växa under lågkonjunkturen. 

en kvinnlig gäst på en re-
staurang i Texas var miss-
nöjd med antalet räkor på
sin tallrik fried rice. När hon
sedan krävde pengarna till-
baka så blev svaret nej. För
att komma till rätta med
problemet tog gästen därför
till okonventionella metoder
– hon ringde nödnumret till

den lokala polisen, uppger
nyhetsbyrån Associated
Press. 

”Vad ska behöva hända
för att ni ska skicka hit
polis?” frågade hon telefo-
nisten. När en patrull senare
anlände hade gästen emel-
lertid lämnat platsen.

polis i kwara i Nigeria har
gripit en get misstänkt för
att ha försökt stjäla en
Mazda 323. 

Ett medborgargarde
förde geten till en polissta-
tion. De hävdade att djuret
egentligen var en biltjuv
som bytte skepnad efter att
ha använt svart magi. 

– Vi kan inte bekräfta
historien men behåller

geten i vårt förvar. Vår infor-
mation kan inte baseras på
mystik, den måste ha veten-
skaplig grund, konstaterade
polistalesmannen Tunde
Mohammed när han inter-
vjuades av nyhetsbyrån
Reuters.

I delar av Nigeria är det
vanligt att befolkningen tror
på häxkonst. 

NÖDLARM EFTER 
SNÅL RÄKPORTION

GET GREPS FÖR BILSTÖLD

Det kom-
mer mer,

mycket mer’’
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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

– 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 transaktioner och tvister.

Vill du veta mer? Besök oss gärna på www.gda.se.
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sheldon goldberg, brott-
målsadvokat i Vancouver,
tillbringade sommaren med
att läsa Ian Flemings klas-
siska thrillers om James
Bond. Han återhämtade sig
vid tillfället från en tidigare
avstängning för inkompe-
tens. Böckerna hade dock en
negativ inverkan på honom. 

Vid ett mål i september
krävdes nämligen att Gold-
berg skulle förhöra en polis.
Advokaten vägrade dock ef-
tersom polisen var beväp-
nad, vilket är rutin i
kanadensiska domstolar.
”När som helst kan han slita
fram vapnet och avlossa
det” hävdade det oroliga
ombudet som också krävde
att vapnet skulle tas i förvar
innan utfrågningen.

När domaren bad om
bakgrunden till denna oro
hänvisade Sheldon Gold-
berg till böckerna om agent
007. ”Eftersom han har en

pistol, har han också licens
att döda” var motiveringen,
enligt tidningen Vancouver
Sun.

Domstolen avslog kra-
vet. Sheldon Goldberg, som
licensierades 1973, kommer
nu att utredas av det lokala
advokatsamfundet.

James Bond 
orsakade polisskräck
hos advokat

DOMARE FÄLLDE BROTTSLING
–BLEV YOUTUBE-HJÄLTE

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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john charles reasea var
åtalad för att ha brutit ett
besöksförbud mot sin förra
flickvän. När domaren Ian
Richards meddelade att Rea-
sea skulle få ett fängel-
sestraff blev denne
vansinnig. Han slängde sig
mot sitt ex i ett försök att at-
tackera henne. Med sin
svarta rock fladdrande  kas-
tade sig domaren över den
åtalade, tryckte upp honom
mot en vägg och såg till att
väktarna kunde leda honom
ut ur salen.

Incidenten fångades av
domstolens säkerhetskame-

ror. Flera versioner finns på
youtube, sök på judge Ian
Richards, och sammanlagt
har runt 200 000 personer
hittills tittat på filmklippen.

Domaren själv konstate-
rar:

”Jag hoppas att det inte
händer igen”. 
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WWW.LEXNOVA.SE

Med Blendow Lexnova är du alltid påläst och uppdaterad. Utan att behöva lägga dyrbar tid på att själv söka reda på informationen. 
Du får den direkt till din dator. Säker, vederhäftig och pålitlig information som är utvald och skräddarsydd efter dina behov 
och önskemål.

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

Juridiska nyheter 
Vi bevakar rättsfall, lagstiftning och litteratur inom de rätts-
områden, och från de källor, som du vill ha bevakade. För att 
kunna ge dig aktuella nyheter har vi en stor pool av jurister som 
sorterar fram och hämtar ut vitala rättsfall direkt från landets alla 
domstolar. Redaktionellt drivna jurister ställer snabbt samman 
informationen och levererar den med e-post direkt till dig. Eller, 
om du hellre vill det, till din egen sida på Blendow Lexnovas 
hemsida. Där du dessutom har tillgång till vår digitala lagbok 
med all gällande rätt och vårt digitala rättsarkiv.

Expertkommentarer 
För att kunna erbjuda dig de mest initierade och skarpa analy-
serna av det som händer i vår juridiska omvärld har vi knutit 
till oss de främsta experterna inom olika rättsområden. Varje 

månad kommenterar de nyhetsfl ödet ur ett praktiskt perspektiv. 
Du väljer själv det område som du vill ha extra belyst och om 
du vill ha analyserna med e-post eller läsa dem på din sida på 
Blendow Lexnovas hemsida.

Indicium
Efter önskemål från många av våra kunder söker vi nu även fram 
information på helt individuell basis. Du kan med andra ord få 
hjälp av våra rutinerade jurister med allt från enkla sökningar 
av rättsfall till mer detaljerade efterforskningar. Allt levereras 
snabbt via e-post och när det gäller de mer avancerade tjänsterna 
får du en sammanfattning av materialet på området – med 
beskrivningar av rättsläget så som det presenteras i relevanta 
källor – och givetvis en uttömmande källförteckning.
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Torrt på fötterna.
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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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på white & cases kontor i
Stockholm har all personal
på byrån haft möjlighet att
utvärdera kollegornas ar-
bete genom ett formulär på
intranätet. Alla yrkesgrup-
per på byrån har utvärde-
rats – även delägarna.

– I princip har samma
frågor använts för både bi-
trädande jurister och delä-
gare, säger administrative
partnern Anna Sundberg.

Bland annat betygsätts
delägarnas analytiska för-
måga, kommunikation,
know-how och affärsutveck-
lingskapacitet. 

Utifrån resultatet tar
man sedan fram ett sifferbe-

tyg och en skriftlig kom-
mentar.

– På det här sättet hop-
pas vi bli bättre på våra
jobb, helt enkelt!

Projektet kommer att
fortsätta under hösten.

– Då ska vi förändra frå-
gorna så att vi bjuder in till
vidare diskussion i sam-
band med att man kan
lämna sina kommentarer. 

Utvärderingarna har
ännu inte lanserats vid fler
av White & Cases kontor.

– Intresset är stort, men
jag ska låta det vara osagt
om fler kommer att utvär-
dera sina partners på det
här sättet. 

gunnar nord, grundare
och delägare i Nord & Co,
är den andra mottagaren
av Otto Rydbecks minnes-
fond.

Otto Rydbeck omkom
den 26 december 2004 i
Tsunamin tillsammans
med sin 17-åriga dotter när
familjen semestrade i Thai-
land. 

Fonden skapades på
initiativ av Otto Rydbecks
anhöriga och Setterwalls
med syfte att hedra min-
net av honom. Behåll-
ningen uppgår till
omkring 850 000 kronor.  

syftet är att årligen dela
ut ett stipendium i juridik
för ”förtjänstfulla insatser
inom affärsjuridiken, med
företräde för engagerad
och orädd insats till främ-
jande av god affärsetik”.

Ottos anhöriga och Set-
terwalls. Fondens styrelse
utses av Advokatsamfun-
det, Juridiska Institutionen
vid Stockholms Universitet
samt familjen Rydbeck.
Dessa har utsett Stefan
Lindskog, professor Lars
Pehrson och Otto Rydbeck,
Jr. Håkan Fohlin, tidigare
Managing Partner på Set-
terwalls, har administrerat
fonden.

Gunnar Nord är grundare
och delägare i Nord & Co,
som är specialiserade på
områdena bolags- och
börsrätt. Gunnar Nord har
genom åren arbetat med
ett antal betydande trans-
aktioner, processer och ut-
redningar. 

Han har också varit ini-
tiativtagare till olika forsk-
nings- och bokprojekt,
styrelseledamot i flera stif-
telser och föreningar som
stödjer vetenskaplig forsk-
ning inom området.

Det första stipendiet
tilldelades justitierådet
Johan Munck.

Betygsätt delägarna.

Den möjligheten har de biträdande juristerna

på White & Case.

Jurister betygsätter
delägarna

Pris till minne 
av Otto Rydbeck

300 narkotikaspanare

från Pennsylvania hade
samlats på konferens i Har-
risburg. När en av dem var
på väg från toaletten råna-
des han av en pistolbeväp-
nad nittonåring.
Tillsammans med några kol-
legor hann han snart ifatt

rånaren. Efter att de gripit
honom konstaterade de
”Pennsylvanias dummaste
brottsling” uppger Associa-
ted Press. Rånaren delade
inte denna uppfattning:
”I’m smooth”, kommente-
rade han.

RÅNFÖRSÖK PÅ POLISKONFERENS

Otto Rydbeck.



På begäran.

WWW.BGINSTITUTE.SE

Som jurist behöver du ständigt fylla på och förnya din kunskap. Men all kunskapsinhämtning tar tid 
– och vi vet att din tid är pengar. Därför tar vi på Blendow Institute bara fram kurser och seminarier 
som du har nytta av i ditt dagliga arbete. Och vi tror att det är just aktualiteten och relevansen i vårt 
kursutbud som gjort att vi är ledande inom juridisk vidareutbildning.

Våra utbildningar bygger på en gedigen behovsinventering. Vi lyssnar på våra kunders behov och önske-
mål. Och vi gör omfattande marknadsundersökningar för att få veta inom vilka rättsområden man 
behöver fi nslipa sin kompetens och i vilka frågor man vill uppdatera, bredda eller fördjupa sin kunskap.

Fem gånger om året ger vi ut en diger kurskatalog där vi – med hjälp av Sveriges absolut främsta 
föreläsare – erbjuder kurser och seminarier inom de mest aktuella rättsområdena. 

Välkommen att beställa den på www.bginstitute.se
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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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KRISTINA LIDEHORN

LEGALLY  K RÖN I K A

jobb Chefsjurist på TV4   |   ålder 35   |   senaste lästa bok ”Diagnos: Duktig – handbok för 
överambitiösa tjejer och alla andra som borde bry sig” av Tinni Ernsjö Rappe  |  senaste film ”Changeling” 
senaste dvd-box: ”Oskyldigt Dömd”, första säsongen  |  senaste cd: ”Astronaut” av Salem Al Fakir

det blåser kalla vindar, igen. 

Det är obehagligt att höra olika grupper, till exem-
pel facken, mer än vanligt kräva ”jobben till
svenskarna”. Obehagligt att Sarkozy bryter mot

grundläggande EG-principer och subventionerar biltillverk-
ningen i Frankrike. 

Obehagligt att se USA ignorera frihandelsavtalen och
mer eller mindre stänga handelsgränserna genom att till ex-
empel kräva att endast inhemsk stålproduktion ska få förse
den amerikanska industrin med stål. 

Här hemma har vi haft en stormig debatt om Volvo och
Saab, och var gränsen bör gå för vad skattepengar ska an-
vändas till i kristider. Sverigedemokraterna har fått ett or-
dentligt fäste i väljarkåren och de kan komma in i riksdagen
om utvecklingen fortsätter så här fram till nästa val. Det blå-
ser verkligen kalla vindar.

det är tragiskt att vi backar flera år i
utveckling när vi nu har en djup lågkon-
junktur. Kan vi bara utvecklas och visa
solidaritet i tider av ekonomisk fram-
gång? Värderingar som vi värnar om och
rättigheter som mänskligheten kämpat
för i århundraden får stryka på foten.
Globalisering, frihandel, fri rörlighet byts
mot patriotism, nationalism och protek-
tionism. Det är lätt att glömma varför EG skapades. 

Idén om att samarbete mellan länder, tätt ekonomiskt
samarbete, förhindrar krig och aggressioner är grunden för
vårt moderna Europa. Vi kan behöva påminnas om detta.
Vi kan också behöva påminnas om hur Europa såg ut efter
andra världskriget och vilka krafter som föregick kriget.
Djup kris och depression är grogrund för all möjlig ondska.

mycket tyder på att vi i en svår ekonomisk kris inte
orkar ha samma tolerans och medkänsla som i medvind.
Vi sluter oss och ser endast till våra närmaste, vår familj,
vår arbetsplats och vårt land. 

Detta är obehagligt tycker jag. Är det för mycket begärt
att vi alla ska orka stå emot de protektionistiska vindarna
och fortsätta att kämpa för tolerans, öppenhet och fri rör-
lighet även i kris? Kanske. Det är klart att man känner en

överväldigande empati för individen som drabbas. Männi-
skan som förlorar jobbet och familjeförsörjningen. Det är
självklart så att varje person gör det den behöver för att
överleva och varje individ är värd att behålla sitt jobb. Det
är en naturlig överlevnadsinstinkt som slår till när mot-
gångarna hopar sig. 
Naturligt, självklart och fullt förståligt. 

Men vad händer med vårt samhälle när opinionsbil-
dare, politiska beslutsfattare och vi andra släpper taget om
våra skyldigheter som europa- och världsmedborgare? Vad
händer med likabehandlingen, icke-diskrimineringen, jäm-
ställdheten och freden? 

en sak är tydlig, Sverigedemokraterna breder ut sig och
får kraft och energi genom att utnyttja människors rädsla.
Det är i tider som dessa som vi verkligen måste stå emot. Det
är allt för mycket som står på spel för att vi inte ska stå upp

för våra viktigaste värderingar. Att låta
ett parti som bygger sin politik på icke-
demokratiska värderingar och som vill
att vi ska slänga bort den oerhörda ut-
veckling vi har haft sedan andra
världskriget får inte komma in i riksda-
gen. Vi måste med alla demokratiska
medel göra vad vi kan för att det inte ska
ske. 

Vi måste kunna ställa högre krav på våra politiska le-
dare, våra företagsledare, branschorganisationer och fack-
förbund än på individen som förlorat jobbet och sin
trygghet. 

om de som styr skutan tappar siktet och släpper fokus
på rätt frågor så kommer den definitivt att gå på grund. Vi
måste kunna lita på att de inte tar till de frestande snabba
lösningarna på bekostnad av den öppenhet och tolerans
som vi lyckats uppnå. Individen kan inte när hon slåss för
sin personliga överlevnad även behöva tänka på frihandel
och globalisering. 

Vi ligger riktigt illa till när individen väljer representan-
ter och ledare som vill stänga våra gränser. Jag är dessutom
övertygad om att vi kommer snabbare och bättre ut ur kri-
sen om protektionismen inte får fäste.

I kristider
krävs solidaritet

Individen kan inte,
när hon slåss för

sin personliga överlevnad,
även behöva tänka på fri-
handel och globalisering. 
’’

D



Handplockat.

WWW.BGPUBLISHING.SE

Har du tid att hålla dig à jour med utbudet av juridisk facklitteratur inom ditt rättsområde? 

Hittar du de mest läsvärda titlarna i den enorma fl oden av nyutgivna böcker? 

Många tycker att det är omöjligt att hålla sig uppdaterad om allt som ges ut på den svenska 

och europeiska marknaden. Därför ställer vi på Blendow Publishing upp och bevakar dem åt 

våra kunder. Tala bara om vilka rättsområden som intresserar dig så skickar vi fortlöpande 

information om aktuella nyutgåvor! 

Du väljer själv om du vill läsa den kortfattade presentationen av böckerna på Blendow 

Publishings hemsida eller om du vill ha den skickad via e-post. Vill du köpa någon av böckerna 

gör du det enkelt och bekvämt, direkt på hemsidan. 
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Domare vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter, Strasbourg
e-mail  Elisabet.Fura-Sandstrom@echr.coe.int 

ELISABET FURA-SANDSTRÖM

LEGALLY | KRÖNIKA

Finanskris och 
mänskliga rättigheter 

et går knappast en dag eller en timme utan
att vi blir påminda om den finansiella krisens
verkningar och de politiska ledarnas försök att
kontra den med olika räddningspaket. Vi ser pre-

sident Obama i direktsändning utlova miljarder dollar till
det amerikanska folket medan de europeiska bankerna
kämpar för sin överlevnad och domedagsprofetior duggar
tätt om ännu värre kriser som väntar oss alla när de östeu-
ropeiska ekonomierna en efter en går in i djup depression. 

Har den här tråkiga utvecklingen någon bäring på
mänskliga rättigheter? Jag tror det.  

I Europakonventionens första tilläggsprotokolls första
paragraf skyddas äganderätten. Där sägs att varje fysisk
eller juridisk person skall ha rätt till respekt för sin egen-
dom. Ingen får berövas sin egendom annat än i det allmän-
nas intresse och under de förutsättningar som anges i lag
och i folkrättens allmänna grundsatser. Detta innebär dock
inte någon inskränkning av en stats rätt att genomföra
sådan lagstiftning som staten finner nödvändig för att re-
glera nyttjandet av egendom i överensstämmelse med det
allmännas intresse eller för att säkerställa betalning av skat-
ter eller andra pålagor eller av böter och viten. 

många av de snart 100 000 klagomål som ligger i ba-
lans i Europadomstolen handlar om påstådda kränkningar
av äganderätten. Det kan röra expropriationer utan kom-
pensation, pensioner och andra sociala förmåner som inte
betalas ut trots lagakraftvunna domar, dåligt genomtänkta
och ofullkomligt finansierade ”återställningsprogram” i sta-
ter med ett kommunistiskt förflutet för att nämna några
vanliga problemställningar. Domstolen i Strasbourg medde-
lade omkring 1500 domar förra året och i många av dem
fastslogs en skyldighet för den tappande parten att erlägga
ett skadestånd. Artikel 41 i konventionen innebär att om
det kan anses nödvändigt och om den inhemska rättsord-
ningen endast ger den skadelidande parten en viss möjlig-
het till gottgörelse så skall Domstolen tillerkänna den
förfördelade parten skälig gottgörelse. I målet Unistar Ven-
tures GmbH mot Moldova (dom 9 december 2008) utdöm-
des ett skadestånd på 6 700 000 EUR att erläggas av ett av
de fattigaste länderna i Europa. Så vitt jag förstår är detta
ett rekord och man kan undra vem som blir sittande med
den notan till slut. Med största sannolikhet är det den mol-

D
strasbourg mars 2009

– FINNS DET EN KOPPLING?
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De stater som går in och tar över 
äganderätten till banker bör ha 

en strategi för att ta sig ur när den dagen
kommer. ’’
daviske skattebetalaren. Följdfrågan blir då på vilket sätt
eller i vad mån detta bevarar eller främjar skyddet för
mänskliga rättigheter i Europa. Jag måste erkänna att jag
känner en viss oro inför denna utveckling, särskilt i dessa
krisens dagar.

ett annat område som väcker borde stämma till efter-
tanke är alla dessa statliga bankövertaganden i det allmän-
nas intresse. Självklart kan ingen regering sitta stillatigande
och se på när banker går under och betalningssystemet kol-
lapsar. Konkurser fungerar ju inte för banker och det har
lagstiftaren förutsett. Men dessa snabba räddningsaktioner
vi nu bevittnar i ett antal länder ger ändå upphov till farhå-
gor. Hur hittar man det rätta balansen mellan det allmänna
intresset av ett stabilt bankväsende å ena sidan och indivi-
dens äganderättsskydd å den andra sidan? Och hur gör
man själva processen rättssäker? De stater som går in och
tar över äganderätten till banker bör ha en strategi för att ta
sig ur när den dagen kommer. Hur garanterar man öppen-
het och rättssäkerhet i den processen? 

Politiker och väljare frågar sig oroligt vad som är fel på
lagstiftningen avseende den finansiella sektorn eftersom
den inte fungerar. Mer reglering, ropar många medan
andra, ganska få och tysta numera, hävdar att marknaden
måste ha frihet för att kunna fungera. Sett ur ett rättig-
hetsperspektiv är svaret att den lagstiftning som finns
måste hålla god kvalitet, vilket bland annat innebär att den
måste vara förutsebar och rättssäker. Den svenska lagstift-
ningen om så kallade insiders skulle enligt min preliminära
bedömning möjligen inte anses uppfylla dessa krav, vilket
för övrigt inte är unikt för Sverige. 

Finansinspektionerna i de olika länderna har ofta rollen
som utredare, åklagare, domare och kronofogde i en och
samma institution, vilket också är problematiskt utifrån ett
rättssäkerhetsperspektiv.

kanske lurar vi oss själva om vi tror att en ökad regler-
ing av banker och andra aktörer kommer att lösa krisen och
förhindra att nya kriser uppkommer i framtiden. Kanske vi
istället borde koncentrera oss på att försöka finna den rätta
avvägningen mellan kontroll och frihet i vetskap om att
lagstiftaren är mänsklig och begår misstag och att slutsat-
sen blir att alla regelverk är lika ofullkomliga som sina upp-
hovsmän och ständigt behöver ses över. En ledstjärna i
detta ständiga revisionsarbete borde vara de värden som
ligger till grund för konventionen om skydd för de mänsk-
liga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Demonstration utanför parlamentet i Island efter
bankturbulensen i oktober 2008.
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ytaren

Bertil Bengtsson 
plöjer fortfarande
ny juridisk mark

AV PETER JOHANSSON | FOTO JONTE WENTZEL

Han är en pionjär inom en mängd rättsområden. Som professor har han 
undervisat Göran Lambertz, Torgny Håstad och andra ledande jurister. 
Och 82-årige Bertil Bengtsson har ännu inte trappat ner.
– Mer meningsfullt än att titta på TV, kommenterar han.
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namn Bertil Bengtsson  |  ålder 82  |  familj Fru, tre barn  |  senaste bok ”Jag har alltid flera böcker på gång. Nu är det en
om Weimarrepubliken, en om Shakespeare och romanen ”Der Mann ohne Eigenschaften”, Mannen utan egenskaper, av Robert
Musil.”  |  senaste film ”Efter 50 år såg jag nyligen om Hitchcocks Utrikeskorrespondenten. Jag hade lika stor glädje av den nu.”
favoritlag I”FK Göteborg. När jag var nio år sa en elvaåring till mig: ”Du ska hålla på IFK”. Så då lydde jag honom, och det har 
jag gjort sedan dess.”  |  språk Engelska, tyska, franska, spanska, finska. ”Jag föresatte mig också att läsa samiska. Men det var för
jobbigt”. 

I
i hundratals år hade samerna låtit sina renar beta på Skat-
tefjällen i norra Jämtland. Rennäringslagen från 1971 gav
dem fortsatt rätt att bruka marken. Samerna själva ansåg att
deras koppling till området var starkare än så. De hävdade
äganderätt eller ständig besittningsrätt.  Striden kom att ställa
frågan om vem som har äganderätten till fjällmarkerna – sa-
merna eller svenska staten – på sin spets.

Efter ett antal år och flera domstolsförhandlingar landade
så ”Skattefjällsmålet” på Högsta domstolens bord. Eller mer
exakt: på Bertil Bengtssons. 

– Jag förstod med en gång att målet skulle fördärva de föl-
jande åren. Men frågorna var mycket intressanta, spännande,
kommenterar han. 

Förhandlingarna beräknades ta två månader i anspråk
men varade betydligt längre än så. 

– I åtta månader gjorde jag inget annat än detta. Det var
en fascinerade historia som spände över stora delar av sa-
mernas historia, så långt tillbaka som 1600-talet.

Domstolen kom fram till ett enigt beslut: staten har ägan-
derätt till Skattefjällen. Avgörandet väckte stor uppmärk-
samhet. Protesterna från samehåll var kraftiga.

– Även om samerna inte har äganderätten så har de ett
skydd som är lika starkt. Om man i stället yrkat "nyttjande-
rätt" kunde domen sett annorlunda ut. Det gäller kanske
också ifall de hade stämt om ett annat område. Längre norrut,
upp mot Treriksröset, är situationen  annorlunda.

Där menade domstolen att samernas situation eventuellt
kan liknas 1600-talets skattebönder, att de genom historien
skaffat sig en ärftlig äganderätt. 

– Utgången uppfattades som en motgång för samerna.
Men då har man inte läst domen. När målet var avslutat hade
Bertil Bengtsson fått  nog av samerätten. 

– Då var jag så trött på de här frågorna. Jag vågade knappt
åka till fjällen, överallt fanns det folk som ville diskutera
målet. 

Efter en tid lockades han dock tillbaka till ämnet. Han
ville fortsätta utforska den rättsliga problematiken: 

– Jag kände att en del frågor kunde vara värda att ta upp
mer ingående.

Sedan dess har Bertil Bengtsson blivit den främsta ex-
perten på området. Han har skrivit flera uppsatser i ämnet
och har ansvarat för ett par utredningar, senast om minori-
tetsspråk. Dessutom är han författare till standardverket Sa-
merätt.

– Den är närmast att betrakta som en översikt, urskuldar
Bertil Bengtsson.
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’’
Som jurist är 
man ofta överbetald,

men aldrig så mycket som
vid skiljemannauppdrag. 
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’’
…sten heckscher, ordförande, 

regeringsrätten

Väldigt rolig. 
Oppositionell.

den sista snön smälter sakta bort. Utanför Uppsala uni-
versitet står en samling cyklar uppställda. En plötslig vind-
pust river ner ett tiotal.

– De var nog inte ordentligt förankrade, tror Bertil Beng-
tsson. Han har mångårig erfarenhet av studentstaden,  kom
hit första gången 1944. Pappan, Torsten, var jurist på försäk-
ringsbolag och Göteborgs bank, men den banan lockade inte
sonen. Planen var att läsa språk. 

– Poängen med att läsa humaniora är att det är förfärligt
roligt, men när man sen kommer ut i yrkeslivet blir det inte
lika angenämt. Samtidigt fick jag höra att det är hiskeligt trå-
kigt att läsa juridik, men när man börjar jobba så blir det ro-
ligt. Så då bytte jag.

Efter notarietjänstgöringen i Motala hamnade han på
hovrätten i Göteborg. Efter en tid fick han ett tips om att söka
ett nytt försäkringsrättsligt stipendium. Och snart var han då
tillbaka i Uppsala.

– Jag trivdes så bra här när jag själv studerade. Men i pa-
rentes sagt så ska man aldrig återvända till sin universi-
tetsstad. 

Tillvaron som doktorand var helt annorlunda studentli-
vet. 

– Mina kompisar hade flyttat härifrån. När jag kom till-
baka upplevde jag staden som spöklik.

– Det tycker jag förresten fortfarande. Jag är gift med en
göteborgska, vi känner oss fortfarande som göteborgare och
bor där på somrarna. Nej, jag är inte så väldigt förtjust i stan.
Och inte i det uppländska landskapet heller. 

Invändningarna till trots har Bertil Bengtsson rotat sig i
staden, ”och nu är vi för gamla för att flytta härifrån”. Men för
det mesta har han haft sin arbetsplats på andra håll, till ex-

…anna skarhed, justitieråd

En förfärligt klok
person redan som 
juriststudent.

…göran lambertz, justitiekansler

Jättetrevlig. Lång,
skranglig och lite
slafsigt klädd. Jag
trodde att han skulle
bli en framstående
advokat.

…torgny håstad, justitieråd

Mycket klyftig.

Bertil 
Bengtsson 
om ...

’’

’’

’’

Cv:t
Professor i civilrätt vid
Stockholms universi-
tet 1968–73 och
Uppsala universitet
1974–77. 

Justitieråd 1977–93.  

Adjungerad professor
vid Luleå tekniska
universitet. 

Hedersdoktor i Kö-
penhamn, Helsingfors,
Oslo och Bergen. 

Författare till böcker
inom skadestånds-
och försäkringsrätt,
miljörätt, fastighets-
rätt, samerätt,
bostadshyresrätt och
offentligrätt.

Ansvarig för en lång
rad statliga utred-
ningar
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’’
Betyg ger en antydan, men allra 
viktigast är att ha ett gott omdöme.

Många som har höga betyg behöver inte
vara särskilt lyckade när det kommer till
att lösa praktiska problem. 
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empel under de 16 åren som justitieråd. 
Även efter pensionen har han fortsatt att arbeta, skrivit

flera civilrättsliga fackböcker, ansvarat för tio statliga utred-
ningar och undervisat. Idag, som 82-åring, har han fortfa-
rande universitetsjobb:

– De hörde av sig från Luleå, och sedan från Lund, och frå-
gade om jag ville bli adjungerad professor. Jag tackade ja till
båda två. Det är roligt med omväxling.

I Lund har inte längre någon tjänst, men fortfarande reser
han till Luleå två gånger i månaden för koncentrerade ar-
betsperioder. Resten av tiden handleder han studenterna via
e-post.

– Nu har de brist på folk däruppe, så jag behövs. Jag bli
smickrad och glad när de ber mig om hjälp. Jag hör sämre nu-
förtiden, så jag måste gå runt i salen och fråga ”Vad var det du
sa”. Men det verkar folk stå ut med.

Genom yrkeslivet har Bertil Bengtsson varvat domstol-
suppdrag med universitetsliv.

– Som domare har man ett trevligt kollegialt samarbete.
Professor kan vara ett ensammare jobb. Att träffa studenter
är trevligt, men ålderskillnaden blir ju större för varje år. De
är artiga, men det är inte samma behändiga umgänge som
förut. 

bertil bengtsson är en av sveriges mest respekterade ju-
rister. ”Han har alltid tid och visar engagemang”, menar flera
yngre forskare. Och det finns många anekdoter om hans goda
minne: ”20 år efter att jag hört på en av Bertil Bengtssons fö-
reläsningar så kom han ihåg mitt namn” säger en tidigare stu-
dent.

– Nu är minnet sämre, men jag försöker komma ihåg hur
alla ser ut. Att undervisa är egentligen ganska tråkigt, och ens
egen röst är inte särskilt uppiggande. Men intresserar man
sig för studenterna så blir uppgiften mycket roligare.

Högsta domstolen är en 
förfärligt trevlig arbetsplats’’
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Med tiden har han utvecklat ett system för att lättare memo-
rera studenterna.

– Har någon glasögon brukar jag anteckna ”gl” efter
elevens namn. Och så försöker jag komma ihåg var i salen de
brukar sitta, är det till exempel långt fram till vänster så har
jag ett särskilt tecken för det.

Minns du alla gamla studenter från, till exempel 70-talet?
– Nja. De förändras ju. Rakar av sig skägget, till exempel. Just
på 70-talet var ju många väldigt långhåriga. Så kan de dyka
upp 30 år senare och se hur slätstrukna ut som helst. Men
när de säger vad de heter så minns jag dem ofta.

Bertil Bengtsson är kritisk till betygens tunga roll i ut-
bildningssystemet:

– Betyg ger en antydan, men allra viktigast är att ha ett
gott omdöme. Många som har höga betyg behöver inte vara
särskilt lyckade när det kommer till att lösa praktiska pro-
blem. Sunt förnuft framgår inte av betygen.

Flera av hans mest kända elever utmärkte sig inte lika tyd-
ligt under studierna:

– De som inte alls verkade intresserade av juridik kan
plötsligt visa sig ha blivit mycket duktiga och framgångsrika.

Motvilligt lämnade Bertil Bengtsson Högsta domstolen.
”En förfärligt trevlig arbetsplats” beskriver han. Men reglerna
krävde pensionering vid 67 års ålder. 

– Jag ville vara kvar längre än så. Jag, och många med mig,
avundas justitieråden i Norge och Danmark. Där är gränsen
70 år.

Och i USA…
– Ja, det vore mycket trevligt att sitta på livstid. Men visst,
man jobbar hårt som justitieråd. Många tycker att det blir
skönt med pensioneringen.

Varför trivdes du så bra på HD?
– Det är roliga arbetsuppgifter – och väldigt trevlig stämning.
Ingen pratar illa om någon annan. Där finns ingen konkur-
rens på samma sätt som på en fakultet. Där vill många vara
den duktigaste professorn och få en massa anslag. I Högsta
domstolen sitter man där man sitter, vad som än händer. Man
kan inte bli befordrad och allt går i turordning. Ordförande
blir man först när man är äldst av justitieråden.  

Efter tiden i HD har Bertil Bengtsson åtagit sig en del skil-
jemannauppdrag.

– Men som justitieråd gjorde jag det väldigt sällan. Det är
roligt, men överbetalt på det mest hiskeliga vis. Som jurist är
man ofta överbetald, men aldrig så mycket som vid skilje-
mannauppdrag. Det är mycket trevligt naturligtvis, men det
är också ett bra sätt att sätta sig in i affärsjuridiska frågor.
Men nu tror jag de tycker att jag är för gammal. Det luriga
med skiljetvister är att de kan hålla på så lång tid. Även om
man är pigg och rask när de börjar så kanske man blivit gam-
mal och gaggig innan de tagit slut.

bertil bengtssons forskargärning är ovanligt bred. Han
har skrivit välspridda läroböcker inom en lång rad civilrätt-
siga områden

– Jag försöker hitta ämnen som ingen skrivit om tidigare.
Då behöver man inte själv vara så himla klyftig, förklarar han
blygsamt.

Jag försöker hitta ämnen som 
ingen skrivit om tidigare. Då 

behöver man inte själv vara så himla klyftig,’’
– Och då är jag i alla fall först.
Att uppdatera böckerna upplever han inte som lika sti-

mulerande:
– Första gången man skriver om ett ämne så är det bara

roligt, jag får nya idéer hela tiden. När man sedan anpassar in-
nehållet i den nya versionen så blir det tråkigare. Att plocka
in ny praxis, hänvisa till ny lagstiftning och sånt där.  Det är
ett elände.

Utöver samerätten har han skrivit den första svenska läro-
boken i miljörätt, speciella arbeten inom skadestånds- och
försäkringsrätt och den första uppsatsen om rättsliga aspek-
ter kring samboförhållanden.

– Det här var långt före sambolagen. Ämnet ansågs
mycket kontroversiellt. Man tyckte att det var under jurister-
nas värdighet att ta upp sambofrågor. 

Resultatet publicerades även internationellt.
– I Norge trodde man att jag måste vara en väldigt radikal



* Förvaltningsavgifterna för indexfonderna återbetalas helt eller delvis till kunden. Det betyder bland annat att kunder med pensionsförsäkring inte betalar någon förvaltningsavgift 
för 20 av 34 indexfonder. Återbetalningens storlek kalkyleras på daglig basis och den krediteras årsvis i efterskott. Prislista fi nns på www.brummerlife.se

** SIX-RX inkl. utdelningar.

Brummer Multi-Strategy är en specialfond enligt 1 kap 1 § lagen (2004:46) om investeringsfonder. Observera att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. 
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information, vänligen se fondens 
informationsbroschyr på www.brummerlife.se 

Nu fi nns det hopp om du vill se en positiv utveckling på dina 
placeringar. 
 Börja pensions- eller fondspara i vår fondmeny Brummer Life, 
och välj mellan aktivt förvaltade fonder med fokus på positiv av-
kastning och avgifter efter prestation, eller indexfonder med låga 
eller inga förvaltningsavgifter*. 
 Som kund i Brummer Life kan du låta oss ta hand om förvalt-
ningen genom att placera i Brummer Multi-Strategy. Förra året hade 
fonden en avkastning på +7,7 %. Samtidigt föll Stockholmsbörsen 
med 39,1 %**. Det första kvartalet 2009 har fondens avkastning 
varit +4,4 % mot Stockholmsbörsens -1,6 %**. Och sedan starten 
2002 till och med mars 2009 uppgår avkastningen till hela 
+90,3 %! Fonden har gett positiv avkastning även vid de två stora 

börsnedgångarna sedan start. Samtidigt har den haft en betydligt 
lägre risk än aktiemarknaden. 
 Vill du sköta förvaltningen själv, fi nns det 34 indexfonder att välja 
bland. Alla med inga eller mycket låga förvaltningsavgifter. Vi tycker 
nämligen, till skillnad från många andra, att du inte ska behöva 
betala för en förvaltning som ändå bara passivt följer marknaden. 
 Självklart kan du kombinera indexfonderna med våra aktivt för-
valtade fonder. 
 Bli kund i Brummer Life och öppna en fonddepå eller ett för-
säkringssparande på www.brummerlife.se redan idag. På hemsidan 
fi nns också mer information kring Brummer Life. Ring oss gärna 
på 08-566 214 80 om du behöver hjälp, till exempel för att få veta om 
du kan fl ytta din gamla pensionsförsäkring till oss. Välkommen!

Tänk positivt

www.brummer.se

1010519ea-BRUM0198_210x297_090423_LegYours.indd   1 09-04-02   14.43.14
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och spännande person som vågade skriva om det där. Sen
blev de väldigt besvikna när de såg mig.

Senast har Bertil Bengtsson färdigställt en enmansutred-
ning om  konsumenttjänster.

– Det dyker hela tiden upp nya problem kring den lagstift-
ningen, det behövs kompletteringar. 

Vilka områden är fortfarande outforskade ?
– Fastighetsrätten, över huvud taget, är försummad i Sverige.
Allemansrätten, till exempel. Nu kom det nyligen i avhand-
ling i det ämnet, men det finns många intressanta aspekter
kvar att ta upp. Det här är en komplicerad del av äganderät-
ten.  Det normala är ju att en enskild person har rättigheterna,
men här rör det sig om en obestämd allmänhet. Det gör att
nya, rätt jobbiga, frågor kommer upp.

Visserligen har han även själv behandlat ämnet tidigare,
på 1960-talet.

– Men det var så översiktlig. Det behövs mer. 

Något ämne du undviker?
– Det finns mycket att göra inom EG-rätten. Men den föred-
rar jag att lämna därhän. 

som 82-åring tilldelas Bertil Bengtsson fortfarande nya upp-
drag som utredare. Att sluta jobba är inget alternativ.

– Juridik är mer meningsfullt än att sitta hemma och titta
på TV. Det verkar annars vara vad många i min ålder håller på
med. Men det hindrar inte att jag ibland blir ganska trött på
juridiken. Somliga tycker att det är så himla roligt att de inte
kan prata om annat.

Fritiden ägnar han åt långpromenader. Ibland åt fjäll-
vandringar.

– Jag har årskort på SJ. Jag kan åka till Säter och gå till He-
demora. Det är skönt att röra på sig. Jag kan fundera när jag går.

Litteratur är ett annat intresse. William Shakespeare är
den store favoriten.

– Det är en gammal vän till mig. Jag har alltid gillat
honom. Det är innehållsrikt, man träffar på ett så stort per-
songalleri. Hans verk är fortfarande outtömliga. Macbeth, till
exempel, är ju jättebra. Och komedierna, och de historiska
skådespelen.

Han har läst Shakespeares hela produktion, med ett un-
dantag.

– Ett skådespel har jag sparat. Titus Andronicus. Det är ro-
ligt att ha något oläst, något att se fram emot.
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Redo för 
karriär-racet

AV PETER JOHANSSON

Kampen om jobben hårdnar – men de
unga juristerna tror på framtiden.

Trots den krympande transaktions-
marknaden säger nästan 90 procent
att deras framtidsplaner inte har på-
verkats av lågkonjunkturen.

Flest vill jobba på Justitiedeparte-
mentet.

Och över hälften vill förändra de
svenska domstolarna i grunden.

För sjätte året i rad har vi under-
sökt attityder och framtidsdrömmar
bland Sveriges notarier, juridikstu-
denter och biträdande jurister.

24-26 år
28 %

27-29 år
24 %

21-23 år
23 %

33 år 
eller äldre
9 %

30 32 år
8 % 18-20 år

8 %

Kvinnor 
63,5 %

Män
36,5 %

Studenter
60 %

Ting
25 %

Biträdande 
jurister  
15 %
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JURIST
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Många rätt
Bird & Bird är en internationell affärs-
juridisk advokatbyrå med fokus på 
branscherna IT, telekom, media, life 
sciences och aviation & aerospace.  
Inom dessa områden erbjuder vi hela 
spannet av juridiska tjänster, bland 
annat immaterialrätt, fastighetsrätt, 
bolagsrätt, arbetsrätt, avtalsrätt, IT-
rätt, konkurrensrätt, skatterätt och 
processrätt.

Det är många rätt.

 www.twobirds.com

oavsett konjunktur är det som arbetsgivare
viktigt att vara medveten om på vilket sätt man
bör profilera sig för att attrahera rätt personer,
och vad man måste tänka på för att behålla sin
personal. 80-talisterna är nu i hög grad ute i ar-
betslivet och ställer krav som arbetsgivare inom
branschen tidigare inte varit vana vid. 

För att kunna ge en klarare bild av hur Sveri-
ges unga jurister ser på juristbranschen och sin
framtida arbetssituation har BG Research, i sa-
marbete med Legally yours, för sjätte året i rad
genomfört Juristbarometern. 1632 juridikstude-
rande, notarier och biträdande jurister under 30
år har besvarat årets undersökning, vilket är fler
respondenter än någonsin tidigare. 

Detta visar vilket stort engagemang Sveriges
unga och framtida jurister känner inför att  få
vara med och påverka sin framtid. 73 procent av
Sveriges unga biträdande jurister svarade på un-
dersökningen. Bland notarierna var andelen 45
procent och bland studenterna svarade 18 pro-
cent av alla tillfrågade.

årets juristbarometer presenterar vad framti-
dens jurister värdesätter både professionellt och
privat. Dessutom presenterar undersökningen
vilka byråer/ företag/organisationer som är mest
attraktiva bland Sveriges unga och framtida ju-
rister samt varför det är så.

Här presenteras delar av resultatet från Jurist-
barometern 2009. För att få en mer heltäckande
bild av attityderna och framtidssynen hos framti-
dens jurister finns Juristbarometern 2009 att
köpa från BG Research. 

För mer information kontakta Maria Karn-
land på: maria.karnland@blendow.se.
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Justitiedepartementet   42,1 %

Sveriges Domstolar 42,0 %

Utrikesdepartementet  39,6 %

FN   37 %

Regeringskansliet 35 %

EU-institutioner  30 %

Rikspolisen   28 %

Mannheimer Swartling 27 %

Vinge   25 %

Sida 20 %

IKEA 17 %

Cederquist
9,9 %

Setterwalls 
14,3 %

Starta eget
14,2 %

Lindahl
11,7 %

Ericsson
11 %

Kommun
10,8 %

Export-
rådet 
10,1 %

Linklaters
10,0 %

Amnesty 

International       21 % 

Justitie
departementet
HETAST BLAND DE UNGA

Kvinnor %

Domstolarna 45.1
Justitiedepartementet 44.8
Utrikesdepartementet 41.8
FN 41.7
Regeringskansliet 35.5

Män %

Justitiedepartementet 36.9
Mannheimer Swarting 36.7
Domstolarna 36.3
Utrikesdepartementet 35.6
Vinge 34.8

Studenter %

Justitiedepartementet 42.8
Utrikesdepartementet 42.6
FN 39.8
Domstolarna 37.1
EU-institutioner 35.0

Notarier %

Domstolar 64.4
Justitiedepartementet 52.4
Regeringskansliet 43.9
Utrikesdepartementet 41.2
Rikspolisen 37.4

Biträdande jurister %

Vinge 28.1
Mannheimer Swartling  27.1
Setterwalls 27.1
Utrikesdepartementet 23.6
FN 23.1

de unga juristerna vill
helst av allt jobba på Justiti-
edepartementet, 42,1 pro-
cent. Nästan lika många, 42
procent, lockas av domstols-
världen.

I undersökningen fick
de svarande ange vilka 5-10
arbetsplatser där de helst
vill arbeta. 

De svarande har fått
ange vad de associerar sina
drömarbetsplatser med. Ju-
stitiedepartementet förknip-
pas huvudsakligen med
”spännande tjänster” och
”gott rykte”. 

Vidare tror deltagarna
att departementet kan er-
bjuda ”varierande arbetsup-
pgifter” och ”goda
referenser”. 

Domstolarna associeras
med ”spännande tjänster”
och ”framgångsrik verksam-

het” enligt underökningen.
Här förväntar sig de sva-
rande först och främst
”stora utmaningar”. 

Bland kvinnor är domsto-
larna populärast 41, 1 jäm-
fört med 44,8 för Justitie-
departementet. Männen 
föredrar departementstillva-
ron, 36,9 procent, men hos
dem är advokatbyrån Mann-
heimer Swartling näst popu-
lärast.  36,7 procent anger
byrån som favorit. Även
Vinge tar sig in på männens
fem-i-topp.

Studenterna vill helst
hamna på Justitiedeparte-
mentet och notarierna är in-
tresserade av att fortsätta på
den inslagna domstolskar-
riären. Detsamma gäller de
biträdande juristerna. Tre
advokatbyråer toppar deras
önskelista.

Var vill du helst jobba?

Var vill du helst jobba?



Statssekreteraren Magnus Graner
är inte förvånad över Justitiede-
partementets topplacering:

– Här utvecklar vi juridiken, 
det tror jag lockar många.

”Det här är 
en juridisk
godisbutik”
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Bästa 
arbets-
platsen!

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

på magnus graners skriv-
bord står en chokladhare
med halvt avriven folie. 
Påskpresenten från Kultur-
departementet är inte utan
symbolik.

Justitiedepartementets
statssekretare liknar nämli-
gen sin arbetsplats vid en
”juridisk godisbutik”.

Här finns många begå-
vade människor, de bästa
juristerna på respektive om-
råde och såna är det kul att
jobba ihop med, motiverar
han.

– Många vill jobba på
Justitiedepartementet för
att det är en spännande
miljö i gränslandet mellan
politik och juridik. Och så
har vi världens bästa chef!
Beatrice Ask är engagerad
och varm. Hon är lyssnande
men också tydlig med vad
hon tycker och tänker.

Många vill jobba på Justitiede-
partementet för att det är en

spännande miljö i gränslandet mellan
politik och juridik. ’’

Lagstiftningsaspekten
tror Magnus Graner är en
annan av de mest lockande
ingredienserna:

– Här inte bara tillämpar
vi juridiken, vi utvecklar
den. Och politiken tillför fart
och fläkt, det händer grejer.

En stor del av de jurister
som jobbar på departemen-
tet gör detta som ett led i
sin domstolskarriär. Man
stannar 5–6 år och fortsätter
sedan tillbaka ut i domstols-
världen.

– Kopplingen till domar-
utbildningen är naturlig.
Sverige är ett litet land och
vi vill kunna använda oss av
de bästa juristerna. 

Andra anställda har bak-
grund som till exempel åkla-
gare, poliser och advokater

Under 2008 var personal-
omsättningen på Justitiede-
partementets juristjobb hela
24 procent.

– Det här är både en för-
och en nackdel. Organisatio-
nen vitaliseras av att här

hela tiden kommer in nya
människor. Samtidigt får
våra chefer lägga mycket tid
på vidareutbildning.

Under förra året sökte
2030 personer 48 lediga
tjänster.

– Vi har högt söktryck,
det är naturligt att konkur-
rensen om platserna är
hård. 

De flesta som anställs
har ett antals års arbetsliv-
serfarenhet sedan tidigare.
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– Vi har högt söktryck, det är naturligt att konkurrensen om platserna är hård, säger Magnus Graner, statssekreterare på Justitiedepartementet.



?

Nej  

Ja, vill inte jobba på en 
sådan och ville det inte 
tidigare heller.

Jag vill ha 
byråjobb och 
ville det 
även förut 

Mindre troligt 
att jag söker 
mig till byrå. Mer troligt att 

jag söker mig 
till byrå.

44,2 %

30,5 %

12,6 %
8,1 %

4,5 %

Har lågkonjunkturen påverkat din inställ-
ning till att jobba på affärsjuridisk byrå?
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För unga arbetssökande jurister har landskapet 

förändrats dramatiskt under de senaste månaderna. 

För ett år sedan konkurrerade advokatbyråerna om 

arbetskraften. Nu är det betydligt färre som rekryterar 

– och internationellt har en stor del av de byråanställda 

juristerna sagts upp.  

Trots detta är de unga juristernas inställning till byråjobb

oförndrad, visar undersökningen.

Hallå, vart tog  jobben vägen? 
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Mannheimer Swartling   27 %

Vinge                25 %

Setterwalls          14,3 %

Lindahl   11,7 %

Linklaters 10 %

Cederquist 9,9 %

Delphi 9,7 %

White & Case

8 %

Glimstedt

6,7 &

Roschier

6,2 %

Gernandt & 

Danielsson

6,2 %

MAQS 

6,1 %

Hamilton

5,8 %

Wistrand 

5,8 %

Bird 

& Bird

5,3 %

Studenter %
Mannheimer Swartling  31,9
Vinge 30,9
Linklaters 13,4
Setterwalls  11,6
White & Case  11.3

Notarier %
Mannheimer Swartling  15,2
Setterwalls  13,9
Vinge  10,2
Lindahl  9,6
Glimstedt  7,8

Biträdande jurister %
Vinge 28,1
Mannheimer Swartling 27,1
Setterwalls  27,1
Lindahl  19,6
Cederquist  16,1

Kvinnor %
Mannheimer Swartling 21,4
Vinge 19,8
Setterwalls 12,5
Lindahl 9,7
Cederquist  9,7

Män %
Mannheimer Swartling  36.9
Vinge   34,8
Setterwalls  17,7
Lindahl  15,3
Linklaters  14,3

mannheimer swartling är
fortfarande den populäraste
advokatbyrån bland de sva-
rande. 

Flest av dem anser att
”gott rykte” bäst beskriver
deras intryck av byrån. 

”Goda referenser” för-
väntar de sig att få efter att
ha jobbat där. Över hälften
räknar även med ”konkur-
renskraftig ersättning”.

Männen är betydligt
mer intresserade, 36,7 pro-
cent väljer byrån, än vad
kvinnorna är,  21,4 procent.

Samtidigt knappar

Vinge in. Förra året var pro-
centandelarna 36,9 och 29,9.
Nu är de 27 respektive 25.
Möjligen har finanskrisen
bidragit till förändringen.
Men knappt 90 procent,
uppger att den pågående
lågkonjunkturen inte har
påverkat deras inställning
till att jobba på byrå. Dryga
8 procent medger att det är
mindre troligt att de söker
sig till byrå, jämfört med ti-
digare. Men 4,5 procent
konstaterar att de tvärtom
blivit mer sugna på byrå-
världen. 

MANNHEIMER SWARTLING

Hetaste
advokatbyrån

Vilken byrå är populärast?

Vilken byrå är populärast?



www.KilpatrickStockton.se

JURIDIK TILL ER TJÄNST

Kilpatrick Stockton är en amerikansk advokatbyrå som startade 1874. 
Stockholmskontoret öppnade 2001 och tillhandahåller rådgivning 
och affärsjuridiska lösningar.

 Vi är rutinerade men gör inget på rutin. Vi är personliga och 
lyhörda, allt för att din verksamhet ska utvecklas tryggt. Ring oss 
på 08-505 646 00 om du vill veta vad vi kan göra för din framtid.



Legally yours  |  2–3   |  2009 45www.legally-yours.se

J U R I ST |   BAROMETERN |  2 0 0 9

?

Delaktighet 

63 %

Utrymme

för privatliv 

54 %

Positiv

företagskultur

53 %

Uppskattning

50 %
Flexibilitet

34 % Jämställdhet

11 %

Beröm

4 %

Sociala

aktiviteter

3 %

Ökad 
jämställd-
het 12 %

Högre 
lön 61 %

Större 
delaktighet 
32 %

Färre 
arbetstimmar
27 % Mer ansvar 

23 %

Vidare
utbildning
 23 %

För lite 
delaktighet
26 %

Det nuvarande 
är för tråkig 38 %

För lite tid
till familjen
36 %

Högre lön 
på annan 
arbetsplats 
30 %

För höga krav 
på arbetstimmar
28 %

Olika vägval. Vad är viktigt för dig?

Stockholm Göteborg Malmö Falun Karlstad Växjö London

Hos oss arbetar du ständigt nära näringslivet. Våra klienters affärsidéer, 
utmaningar eller problem är vägledande för den service och det kunnande 
som vi erbjuder på Hamilton. Samarbete är en av våra viktigaste grund-
pelare. Det är de personliga och långsiktiga relationerna med klienterna 
och det nära samarbetet mellan kollegorna som utmärker vårt arbetssätt. 
En grundpelare som föder lagkänsla och delaktighet. Det är viktigt för oss.

Under 45 år har vi vuxit och breddat vår verksamhet till att idag vara fler 
än 100 jurister och en av Sveriges större affärsjuridiska advokatbyråer med 
klienter inom svenskt och internationellt näringsliv.

Vårt mål är fortsatt utveckling. Bara under de senaste månaderna har vi 
välkomnat tio nya medarbetare. Vi är alltid intresserade av nya talanger 
som kan tillföra oss ytterligare kompetens, visioner och energi. Är du en 
av dem?

Välkommen till Hamilton. Läs mer på www.hamilton.se

De biträdande juristerna har fått svara på en rad frå-
gor om hur de hittills har upplevt byrålivet. Resultatet
visar att högre lön och bättre balans i livet fortfa-
rande prioriteras högt i den här gruppen.

Vad kan få dig 
att byta jobb?

Vad är viktigast 
på en arbetsplats?

Hur vill du förändra
din jobbsituation?

Högre lön och bättre
balans eftersträvas
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Jag vill 
byta byrå
0,9 %

Jag vill vara 
kvar på byrå
59,4 %

Jag vill byta 
till juristjobb
inom näringslivet
4,5 %

Jag vill lämna 
juridiken
3,6 %

Jag vill byta 
inriktning 
inom juridiken 
3,6 %

Medbestämmande
i företagets strategier
36,9 %

Inställning i frågor 
som jämställdhet, integration
och arbetsmiljö 27 % 

Corporate 
Social 
Responsibility
8,1 %

Miljömed-
vetenhet
8,1 %

Ja    

73,7 %

Ja    

50,5 %

Nej    

26,3 %

Nej    

49,5 %

Att bli delägare är fortfarande ett viktigt mål för de
biträdande juristerna. 

Drygt 73 procent är intresserade. Något färre tror
att drömmen kommer att infrias.Hur har lågkonjunkturen 

påverkat dina framtidsplaner?

Vad är viktigast att förändra
på din arbetsplats?

Vill du bli delägare?

Tror du att du blir delägare
på din nuvarande byrå?

Partnerskap lockar



  Xenon plus-ljus 
  Farthållare
  Mittarmstöd

  Larm/färddator
  Metallic pärleff ekt
  Radio/CD

12.900 kr (ord. 29.500 kr)

edition

Audi A4 från ca 250.500 kr. Leasing: 1.530/mån*. 
Förmånsvärde: 1.729/mån*
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Nya Audi A4 har fått ett fint mottagande i den kritiska fackpressen. Såväl i auto 

motor & sport** som Teknikens Värld** har den fått högsta möjliga betyg mot 

tuffaste tänkbara konkurrenter.

Audi A4 har blivit större och starkare men också smidigare och effektivare – 

2.0 TDI förbrukar endast 0,51 l/mil med ett Co2-utsläpp på 134 g/km.

Som en del av vårt 100-årsjubilerande firar vi nu med utrustningspaket från 

en redan hög standardnivå – X edition är ett bokstavligt talat lysande erbjudande 

som finns till bl a Audi A4. Välkommen in till din Audiåterförsäljare.

Dubbel testvinnare,

         nu med ett lysande erbjudande.

Audi_AutoMoS8_218x288.indd   1 09-04-15   16.35.01



 
Danowsky & Partners bildar en ny 
arbetsgrupp för teknologi. Vi kom-
pletterar vår starka position inom IT  
och immaterialrätt med en bredare 
industriell bas och ett tydligare 
erbjudande till företag inom andra 
högteknologiska branscher. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För att bygga upp och leda den nya arbetsgruppen 
har vi rekryterat Daniel Wåtz. Daniel kommer 
närmast från Volvo Aero Corporation, ett företag 
som utvecklar och tillverkar högteknologiska 
komponenter till flyg- och raketmotorer.  
 

Daniel har en bred erfarenhet av forsknings- och 
utvecklingsprojekt, industrisamarbeten samt finan-
sierings- och statsstödsfrågor. I sin tidigare karriär 
som advokat var Daniel inriktad mot IT, immaterial-
rätt samt tvistlösning. 
 

Vill du veta mer eller kanske vara med och utveckla  

arbetsgruppen, kontakta gärna Daniel per telefon eller 
mail. Kontaktuppgifter hittar du på nätet.   
 

Danowsky & Partners erbjuder en rak, enkel och resul-
tatinriktad rådgivning i komplicerade affärsjuridiska 
frågor och processer. Vi gör det genom personlig omsorg, 
lyhördhet, starkt engagemang och en konsekvent arbets-
modell. Inom flera av våra kärnområden rankas vi som 
ledande i Sverige.  
 

Bland våra klienter finns allt från mindre utvecklings-
företag till stora branschorganisationer och världs-
ledande koncerner.  
 

 
 

Läs mer på www.danowsky.se  
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Klimat  
18,1 %

Hur skulle du rösta om det var val idag?

Moderaterna
38,2 %

Moderaterna
58,9 %

Folkpartiet
11,4 %

Folk-
partiet
11,7 %

Miljö-
partiet
9 %

Miljö-
partiet
5 %

Center-
partiet
5,1 %

Center-
partiet
3,3 %

Vänster-
partiet
4,2 %

Vänster-
partiet
1,1 %

Social-
demokraterna
16 %

Social-
demo-
kraterna
8,9 %

Krist-
demo-
kraterna
1,8 %

Krist-
demo-
kraterna
2,2 %

Biträdande jurister

Vilken samhällsfråga berör dig mest idag?

Ekonomi  
27,6 %

Sysselsättning  
18,7 %

Jämställdhet
13,2 %

Kriminalpolitik
9,9 %

Hur skulle du rösta 
om det var val idag?

Hur skulle du rösta 
om det var val idag?

Biträdande jurister

Samtliga svaranden

De borgerliga partierna har ett fort-
satt övertag bland de unga juris-
terna. Nästan 40 procent väljer
Moderaterna och endast 16 procent
föredrar Socialdemokraterna. Krist-
demokraterna står inte heller högt i
kurs, inte ens två procent föredrar
Göran Hägglunds parti. Tendensen
är densamma oavsett kön. Bland bi-

trädande jurister blir den extra tyd-
lig: 58, 9 procent är moderater och
knappt 9 procent socialdemokrater.

Ekonomin är den samhällsfråga
som engagerar mest, 27,6 procent
anger detta. Förra året ansågs kli-
matfrågan vara mer angelägen, det
ansåg då 31,5 procent. Nu är ande-
len betydligt lägre, 18,1.  

Klart övertag för Moderaterna

Vilken samhällsfråga 
berör dig mest idag?



Ekenberg & Andersson Advokatbyrå – svensk och internationell affärsjuridik

www.ekenbergandersson.se

Advokat eller erfaren jurist
Vi söker en advokat eller jurist med erfarenhet från advokatbyrå, bolag eller myndighet.
Vi förutsätter att Du som söker är driven, har sinne för affärer samt har goda språkkunskaper.

Frågor om tjänsten besvaras av jur. kand. Johan Sund, vxl 08-463 07 50. Vi ser fram emot Dina ansökningshandlingar per post,
senast den 15 maj 2009, ställda till Ekenberg & Andersson Advokatbyrå, att: Lisa Mo, Box 7500, 103 92 Stockholm.
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Konstruktiv 
kritik
30,6 % 

Skapa balans mellan 
arbete och fritid 37 %

Skapa god 
ekonomi  
  17 % Vidare-

utbildning
   13 %

Snabbt 
avancemang 
på arbetsplatsen
      8 %

Vänner 
och bekanta
    6 % 

Betald övertid 
59 %

Tränings-
möjligheter 
42 %

Extra 
semester
41 %

Pensions-
försäkring
38 %

Betald 
vidare-
utbildning
37 %

Vinst-
delning
20 %

Respekt
38,7 %

Feedback
38,6 %

Visat 
förtroende
38 %

Engagemang
36,5 %

Viktigast i ditt liv just nu?

Vilka är de viktigaste 
egenskaperna hos din chef?

Förutom grundlön, vilka förmåner 
vill du att din arbetsgivare erbjuder?

Starta eget 
– ett alternativ
Under lågkonjunkturen är allt fler unga jurister intreserade
av att starta eget företag. 14 procent kan tänka sig det. In-
tresset är jämnstort mellan könen, 16 procent av männen
och 13 procent av kvinnorna uppger att de ser eget företag
som ett alternativ. Minst intresserad är de biträdande juris-
terna. Av dem kan endast 9 procent  tänka sig att starta fö-
retag.

J U R I ST |   BAROMETERN |  2 0 0 9
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I kristider brukar många jurister söka
sig från byråvärlden till företagsjobb.
Bland de unga juristerna har denna
attityd ännu inte slagit igenom. Få
lockas av tillvaron som bolagsjurist.
Populärast är IKEA, dryga 17 procent
anger möbeljätten som en av sina
drömarbetsgivare. 

17,4
procent vill arbeta på IKEA.

11

8,2 7,7

procent vill 
arbeta på 
Ericsson.

procent vill 
arbeta på SEB

procent vill 
arbeta på 
Handelsbanken

Vilka är drömarbetsgivare i näringslivet?

9 procent vill 
arbeta på 
Microsoft



Vi hjälper dig till bättre affärer
Flygplatstid, restid och väntetid hos kund är också arbetstid. 

Räkna på affärsmöjligheterna med Telia Mobilt bredband och 

andra nyttiga tjänster på telia.se/battreaffarer

Nu är det bevisat!

Det här räknade vi med: Anta ett företag med 5 anställda där varje person är på 
språng utanför kontoret 1 timme varje dag, t ex i en lucka mellan två kund-
möten. Om hälften av tiden utanför kontoret kan ägnas åt arbete istället för väntan, 

innebär det totalt 12,5 fl er arbetstimmar i veckan, utan att arbetsveckan blir 
längre. Det här räknade vi inte med: Den positiva effekten av minskad stress över 
outnyttjad tid och möjligheten att alltid kunna nå den information man behöver.

Få mer arbetstid med 
Telia Mobilt bredband i 

Sveriges bästa nät.

12,5 
timmar/vecka

+

Snabbt internet 
 med bäst täckning.

WLAN • TURBO-3G • EDGE



www.vinge.se

STOCKHOLM   GÖTEBORG   MALMÖ   HELSINGBORG   LONDON   BRYSSEL   HONG KONG   SHANGHAI

En bra
affärsjurist

ser längre än
juridiken
Vinge har specialistkompetens inom affärsjuridikens samtliga 
områden – en förutsättning för att vi ska fortsätta att vara den 
mest framgångsrika transaktionsbyrån i Sverige. Våra uppdrag 
är till stor del internationella och vi har ett stort kontaktnät med 
byråer över hela världen.
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Betald 
vidare-
utbildning
37,5 %

         

Betald övertid
58,8 %

Tränings-
möjligheter
42,3 %

Extra
semester
40,7 %

Pensions-
försäkring
38,1 %

För att fördjupa
mig i ett 
specifikt ämne
15,3 %

Det är 
allmänbildande
49,0 % För att få ett

välbetalt arbete
42,3 %

För att hjälpa
utsatta
27,8 % För att jobba 

internationellt
22,4 %

27 001 – 30 000 
kronor i månaden 9,2 %

21 001 – 24 000
kronor i månaden 43,8 %

24 001 – 27 000
kronor i månaden 33 %

Vilka förmåner vill du att 
arbetsgivaren erbjuder?

Varför ville du bli jurist?

Vad förväntar
du dig för lön?

Hopp om allmänbildning lockar flest till juridiken.
Hälften anger det som ett skäl till utbildningen. Bland
männen är förväntningar om ett välbetalt arbete ett
lika stort skäl, 51,3 procent uppger detta.

Betald övertid är eftertraktad i hela svarsgruppen.
Biträdande jurister, å sin sida, lyfter särskilt fram alter-
nativet "Extra semester". 51,2 procent i den gruppen
har svarat så.

Allmänbildning lockar

Glimstedt är en av Sveriges största advokatbyråer, med närmare 200 jurister 
i Sverige, Baltikum och Vitryssland. Vår kompetens och tillgänglighet är en 

kombination som uppskattas av våra klienter. Besök oss på www.glimstedt.se

HELLRE INNAN ÄN EFTER. Det är en enkel filosofi 

som präglar vårt sätt att se på affärsjuridiken och 

samarbetet med våra klienter. Genom att låta oss ge 

vår syn på saken innan, skapar vi störst nytta och blir 

en aktiv, strategisk resurs i din verksamhet. Med hjälp 

av vår samlade kompetens inom affärsjuridikens alla 

områden, kan vi hjälpa till att reda ut frågetecknen 

och skapa ett säkrare beslutsunderlag.
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det senaste året har
nämndemannasystemet ut-
satts för stark kritik. Vid
tingsrättsförhandlingarna i
Arbogamålet, där en kvinna
åtalats för mord på två barn,
fick en nämndeman hoppa
av efter att ha erkänt att hon
hade en förutfattad mening
i skuldfrågan. Och i sam-
band med ett uppmärksam-
mat kopplerimål i Solna
tingsrätt fick rättegången
tas om med nya ledamöter
sedan en nämndemans utta-
landen om målet spridits i
högtalarsystemet.

De unga juristerna delar
kritiken mot nämndemanna-
systemet. 53 procent vill att
det avvecklas. Bland de bi-
trädande juristerna vill hela
66 procent se en sådan för-
ändring. Även bland tings-
notarierna är inställningen
uppenbar, 52,4 procent, vill
ha bort nämndemännen. 

Magnus Graner, stats-
sekreterare på Justitiedepar-
tementet, håller med dem
om att systemet har svaghe-
ter: 

– Vi har problem med

rekryteringen. Nämndemän-
nen är äldre än befolk-
ningen i stort. Dessutom
måste utbildningen bli
bättre. Att vara nämndeman
är inte som att ha ett förtro-
endeuppdrag i vilken kom-
munal nämnd som helst,
utan ett uppdrag som för ett
enormt ansvar med sig. Det
här försöker vi lösa.

– Men att avveckla
nämndemannasystemet, det
finns inte i böckerna över
huvud taget.

mårten schultz, expert på
skadeståndsrätt, har ofta kri-
tiserat nämndemannasyste-
met på sin blogg. Han är
inte förvånad av undersök-
ningens resultat:

– Det återspeglar det
kompakta misstroende mot
nämndemannainstitutet
som man möter bland juris-
ter och som även ordinarie
domare ger uttryck för ib-
land, om än inte "in public".
Det finns många argument
mot nämndemannainstitu-
tet men inte så många seri-
ösa argument för det.

De unga juristerna vill
förändra domstolsarbetet
även på andra sätt. Traditio-
nellt är attityden att en dom
får tala för sig själv. Rätten
ska undvika att i media ge
ytterligare kommentarer.
Under senare år har domsto-
larna ibland avvikit från
den linjen. 

Vid några tillfällen har
till exempel presskonferen-
ser arrangerats i samband
med uppmärksammade
domslut. Knappt häften, 49

procent, vill se ännu mer av
detta.

De får medhåll av Mag-
nus Graner på Justitiedepar-
tementet:

– Hittills har domsto-
larna menat att de talar
genom domen, den är det
sista som sägs från rättens
sida. Min uppfattning är

precis tvärtom. Domstolen
ska inte säga något före
domen, men då den är av-
kunnad så börjar kommuni-
kationen. Domstolen måste
stå till förfogande för att
sätta in domen i ett sam-
manhang, utveckla, kom-
mentera och svara på frågor. 

– Det kan handla om allt

Framtidens jurister vill gärna arbeta på domstol.

Men de vill samtidigt revolutionera verksamheten. 

Över hälften hoppas att nämndemannasystemet slopas.

Slopa
nämndemännen!

Vi har problem med rekryter-
ingen. Nämndemännen är

äldre än befolkningen i stort. Dess-
utom måste utbildningen bli bättre.

DE UNGA JURISTERNA: 

’’
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från språkbruk till hur saker
hänger ihop juridiskt.

Hur ska man få domarna att ta
till sig den här attityden?
– Ingen enskild domare ska
tvingas. Tvärtom kan det
kanske vara bättre om det är
andra domare än den ansva-
rige som kommenterar. Det
kanske blir mindre person-
ligt då. Ingen ska behöva
sitta och försvara sin dom på
en presskonferens.

Bloggaren Mårten
Schultz ser dock problem

med att kommentera domar
på det här sättet:

– Kravet på pressmedde-
landen och presskonferen-
ser och liknande bottnar
inte sällan i att många tror
att det är svårare att läsa ut i
en dom vad domstolen
menar än vad som faktiskt
är fallet. Men förenklade re-
dogörelser av domskälen in-
nebär samtidigt en
förändring av domskälen.
Snuttifiering och rättssäker-
het står här i ett motsatsför-
hållande.

Ja 
53 %

Ja 
49 %

Nej 
47 %

Nej 
51 %

Att vara nämndeman är inte 
som att ha ett förtroende-

uppdrag i vilken kommunal nämnd
som helst, utan ett uppdrag som för 
ett enormt ansvar med sig.

Bör nämndemanna-
systemet slopas?

Bör domstolarna motivera
domsluten oftare,till exempel
genom fler presskonferenser?

’’

foto: scanpix
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Kvinnor

Elisabeth Massi Fritz  9.3%
Hans Blix 6.8%
Elisabet Fura Sandström 5.8%
Barbro Jönsson 5.0%
Göran Lambertz 4.9%

Män

Torgny Håstad 7.5%
Göran Lambertz   7.2%
Hans Blix    7.2%
Peter Althin 5.5%
Thomas Bull, professor   4.2%

Biträdande jurister

Torgny Håstad 7.8%
Hans Blix   5.0%
Claes Zettermarck White & Case 5.0%
Stefan Lindskog – Justitieråd 5.0%
Elisabeth Massi Fritz   4.4%

Elisabeth
Massi Fritz
i undersökningen får del-
tagarna uppge vilken
svensk jurist de är mest im-
ponerade av.   7, 4 procent
svarade Elisabeth Massi
Fritz.

– Jag är väldigt glad –
och väldigt förvånad! Det
här betyder också att många
tycker att de frågor jag job-
bar med är viktiga, kom-
menterar hon.

Att företräda brottsoffer
har fått högre status under
de senaste åren, upplever
hon. 

– Tidigare var målsägan-
deombud någon som mest
höll handen och såg till att
målsäganden fick vatten
och näsdukar att torka tå-
rarna med. Det var inget ak-
tivt försvar. Jag fick jobba
hårt för att förändra den
bilden. 

Sedan Elisabeth Massi
Fritz i mitten av 1990-talet
startade egen byrå så har
hon specialiserat sig på att
vara just målsägandebiträde
i brottmål. Hon har jobbat
med en rad uppmärksam-
made rättsfall, till exempel

Peter 

Althin 

2,8 % 

?
Elisabeth Massi Fritz 7,4 %

Hans Blix 7,0 %

Göran 
Lambertz  
5,7 %

Torgny 
Håstad 
4,6 %

Barbro 
Jönsson 
4,4 %

Elisabet 
Fura 
Sandström 
3,8 %

Anne 

Ramberg

3,5 %

Björn 

Hurtig 

3,4 %

Maria 

Abrahamsson 

3,1 %

Engagemanget för brottsoffer gjorde Elisabeth Massi Fritz

till en av Sveriges mest efterfrågade advokater.

Nu blir hon även årets jurist.

ÅRETS 
JURIST
2009

Vilken jurist är du mest imponerad av?



Jag är väldigt glad – och 
väldigt förvånad! Det här

betyder också att många tycker
att de frågor jag jobbar med är
viktiga.

f
o

t
o

: 
m

a
g

n
u

s
 l

a
u

p
a

’’



60 Legally yours  |  2–3  |  2009 www.legally-yours.se

J U R I ST |   BAROMETERN |  2 0 0 9

Stureplansmålet, gruppvåld-
täkten i Husby, sexmålet
mot en plastikkirurg och
flera hedersrelaterade mål.

Som ny i yrket jobbade
hon dock med helt andra
saker.

– Först jobbade jag på en
affärsjuridisk byrå. Det var
en slump att jag bytte inrikt-
ning. 

Elisabeth Massi Fritz har
syriansk bakgrund. Genom
en syrianskt kvinnoförbund
kom hon i kontakt med ett
brottsoffer som behövde
hjälp.

– Hon var utsatt för he-
dersrelaterat våld och be-
hövde ett ombud som
förstod hennes språk. Efter
det målet började jag fun-
dera över vad jag höll på
med, satt vid skrivbordet och
skrev avtal, träffade bolag.
Mitt verkliga engagemang
fanns i brottsofferfrågorna.
Därför kunde jag inte gå till-
baka till affärsjuridiken.

Har du någon egen förebild?
– Det finns många. Claes
Borgström, till exempel. Och
Leif Silbersky. Han är ju en
mycket god retoriker, pläde-
rar på ett inspirerande sätt.
Bland mina jämnåriga kolle-

gor finns hur många som
helst. Till exempel Johan
Eriksson och Björn Sandin.

Har du något råd till unga juris-
ter?
– Gå er egen väg. Följ ert ge-
nuina intresse när ni väljer
jobb. Prova olika alternativ
för att hitta ett område som
ni trivs med. 

På omröstningens
andraplats finns Hans Blix.
FN:s förre vapeninspektör
är sedan många år en av de
unga juristernas främsta fö-
rebilder, i år lyfts han fram
av hela sju procent av de
svarande. 

Förre åklagaren Barbro
Jönsson, som utsattes för ett
bombattentat på grund av
sitt engagemang mot organi-
serad brottslighet, samlar
4,4 procent av de röstande. 

Björn Hurtig har under
vintern synts i TV4:s reality-
serie ”Advokaterna” samt fö-
reträtt den dråpmisstänkta
läkaren från Astrid Lind-
grens barnsjukhus. Detta
har gett honom de unga ju-
risternas uppmärksamhet.
Även Maria Abrahamsson,
ledarskribent på Svenska
Dagbladet, är ny i samman-
hanget.

Elisabeth Massi Fritz har sitt
starkaste stöd bland kvin-
nor. Endast 3,5 procent av
männen lyfter fram henne.

De föredrar i stället justiti-
erådet Torgny Håstad, som
placerades högst upp i fjolå-
rets undersökning.

Tidigare var målsägande- 
ombud någon som mest höll

handen och såg till att målsäganden
fick vatten och näsdukar att torka tå-
rarna med. 
’’
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Hans Blix 7,0 % Göran Lambertz    5,7 % Torgny Håstad        4,6 % Barbro Jönsson     4,4 %

Elisabet Fura 
Sandström 3,8 % Anne Ramberg  3,5 % Björn Hurtig  3,4 %

Maria 
Abrahamsson 3,1 %
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Omstruktureringar/ kostnadsreduktioner
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CorpNordic kan överta hela eller delar av den 
ekonomiska administrationen i bolagen, såsom 
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advokatbranschen slänger
snart slipsen. De tror åt-
minstone de unga juristerna.

I undersökningen blev
de unga juristerna ombedda

att beskriva framtidens
klädkod på advokatbyrå-
erna. Traditionellt är bran-
schen mycket konservativ.
Och en majoritet spår att

Nu slänger vi slipsen

?

Mörk kostym 
med slips 51,8 %

Kostym 
utan slips 36,8 %

Jeans och
skjorta 6,2 %

Fritids-
klädsel 
0,4 %

Hur ska morgondagens 
advokat klä sig?

”mörk kostym och slips”
även fortsättningsvis är den
dominerande klädkoden
inom byråbranschen. Men
fler än var tredje, 36, 8 pro-
cent tror dock att slipsen
snart är historia.

Boo Ehlin, kommunika-
tionschef på Vinge, delar
den uppfattningen:

– Min bild av advokat-
branschen är att den är väl-
digt avslappnad. Det är
oftare slipslöst än slips på.
Det gäller såväl delägare
som biträdande jurister och
övrig personal. Men vid en
del tillfällen, som till exem-
pel klientkontakter, är det
naturligt med en mer strikt
klädsel. 

Henrik Mattsson, tren-
dexpert på Bloc framtids-

Det är 
oftare slips-

löst än slips på

forskning, kommenterar ut-
vecklingen:

– Det ligger i linje med
resten av samhället, vi blir
mer förflackade. De som
svarat på undersökningen
är nog så pass unga att de
inte förstår vilka budskap
som klädseln kan sända till
en klient. 

Avstår man slips bör
resten av klädseln kompen-
sera, anser han:

– Man kan ha slipslik-
nande plagg och accessoa-
rer. Kavaj och vit skjorta, till
exempel.

– Alla yrken har sin uni-
form, en klädsel som stär-
ker yrkesrollen. För
advokater innebär det kos-
tym med slips.

’’
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KREATIVITETENS

MODER

Paris var kreativitetens moder. Paris var världens mitt. Paris

var allt. I alla fall kändes det så för dem som reste hit för 50 år

sedan för att leva bohemliv. Jazzmusiker, konstnärer och för-

fattare sprang på barer för att hindra kreativitetskrisen med

calvados, gauloise och samtal om livet.

TEXT PER J ANDERSSON/VAGABOND |  FOTO HÅKAN ELOFSSON
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Röd plysch och rött vin – snacka om
myten om Paris.

om du kliver in i bokaffären Shakespeare & Co på rue de
la Búcherie på södra Seinestranden är du framme. Definitivt
framme. Böckerna du köper här förses med en stämpel på
försättsbladet. Texten lyder: Kilometer Zero París. Alltså: Noll
kilometer till Paris. Här slutar med andra ord resan till värl-
dens centrum. Quartier Latin och St-Germain-des-Prés. När-
mare den västerländska kulturens mitt går inte att komma.

Givetvis handlar det om en subjektiv känsla, bunden av
tiden, minnena och drömmarna. Men denna känsla styrde
tusentals unga européer och amerikaner som i tre vågor in-
vaderade staden i jakt på kreativa och bohemiska miljöer.

Första vågen i slutet av 1800-talet och runt sekelskiftet:
August Strindberg, Christian Krohg, Pablo Picasso …

Andra vågen på tjugotalet: Ernest Hemingway, Man Ray,
James Joyce, Sigrid Hjertén, Isaac Grünewald …

Tredje vågen på femtiotalet: Miles Davis, Birgitta Stenberg,
Stig Claesson, Pär Rådström, Lars Forsell, Allen Ginsberg …

Bara för att nämna några som fått nog av den kulturella
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Alkohol i samband 
med arbete ökar risken 

för olyckor

Nr 6612 
Catena Chardonnay 2006
Vitt vin från Mendoza, Argentina 
119 kr
Alkoholhalt 13.5 %
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FYND!
Doften är mild med solmogen Chardonnay-frukt och mineraler. 
Smaken är ung, fräsch och fruktig med solmogen frukt, bra 
balans och inslag av päron, persikor, citrus, papaya, nektariner 
och mineraler. Ett ungt, fräscht och fruktigt vin från Mendoza, 
med ren, snygg frukt och ung, lite återhållen eftersmak.
Dina Viner 4/2007

BÄSTA KÖP
AoV nr 4 2007

BÄSTA KÖP 
DN 31/3 2007

PRISVÄRT 
AoM nr 17 2007

TV4/Bengt Frithiofsson

SvD 31/3 2007

aftonbladet.se 12/2 2007

Välgjord chardonnay 
från Catena
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Böckerna du köper här förses med en stämpel på försättsbladet. 
Texten lyder: Kilometer Zero París. Alltså: Noll kilometer till Paris. 
Här slutar med andra ord resan till världens centrum. 
Närmare den västerländska kulturens mitt går inte att komma.’’

Snabbfakta Paris

lands- och riktnummer: 33

(Frankrike) och 01 (Paris).
antal invånare: 11,3 miljoner
(inklusive förorter).
antal turister/år: 30 miljoner
(världens populäraste turistdesti-
nation).
bäst tid att resa: oktober–
mars (då det är minst turister).
paris leds av: Bertrand  Dela-
noe, borgmästare (Maire de Paris)
och för övrigt öppet homosexuell,
vilket lett till att han 2002 utsattes
för ett kniv-attentat och i år hotats
till livet av al-Qaida.
statsskick: Frankrike är republik
med stark presidentmakt. 
Landets författning kallas Femte
republiken sedan president de
Gaulles grundlags-reform 1958.

Paris är huvud-stad i landet och
i regionen Île-de-France. 

Shakespeare & Co var ett andra hem för fattiga författare.

och sociala ankdammen där hemma och jagade något större,
viktigare och häftigare.

Amerikanskan Sylvia Beach öppnade redan 1919 Sha-
kespeare & Co, som inte bara var en bokaffär utan också ett
övernattningsställe för fattiga författare och kulturcentrum
med poesiuppläsningar och litterära soaréer. Ett andra hem
för alla från The Lost Generation över The Beat Generation
till dagens amerikanska collegestudenter med Eurorailkortet
i bakfickan.

När jag kliver in i Shakespeare & Co en vintermåndag
2008 får jag en känsla av att det mesta är sig likt från förr,
samtidigt som den nya tiden svept in och vitaliserat vemodet.
Nya böcker, ung personal och en kontokortsläsare trängs med
dammiga antikvariatfynd och gistna möbler. På övervå-
ningen: en gammal reseskrivmaskin, en säng och fåtöljer där
unga amerikaner sitter och bläddrar i böcker med något
drömskt i blicken.

Vad drömmer de om? Alla försöker de för sitt inre fram-
mana en tid som flytt. Är det förresten inte James Joyce som
där kommer in genom dörren med manuset till Ulysses och
räcker över det till Sylvia Beach, som säger att hon ska låta
trycka det? Sitter inte Ernest Hemingway och Scott Fitzge-
rald – praktiskt taget halva The Lost Generation – där borta
och pratar om att Paris sett från trapporna framför Sacré-
Coeur framstår som Europas vitaste stad?

den första bohemvågen valde Montmartre som tum-
melplats. Här föddes impressionismen, här diktade moder-
nistpoeten Guillaume Apollinaire, hit vallfärdade spanjoren
Picasso och här målade Henri de Toulouse-Lautrec, känd för
färglitografin som hänger reproducerad i hundratusentals
hem världen över (och på min toalett hemma i Stockholm):
affischen för kabarén Moulin Rouge.

Picassos stamhak, kabarélokalen Lapin Agile, finns ännu
kvar, men för övrigt är Montmartre en gräll nostalgibakelse
som känns som ett konstnärs-Disneyland.

Irländska pubar, klichéfranska krogar med rödvitrutiga
dukar och kypare i röda scarves och svarta baskrar och så
Place du Tertre, där det även en kylslagen, regnig januarief-
termiddag är tätt mellan konstnärerna som gör porträtt av
turister och förverkligar myten om Paris.

»Paris är aldrig vad det varit, men det är det som är char-
men«, sa Pär Rådström, en av de svenska författare som på
femtiotalet drabbades av en plötslig längtan till Paris.

Men även jag är ute efter myten snarare än verkligheten.
Därför sätter jag mig på klassiska metrolinje fyra med sina
smala rasslande spårvagnsliknande vagnar, och åker söderut
till en annan förflutenhet: Montparnasse.

Det var dit den andra bohemvågen valde att bege sig när
Montmartre och intilliggande Pigalle förvandlats till pråliga
nöjeskvarter med nattklubbar, danssalonger, prostituerade
och hallickar.

Händelsernas centrum under åren efter första världskri-
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get låg i skärningspunkten mellan boulevard du Montpar-
nasse klassiska konstnärskaféer: Le Dôme, La Coupole, Le Se-
lect och La Rotonde.

På Dôme träffades konstnärer från Balkan, Östeuropa
och Skandinavien (Dardel, Grünewald med flera) för att spela
poker och invänta inspiration. I kotteriet ingick den japans-
ka konstnären Tsuguharu Fujita, som tyckte om att klä sig i
kvinnokläder, och den frigjorda modellen Alice Ernestine
Prin, mer känd som Kiki, förevigad på Man Rays berömda
foto Le Violon d’Ingres. Hon kunde komma till morgonkaf-
fet på Dôme och utbrista högt:

– Inatt blev jag älskad så skönt.

för konstnärerna i tjugotalets Paris var Kiki både central-
gestalt och maskot; frigjord på ett otidsenligt sätt. Hon tog
för sig, men var inte fritt villebråd för männen. Var det någon
man som trodde det och nöp henne i baken fick de sig en
rungande smäll.

I Montparnasse kan man idag åka slalom mellan litterära
och konstnärshistoriska minnesmärken. På boulevard du
Montparnasse tvärgata rue Delambre handlade Strindberg

Impressionism
En målarstil som uppmärk-sammar
ljuset och atmosfä-ren. Kända
konstnärer: Claude Monet, Paul
Cézanne och Auguste Renoir. På
den första impressionistutställ-
ningen i Paris 1874 visade Monet
sin Impression, soluppgång, vars
namn gav upphov till hela stilrikt-
ningen.

The Lost Generation
Desillusionerade amerikanska för-
fattare och konstnärer som på tju-
gotalet levde loppan i Paris i ett
försök att glömma de hemska
minnesbilderna från första
världskriget. Myntat av amerikans-
kan Gertrude Stein i samtal med
Hemingway i Paris. ”You are all a
lost generation”, sa hon till honom.

Modernism
Västerländsk kultur som ifrågasät-
ter traditioner och vill ersätta dem
med en rationell och kritisk håll-
ning och öppenhet för föränd-
ringar. Poppis idéströmning bland
författare och konstnärer i Paris på
tio- och tjugotalen.

Existensialism
En blandning av filosofi, diktning
och religion. Efter andra världskri-
get i Paris företrädd av Café de
Floregästerna Jean-Paul Sartre,
Gabriel Marcel, Simone de Beau-
voir och Albert Camus. Upplevel-
sen av att finnas till kan aldrig bli
föremål för objektiv kunskap, me-
nade de.

The Beat Generation
Amerikanska författare före-trädda
av Jack Kerouac, Allen Ginsberg,
William Burroughs med flera. Mel-
lan 1957 och 1963 levde flera av
dem bohemliv i St-Germain-des-
Prés. The Beat Generation, den
slagna generationen, är en para-
fras på uttrycket The Lost Genera-
tion, men associeras också till
jazzens beat (rytm). Kännetecken:
drogromantik och vagabondideal. 

5X
ISMER

Rue de Seine ligger i hjärtat
av författarnas och musiker-
nas St-Germain-des-Prés.

På Place du Tertre i Mont-martre är konstnärsmyten ett skådespel för turister.
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sin ost (nummer 8), arbetade Man Ray (nummer 15), bodde
Fujita (nummer 5) och träffades första gången amerikans-
ka författarna Hemingway och Fitzgerald (på Dingo Bar, nu-
mera omdöpt till Auberge de Venise, nummer 12).

När 1900-talets största krig var slut föddes längtan efter
Paris igen. Nu var Europa åter vidöppet. Tillväxten sköt fart,
optimismen spirade. Men samtidigt hårdnade Sovjets grepp
om Östeuropa. Kalla krigets iskyla svepte in och på båda
sidor om järnridån fanns domedagsvapnet: atombomben.
Förmodligen var det bara en tidsfråga innan mänskligheten
skulle möta sin undergång.

1950 kom en ung Birgitta Stenberg till Paris bärande på
drömmen om att bli författare och en lust att se världen –
innan det var för sent. På Café de Flore och Les Deux Magots
i St-Germain-des-Prés satt existentialisterna och diskuterade
den falska objektiviteten med sådan stil och finess att de blev
en levande attraktion.

Barerna skröt i sin marknadsföring med att man hos
dem kunde möta Sartre och Camus, ja, hela den franska in-
tellektuella eliten.

En öl, en cigarett och en fläkt av existentialism. BöckerParis Röda kvarn-kabaré är idag en svindyr turistfälla.

Till Le Select i Montparnasse gick Hemingway, men det är huskatten
Mickey som hänger porträtt.

I Montparnasse kan man idag
åka slalom mellan litterära och

konstnärshistoriska minnesmärken’’
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och filosofi var inte torrt och dammigt, utan en på samma
gång cool och brinnande iver att förstå sig själv och livet.

Ivern var inte bara intellektuell utan också fysisk: »Vi
hade älskat oss genom natten med dess svalka genom det
öppna fönstret …« skriver Birgitta Stenberg i Alla vilda och
fortsätter: »Sedan följde den tidiga morgonen då vi lämnade
hotellet med våra kroppar tunga av sömnbrist och svullna av
kärlek. Så fort jag satt foten utanför hotellets entré steg den
nya, bubblande känslan av förväntan i mig.«

På bögbaren La Reine Blanche, som inte längre finns
kvar, träffade hon den svenske poeten Paul Andersson, som
precis som Arthur Rimbaud skrev alla sina dikter ung för att
sedan plötsligt försvinna från den litterära scenen. Deras
första möte började med att Paul frågade Birgitta om hon läst
just Rimbaud. När hon skakade på huvudet stoltserade han:

– Det måste du göra. Sen kan vi talas vid.
Det blev en lång bekantskap, men inte helt okomplicerad.

Birgitta Stenberg beskriver Paul i Kärlek i Europa som
självupptagen och manisk, å andra sidan i sig ett äventyr.
Bränslet var öl, cigaretter och amfetamintabletten med det
kongeniala namnet Maxiton och livet en paradoxal känsla av
total närvaro och väntan på det litterära genombrottet – och
kanske också atombomben.

1955 var min pappa, son till en stålverksarbetare i Ave-
sta, 24 år och satte sig på tåget till Paris. Han hade sett
franska filmer av bland andra Marcel Carné och lockats av de
romantiska Parismiljöerna. Pappa var här då allt hände,
medan jag plågas av en känsla av att jag kommit femtio år för
sent.

på bar nesle dövar jag en regnig vintersöndag vemodet
med en sallad med varm chevreost och ett glas iskall Côtes-
du-Rhône från en liten karaff, som i menyn kallas pichet
(som låter lika sofistikerat som un formidable – det ord du
ska använda för att serveras en stor öl). I ena hörnet en platt-
tv som visar en fotbollsmatch, i andra hörnet ett skramlande
flipperspel. En vardagsbar i St-Germain-des-Prés som till-
sammans med Bar Monaco, som idag heter något annat, för
ett halvt sekel sedan var stamlokus för Stig Claesson, Slas.

Åh, man skulle ha varit med då. Hör bara vad Slas skri-
ver i Efter oss syndafloden: »Vi var alla unga och mer eller
mindre begåvade och vi var vackra.«

Fyrtio steg från baren in i den lilla gränden rue de Nesle
ligger Hotel de Nesle där Slas bodde med få ägodelar förutom
en reservoarpenna av märket Eversharp, ett teckningsblock
och en skrivmaskin. Jag går bokstavligen i Slas fotspår, men
får det till fyrtiofem steg, vilket får ses som en god överens-
stämmelse. Kanske har ingången till baren flyttats – eller så
hade Slas helt enkelt längre ben än vad jag har.

Jakten på frihet och kreativitet i Paris i mitten av fem-
tiotalet delade Slas med andra blivande och redan etablerade
kändisar som Pär Rådström och Lars Forssell, skulptören Al-
berto Giacometti och jazzmusikern Miles Davis, som för öv-

Om ni kommer ihåg vad ni
drack i Paris har ni ta mig fan
inte varit där.’’



Alkohol är beroendeframkallande
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rigt Slas och Lars Forssell intervjuade på en bar i Montpar-
nasse i hopp om att skicka hem en artikel till en svensk tid-
ning och få ner en check med ett välbehövligt arvode. Men
både den kände jazzmusikern och de svenska författarna
drack sig så fulla att ingen dagen efter mindes något om vad
som hade sagts.

»Vi kände en total frihet som jag ibland kan undra vem
som gav oss«, skriver Slas och berättar också om hur han
långt senare hemma i Stockholm avlyssnar ett samtal på en
restaurang mellan några yngre svenska författare som pratar
om vilka märkesviner de druckit i Paris. Slas reser sig och
går fram till sällskapet och säger:

– Om ni kommer ihåg vad ni drack i Paris har ni ta mig
fan inte varit där.

vad hände sedan? Sedan kom de amerikanska beatförfat-
tarna med Allen Ginsberg i spetsen, protesterna mot Frank-
rikes krig i Algeriet och studentrevolten. Men allt där är
historia. När jag idag, 2008, traskar förbi kaféerna på boule-
vard St-Germain ser jag inga fattiga bohemer eller diskute-
rande existentialister, bara kreditkort och kulmagar – och i en
reflekterande barspegel: mig själv med en Parisguidebok i
handen och en blick som en hyena.

Annat var det för femtio år sedan. Då reste man till Paris
med oceaner av oplanerad tid framför sig, skral kassa och på
enkel biljett. Allt ordnade sig i sinom tid. Hem kom man all-
tid. 

Jag ser inga fattiga bohemer
eller diskuterande existentia-

lister, bara kreditkort och kulmagar.’’

Paris tunnelbana har stil – stilen kallas jugend.
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jurister och välutbildade akademiker som älskar att
spendera sin dyrbara fritid i skärgården tillsammans
med familj och vänner. Och har man ett stressigt och
tids-krävande arbete vill man gärna ha ett behagligt
och bekymmersfritt båtägande, vilket vi på Huges
erbjuder. Idag är vi Sveriges ledande marina aktör och
på våra 6 fullserviceanläggningar finner du Sveriges
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och monterar alla båttillbehören, bottenmålar och 
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samt ser till att båt & motor är servad. 

Just nu erbjuder vi även mycket förmånlig finansiering
och försäkring av din båt. Dessutom lovar vi att levere-
ra bästa kvalitet och högsta service tillsammans med
marknadens bästa båtpriser. Funderar du på att köpa
båt så gör det nu. Fråga gärna din kollega om du inte
tror att detta är sant.
Gå in på www.hugesmarina.se för mer information om
oss, våra priser och vilka båtmärken vi säljer.

Ps. Tecknar du en order på en båt hos oss för minst
250 000 kr före den 1/6-09 laddar vi ditt Hugeskonto
med 2 500 kr som du kan köpa båttillbehör för. För att
erbjudandet skall vara giltligt anger du vår kampanj-
kod: Legally!
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Guide till Paris
Böcker

Kikis Paris
– konsten, livet & kärleken 1900–

1930, Billy Klüwer och Julie Martin
(1990).

Sylvia Beach and the Lost -Genera-
tion, Noel Riley Fitch (1985).

Och solen har sin gång, 
Ernest Hemingway (1926).

Alla Vilda, Birgitta Stenberg
(2004).

Kärlek i Europa, 
Birgitta Stenberg (1981).
Paris, en kärleksroman, 
Pär Rådström (1955).

Om vänskap funnes, 
Stig Claesson (1981).

Efter oss syndafloden,
Stig Claesson (2002).
The Beat Hotel,  
Barry Miles (2000).

Barer och restauranger

Bar Nesle, hörnet rue Daup-
hine/rue de Nesle, metro Odéon.
Bar och brasserie med prisvärd
meny. Ät deras steack de bavette
eller chevresallad och avsluta med
en crème brulée. Hit gick Slas och
hans vänner.

Tournon, rue Tournon 18, metro
Mabillon. Bar och brasserie. Hit
gick svarta amerikanska författare
som Chester Himes och jazzmusi-
ker som Miles Davis, men också
Pär Rådström, Lars Forssell och
Slas.

Café de Flore, boulevard St-Ger-
main 172, metro St-Germain-des-
Prés. Lever fortfarande gott på att
det var existentialisternas kafé på
femtiotalet. Publik idag: välbe-
ställda kulturintresserade Parisbor,
bourgeois boheme, och utländska
turister. Filosofidiskussioner på
engelska klockan 20 första onsda-
gen i månaden. Hit gick Jean-Paul
Sartre, Simone de Beauvoir, Albert
Camus och alla med intresse för fi-
losofi och/eller författardrömmar.

Brasserie Lip, boulevard St-Ger-
main 151, metro Mabillon. Dyr men
bra restaurang med anor från
1880. Här gömde sig Sartre och de
Beauvoir bakom gardinerna och ki-
kade på turisterna som stod utan-
för Flore på andra sidan gatan och
hoppades att få syn på de kända
existentialisterna. 

La Rotonde, boulevard du Mont-
parnasse 105, metro Vavin. Dyrt,
men fin rödmurrig konstnärsro-
mantisk inredning. Hit gick Pablo
Picasso, Igor Stravinsky, Erik Satie
med flera. 

La Coupole, boulevard du Mont-
parnasse 102, metro Vavin. Stor re-
staurang med klass, som öppnade
första gången 1927 som en bar
américain. Bra på ostron. Även
kaféavdelning. Pelare dekorerade
av kända konstnärer, däribland
svenske Isaac Grünewald. Hit gick
det sena tjugotalets konstnärspar-
nass.

Le Select, boulevard du Montpar-
nasse 99, metro Vavin. Öppnade
1925 och var den första baren i
kvarteret som hade öppet hela
natten. Billigast av Montparnasses
fyra konstnärshistoriska boulevard-

kaféer. Hyfsat bra mat. Hälsa på
huskatten Mickey som brukar sova
på bardisken. Hit gick tjugotalets
konstnärer, Ernest Hemingway,
Stig Claesson, Pär Rådström.

Lapin Agile, rue des Saules 22 i
Montmartre, metro Lamarck-Cau-
laincourt. Picassos stamhak. Idag
Paris äldsta ännu öppna kabaré
med chansons, humor, poesi och
dans.

La Perle, rue Vielle-du-Temple 78,

metro Chemin Vert eller St-Paul.
En bar i Maraiskvarteren som är
dagens svar på femtiotalets förfat-
tarkaféer. Smockfullt med unga
franska och utländska kulturarbe-
tare. Bra tryck fredag- och lördag-
kvällar.

Bo 

Hotel de Nesle, rue de Nesle 7,

tel 01–435 462 41, metro Odéon,
www.hotel denesleparis.com. Här
bodde Slas i mitten av femtiotalet.

Då kostade ett rum tre kronor nat-
ten, idag 700–950 kronor. 

Prisvärt. Konstnärligt inrett, och

varje rum unikt designat. Du kan
till exempel bo i orientalrummet
och i kolonialrummet. Varje rum
finns dokumenterat på sajten.

Hotel la Louisiane, rue de Seine
60, tel 01–443 217 17, metro Mabil-
lon. www.hotel-lalouisiane.com. Här
bodde en gång i tiden sångerskan
Juliette Gréco, författaren Ernest
Heming-way och jazzmusikerna
John Coltrane, Lester Young, Chet
Baker, Charlie Parker och Dexter
Gordon. Dubbelrum runt 1 000

kr/natt. Billigare i juli–augusti (ef-
tersom man inte har luftkonditio-
nering).

Hotel de la Faculte, rue Racine 1,
tel 01–432 687 13, metro Odéon,
www. hotelfaculte.com. Berömmer
sig för att haft många konst-närer
som gäster. Mycket bra läge med
nära till boulevard St Michel, Lux-
emburgträdgår-den och St-Ger-
main-des-Prés. Ett enkelrum kostar
650 kr, medan ett dubbel går på
750–850 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.
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det är ditt sparkapital.

Men vem ska välja storle-
ken på risktagandet – du
eller förvaltaren?

Svaret kan verka själv-
klart och de flesta fondspa-
rare väljer risknivå själva
genom att placera i fonder
med en tydlig inriktning.
Vanligast är rena aktiefon-
der, där alla pengar place-
ras i en viss typ av aktier.
Avkastningen följer den
marknadens svängningar
både uppåt och nedåt, för

förvaltaren har som mål att
nå en bra relativ avkast-
ning, alltså att lyckas bättre
än andra fonder av samma
typ.

Fast just efter usla bör-
sår som 2002 eller 2008 är
många missnöjda med an-
svarsfördelningen. Varför
har inte fondförvaltarna
hindrat förlusterna?

Bakom missnöjet finns
nog ibland en övertro på
”proffsens” förmåga. Förlo-
rarna tycker ofta att förval-

taren borde ha förutsett
börsnedgången och flyttat
pengarna till säkra placer-
ingar. Men i bestämmel-
serna för vanliga
aktiefonder står att de ska
vara fullinvesterade, så ak-
tieförvaltaren får inte välja
andra placeringar.

ovanligt stor frihet

Under börsras ökar därför
intresset för ”hedgefonder”,
som är ett samlingsnamn
för investeringsfonder där
förvaltaren har ovanligt
stor frihet att välja placer-
ingar. Deras mål brukar
därför vara att nå bra abso-
lut avkastning, alltså att
tjäna pengar varje år, vilket
brukar markeras med en
resultatbaserad avgift som
varje år ger förvaltaren 20

procent av den värdeök-
ning som är högre än en
riskfri ränta.    

Gränsen för vad som är
en ”hedgefond” har blivit
allt mer oklar i takt med att
fler förvaltare velat dra
nytta av de möjligheter till
frihet och höga avgifter
som begreppet rymmer.
Dessutom är det stor skill-
nad mellan Sverige och
andra länder – svenska
hedgefonder är hårt regle-
rade och kontrollerade,
medan de i andra länder
ofta mer liknar det som i
Sverige kallas aktiespar-
klubb.

Fast normalt är som
sagt att förvaltaren har
extra stor frihet att välja
udda innehav och att av-
kastningen därför ibland

Intresset har ökat för hedgefonder, men de

passar bäst om spartiden är under 5 år. Välj

stora svenska hedgefonder och sprid peng-

arna på flera förvaltare.

HEDGEFONDER

Dyrt sätt att få bättre
riskspridning

FALUN 023-79 23 00
MALMÖ 040-720 20
www.standardbolag.se

STOCKHOLM 08-23 41 15
GÖTEBORG 031-17 12 25
info@standardbolag.se

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

Slutstenen  -  den ledande avvecklingstjänsten sedan 1992
Sälj det vilande bolaget till oss så likviderar vi det. Ägaren får betalt omedelbart och behöver inte vänta 8-10

månader på utskiftningen. Vi tar hand om all hantering av bolaget.
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Snabbavveckling

www.formabolag.se

Prisexempel 

Värde: 100.000 kr.  Vi betalar: 88.000 kr.
Värde: 250.000 kr.  Vi betalar: 237.000 kr.
Värde: 500.000 kr.  Vi betalar: 482.000 kr.
Värde: 1.000.000 kr.  Vi betalar: 971.000 kr

Vi köper ditt bolag
Du slipper vänta på pengarna
Styrelsen byts ut
Vi avvecklar bolaget

Vi förvärvar bolaget och Ni erhåller likvid omgående! Säljaren får  

köpeskillingen direkt, utan att behöva vänta på en fullbordad likvidation.

Forma Bolagstjänster AB är ett 
företag i Forma Gruppen.

avviker mycket från vad
andra placeringar ger. En ef-
fekt av friheten är dessutom
att kunderna ofta har betyd-
ligt sämre grepp om vad
pengarna har placerats i. 

När förvaltaren väljer
en helt egen strategi ökar
risken att resultatet blir
dramatiskt mycket sämre
än hos andra hedgefonder.
Därför är det extra viktigt
med riskspridning mellan
flera förvaltare, mer om
detta senare.

många sorter

Det finns som sagt många
sorters hedgefonder. Skill-
naderna i både risktagande
och strategier är både stora
och varierar över tiden, så
det är svårt att generalisera
om hedgefonder. I Sverige

är den vanligaste inrikt-
ningen att förvaltaren foku-
serar på Stockholmsbörsen,
men kompletterar aktiein-
nehaven med att blanka
(låna aktier och sälja dem,
med förhoppningen att
köpa tillbaka dem billigare
senare). 

Men många andra gör
affärer på betydligt mer
udda marknader. Vissa för-
söker vara smartast på rän-
temarknaderna, andra på
den nordiska elbörsen eller
på globala terminsmarkna-
der.

En tredje (mer ovanlig)
variant är ”äkta” hedgefon-
der, de försöker alltid
skydda (hedge) innehaven
med en snarlika motsatt
position. Dessa förvaltare
letar avvikande priser och

utnyttjar dem (vilket kallas
arbitrage).

fördelar

Det som dramatiskt ökat
intresset för hedgefonder
de senaste 15 åren är
främst att de lyckats ge
högre avkastning än ränte-
bärande placeringar, men
utan de dramatiska sväng-
ningarna på aktiemarkna-
den.

2008 har dock varit en
besvikelse, när en stor del
av hedgefonderna har drab-
bats av finanskrisen. Och i
framtiden kommer hedge-
fonder rimligen att ge lägre
avkastning än tidigare, helt
enkelt därför att fler förval-
tare numera tävlar mot va-
randra.

Även riskspridningen

via hedgefonder fungerade
sämre än väntat under
2008, men avkastningen
har trots allt sällan varit
lika dålig som hos aktiefon-
der.

nackdelar

Nackdelarna är fler och tyd-
ligare än fördelarna. Till att
börja med krävs ofta
250.000 kronor eller mer
som första insättning och
affärer tillåts ofta bara en
gång per kvartal. Kapitalet
belastas nästan alltid med
både fast avgift och resul-
tatbaserad avgift, vilket till-
sammans gör att kostna-
derna under en längre spar-
period blir högre än i van-
liga aktiefonder.

Samtidigt är risktagan-
det i hedgefonder normalt
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lägre än i ett rent aktiespa-
rande, vilket på lång sikt
betyder att avkastningen
från hedgefonder även
brutto (före avgifter) i snitt
kommer att bli lägre. Där-
för är det vid spartider på
mellan 2 och 5 år som hed-
gefonder passar bäst. 

köptips

Några av storbankerna har
egna hedgefonder och de
kan innehålla miljardbelopp
enbart tack vare bankens
starka säljorganisation. Men
flertalet hedgefonder för-
valtas av små fondbolag
utan stora säljorganisatio-
ner, så om de innehåller
över en miljard kronor så
betyder det att ett antal
professionella köpare
redan har granskat deras

kvalitet noga. För småspa-
rare som inte har resurser
att granska alla detaljer är
det därför vettigt att enbart
välja mellan de största
svenska hedgefonderna. 

Fonder registrerade i
Sverige ger två fördelar för
svenska sparare. Dels är det
lättare att få information
på svenska, både direkt
från fondbolaget och via
andra källor som tidningar
och Finansinspektionen.
Dels är målet för de
svenska hedgefonderna att
ge ett bra resultat räknat i
svenska kronor. Det sist-
nämnda gäller särskilt de
hedgefonder som fokuserar
på att undvika förluster
och ge en så stabil värdeök-
ning som möjligt, eftersom
de undviker valutarisker

genom att säkra placering-
arna räknat i svenska kro-
nor.

Att förvaltarna av hed-
gefonder har extra stor fri-
het gör det, som sagt, extra
viktigt att sprida pengarna
på flera förvaltare. Det re-
kordstora bedrägeriet i
New York, där den huvud-
ansvarige Bernie Madoff
själv påstår att motsva-
rande 400 miljarder kronor
saknas, visar det dumdris-
tiga med att anförtro allt

till en förvaltare. Fond-i-
fond som väljer ut ett stort
antal hedgefonder är en be-
kväm lösning, men tyvärr
är även dessa ofta väldigt
dyra med ett lager till av
både fast och resultatbase-
rad avgift. Ett bättre alter-
nativ är Brummer
Multi-Strategy (f d Helios)
som gratis sprider peng-
arna mellan flertalet hedge-
fonder inom Brummer &
Partners.

Förvaltarna av hedgefonder
har extra stor frihet vilket gör

det extra viktigt att sprida pengarna
på flera förvaltare.’’

Vi guidar dig i 
djungeln av fonder.
Det finns oändligt många fonder. Och även om du  

vet vad du söker, kan det vara svårt att hitta rätt.  

Vi hjälper dig genom att välja ut högpresterande  

fonder och välja bort dem som inte håller måttet.  

Kvar blir guldkornen. Då är det lättare för dig att välja.
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folksam.se/fonder
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M AT |  VÅRA SVENSKA TRADITIONER

när våren börjar övergå
i sommar, då är laxen som
allra bäst. Christer Ling-
ström förbereder en ugns-
bakad lax med grön sparris
och andra tillbehör.

– Den här rätten passar
vid festligare tillfällen, som
bröllop, eller som en lör-
dagsrätt med lite festligare
karaktär, tycker han.

Till fisken serverar han
gärna murklor.

– Det är inte helt lätt
att hitta så här års, det säljs
inte överallt. Man får ge
sig ut på jakt helt enkelt,
ägna sig åt lite detektivar-
bete.

Som dessert föreslår
han jordgubbstårta.

– Om man vill göra det
enkelt för sig kan man an-
vända färdigköpta tårtbott-
nar.

För några år sedan

hade han inte stått för en
sådan rekommendation:

– Allting smakar bättre
när man har lagt ned kär-
lek och omtanke. Men nu
förstår jag mer och mer att
det inte finns hur mycket
tid som helst. Färdigköpta
bottnar gör att det går
snabbare. Fast vanilj-
stången, den kan man inte
fuska med. Det måste vara
riktig vanilj. 

4 portioner

cirka 600 g laxfiléer
olja
grovsalt

Dela laxen i 150 g bitar. Smörj en
ugnssäker form och lägg laxen i
den. Strö över salt och ställ in i
175º varm ugn i cirka 10 minuter.

murkelsås

1 schalottenlök
50 g torkade murklor, blötlagda,
blancherade och sköljda
2 dl fiskbuljong
3 dl vispgrädde 
salt och peppar, 
ev. cayennepeppar
smör
Skala och hacka löken och fräs
den utan att den får färg. Tillsätt
murklorna och fräs ytterligare
någon minut. Tillsätt buljongen
och grädden och låt koka ihop till
lagom konsistens. Smaka av med
kryddorna.

sparris

16 st
Skala sparrisen och skär bort
några cm av den nedersta delen.
Kontrollera genom att böja ne-
deränden av stjälken. Där stjäl-
ken går av, börjar den träiga
smaken.
Koka sparrisen i lättsaltat vatten 
4–5 minuter.

potatis

Skölj och skala potatis och lägg i
kokande, saltat vatten. Koka upp
den hastigt för att sedan minska
värmen och låta den koka mjuk
ca 25 minuter.

Häll av kokvattnet och låt potati-
sen ånga av genom att lägga
hushållspapper över potatisen
och lock på kastrullen i någon
minut. Servera den sedan ome-
delbart.

UGNSBAKAD LAX
MED SMAK AV
FÖRSOMMAREN

När laxen leker ger sig Christer Lingström

ut på jakt efter murklor.

På jakt efter
murklor
till laxen

christer lingström

Mångårig krögare på Edsbacka krog, bjuder i varje nummer
av Legally yours på några av sina bästa recept.
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10–12 bitar

tårtbotten

3 ägg
3 dl socker
3 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
7 msk kokande vatten

Vispa ägg och socker luftigt.
Blanda mjöl och bakpulver och 
rör ner det. 
Slå sist i det kokande vattnet. 
Häll smeten i en smord och bröad
springform, 24–26 cm i diameter.
Grädda i 175° 
cirka 25 minuter. 

Låt kallna. Skär bottnen i 3 delar.
Använd en lång kniv och skär för-
siktigt först runtom och sedan in
mot mitten.

fyllning

250 g kesella
märg av 1 vaniljstång (dvs. inne-
hållet 
i en vaniljstång)
1 dl jordgubbsmarmelad
rivet skal från 2 apelsiner
1 sockerkaksbotten delad i 2 delar
jordgubbssaft (koncentrat)
6 dl vispgrädde
cirka 1 kg färska jordgubbar

Blanda kesella med vaniljmärgen,
marmelad och rivet apelsinskal.
Lägg ut den undre sockerkaksbot-
ten och fukta botten med lite jord-
gubbssaft, fördela sedan fyllningen
över. Avsluta med att lägga på den
övre delen av sockerkakan och
fukta även den med jordgubbs-
saft.

Vispa grädden. Stryk ett lager vis-
pad grädde över och runt tårtan
så att grädden täcker hela sock-
erkakan. Garnera med skivade jor-
dgubbar och ställ kallt tills den ska
serveras. Servera gärna till en
kopp kaffe och en liten likör.

Christer Lingströms senaste
bok ”Våra svenska traditioner”
tar upp det traditionella
svenska köket.

JORDGUBBSTÅRTA

foto: bruno ehrs



non och resterande del Cabernet
Franc. Vinets doft är en blandning av
ceder, mörk frukt, mineraler och fat.
Smaken är ung och tuff med sträva
tanniner men med syror och frukt
som ger vinet balans. Det kan drickas

idag men det vinner på lagring.
Som ni alla säkert vet är jag

inte någon stor förespråkare för
boxviner men om jag skulle
dricka en box så skulle jag välja
torus. Blandningen är den-
samma som i Bouscassé. Torus
är naturligtvis ett mindre stort

vin än Bouscassé. Det är fruktigt och
mer tillgängligt och skall naturligtvis
konsumeras omgående.

chãteau montus är en bland-
ning bestående av 85 procent Tannat
och 25 procent Cabernet Sauvignon.
För närvarande finns inte detta vin på
monopolets hyllor eftersom det när
det kommer ofta säljer slut snabbt.
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peter axelsson

Vinexpert och advokat, delägare 
i Brottmålsadvokaterna i Stockholm

VIN |  SUD-OUEST

området söder om bordeaux bru-
kar kallas Sud-Ouest. Detta kan ge in-
trycket av att det är ett enda enhetlig
vinområde. Inget kan vara mer fel.
Inom området finns ett flertal distrikt
och här framställs en rad spännande
viner på ett flertal ovanliga druvor.
Ett sådant distrikt är Madiran och här
är det den blå druvan Tannat som är
kungen.

Marken i Madiran består huvud-
sakligen av lera och kalksten. Efter-
som Atlanten ligger väster om
Madiran är det ett milt och fuktigt
område men i regel är höstarna torra.
Vinerna framställda av Tannat är som
unga djupt mörka, alkoholstarka och
mycket rika på garvsyra vilket krävde
lång lagring. Tannat blandas många
gånger med andra druvor såsom Ca-
bernet Sauvignon, Cabernet Franc
och Fer. Med hjälp av moderna till-
verkningsmetoder kan vinerna i dag
drickas unga. Men de vinner ofta på
lång lagring.

Alain Brumont är den producent
som varit vägledande och idag tillhör
de främsta i området. Hans far var
vinbonde men Alain Brumont hade
egna idéer och på grund av detta läm-
nade han familjegården. Istället köpte
han upp värdelös mark på sluttning-
arna i Madiran. När han sedan bör-
jade planera vinstockar så var det
många som ansåg att han inte var rik-
tigt klok. Han började använda dynga
istället för konstgödsel. Han skördade
för hand och han gallrade bort mas-

sor av druvklasar innan skörd. De
bortgallrade klasarna kastade han
bort. Det var nog många andra vin-
bönder som tyckte att Alain Brumont
slösade bort det naturen givit dem.
Alain Brumont använde sig av kol-
syra för att kyla ned druvorna
under transporten från vin-
fälten till pressen. Han fram-
ställde även egna vinfat för
att förvara sina viner.

Det var som sagt många,
inklusive Alain Brumonts far,
som ansåg att han var helt fel
ute med alla dessa nymodigheter. I
dag är dock läget ett annat och de
andra vinbönderna har tagit efter
Alain Brumonts metoder. Ett kvitto
på att Alain Brumont gjorde rätt är
att han i dag är världsberömd och att
hans viner fått flera stora utmärkel-
ser. Alain Brumont har också lyckats
ekonomiskt och idag äger han föru-
tom familjeegendomen Chãteau
Bouscassé även bland annat granng-
ården Chãteau Montus. Den samman-
lagda vingårdsarealen uppgår till
cirka 160 hektar. Alain Brumont är ett
levande exempel på att om man vågar
gå sin egen väg så kan man vinna
framgång.

Alain Brumonts viner brukar fin-
nas på Systembolaget. I dag finns
fyra av hans viner, två röda, ett torrt
och ett sött vitt vin.

chãteau bouscassé (årgång

2005) är en blandning av 65 procent
Tannat, 25 procent Cabernet Sauvig-

Tannat
sägs ge långt liv
Att goda viner kan vara underbara att inmundiga det vet vi

alla. Att det dessutom är nyttigt gör inte saken sämre. 

Viner framställda av den blå druvan Tannat sägs garantera

att vi lever länge. 



Jag är övertygad om att vi alla vill bli så gamla som möjligt. För att
uppnå detta mål och dessutom få vara friska rekommenderar jag
starkt ett flertal glas vin gjort på druvan Tannat.’’När nästa årgång släpps vet jag för när-

varande inte men håll ögonen öppna
och köp när det dyker upp. Prisnivån
brukar vara runt 170-200 kronor. Ett
stort vin som kan lagras länge.

la tyre är Alain Brumonts presti-
gevin. Det består enbart av Tannat. I
beställningssortimentet finns årgång
2005 som är ett härligt kraftpaket.
Doften är ung och stor med inslag av
choklad, mörk frukt och tryffel. Sma-
ken är ung, fyllig och komplex med
härlig syra, sträva markerade tanniner
och fin frukt. Ett balanserat och struk-
turerat vin som viner på lagring.

Alain Brumont framställer också
fina vita viner och ett riktigt fynd är
hans la gascogne gros manseng-

sauvignon blanc. Ett rent, balanse-
rat och snyggt vin med viss fetma. Ett
allround vin. Som avslutning på en
middag är det alltid gott med ett sött
vin. Prova då Alain Brumonts pache-

renc doux brumaire novembre.

Druvan vinet är gjort på heter Petit
Manseng. Doften i detta vin är åter-
hållen med inslag av klister, honung
och torkad frukt. Smaken är söt med
fin balanserad syra och bra frukt. Ef-
tersmaken är relativt lång. Alain Bru-
mont gör ett flertal söta viner som bär
namn efter den månad de skördats.

Jag är övertygad om att vi alla vill
bli så gamla som möjligt. För att
uppnå detta mål och dessutom få vara

friska rekommenderar jag
starkt ett flertal glas vin
gjort på druvan Tannat.

§ 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

VINER FRÅN SUD-OUEST

varunr och namn pris betyg

2882   La Gascogne Gros 
Manseng-Sauvigon Blanc 2007 77 kr §§§

2261   Torus 2006 
Bag in Box 3 liter 215 kr §§§

2204   Chãteau Bouscassé 2005 105 kr §§§§

99133  La Tyre 2005 495 kr §§§§§

82817  Pacherenc Doux Brumaire 
Novembre 2005 (500 ml) 179 kr §§§§
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om man skall lagra ett vin eller
inte beror främst på vilken typ av vin
man föredrar. Tycker man bäst om ett
fruktigt och yppigt vin så dricker
man det ungt och helst inom de när-
maste åren efter det att det tappats
på flaska. Föredrar man de aromer
där frukten fått ge företräde åt det
som kallas sekundära eller tertiära
aromer så lagrar man vinet. Om man
inte vet vad man föredrar så får man
helt enkelt prova sig fram.

Köp alltid flera flaskor av samma
vin. Då kan man följa ett vin och se
hur det utvecklas. De viner som vin-
ner mest på lagring är de som har
mycket syra, socker och/eller tanniner
kombinerat med frukt är de som pas-
sar bäst att lagra.

Till den första kategorin hör ex-
empelvis champagne och detta oav-
sett om det är en standard skumpa
eller en årgångschampagne. En ung
champagne domineras av sin syra
och smakar ofta lite gröna äpplen
med inslag av jäst och rostat bröd.
Med ålder utvecklas doften och sma-
ken och bubblet får ofta inslag av
svamp, nötter och smör. 

Även stilla vita viner får större
komplexitet med lagring. Ett bra ex-
empel på detta är de tyska rieslingvi-
nerna.

Söta viner är ofta koncentrerade
och smakrika redan från början. Tack
vare att sockret är som ett konserver-
ingsmedel kan de oft lagras länge.
Det äldsta söta vin jag själv druckit

var från 1800-talet senare del och jag
lovar det var fullt av liv. Portvin krä-
ver lagring. Årgång 1977 börjar nu bli
riktigt trevlig.

I de röda vinerna är det ofta tan-
ninerna som dominerar. Om kombi-
nationen med syror och frukt är bra
så har man goda förutsättningar för
att lagra vinet. Klassiska exempel är
vinerna från de franska distrikten
Bordeaux och Bourgogne. Vinerna
från italienska Piemonte eller
spanska Priorat är andra viner som
vinner på lagring. Av tradition har
dessa viner krävt lagring för att bli
drickbara men med de moderna
framställningsmetoder som idag
finns så är vinerna tillgängliga redan
som unga.

Lagrat
inte alltid bättre

peter axelsson

Vinexpert och advokat, delägare 
i Brottmålsadvokaterna i Stockholm

VINSKOLAN |  LAGRING

Att lagra ett vin innebär inte nödvändigtvis att det blir bättre.

De flesta viner som görs i dag är drickfärdiga efter det att de tappats

på flaska. Men vad är det då som händer om man lagrar ett vin och

hur skall man lagra det?
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På jakt efter gröna rum?
På Linnégatan alldeles intill Humlegården  

-
-

-

tre faktorer påverkar resultatet av
lagring. Det är ljus, temperatur och vib-
rationer. En fjärde faktor som de lärde
tvistar om är luftfuktighet. En del menar
att det för att korken skall behålla sin
elasticitet och inte torka ut krävs att den
får ligga i en miljö med hög luftfuktig-
het så att korken kan fuktas utifrån.
Vinet i flaskan skulle fukta korken in-
ifrån flaskan. Andra menar att en kork
inte kan dra nytta av hög luftfuktighet
eftersom den inte når korken då flas-
kans mynning också är försett med ett
sigill som förhindrar att fukten når
fram. Jag tror också att så är fallet. Av
detta lär vi oss dock att vinet
skall (om det har kork) skall
förvaras liggande.

Det finns en anledning
till att viner tappas på mörka
flaskor. Ljuset påverkar vi-
nets färg och smak negativt.

Temperaturen skall vara
jämn och idealtemperaturen
ligger runt 11–12 grader.
Om det är varmare så mog-
nar vinet snabbare. Det är
ok om temperaturen variera
med årstiderna men det får
inte vara stora skillnader
mellan dag och natt. 

Vibrationer gör att den
fällning som uppstår med tiden inte
kan lägga sig. Det påverkar inte smaken
men vinet blir grumligt och gör det
omöjligt att dekantera. 

Om man inte tänker lagra vinet i
mer än fem år så går det utmärkt att
lagra det i till exempel en garderob i
hallen eller i sovrummet. Tänker man
lagra längre och inte har den perfekta
vinkällaren så finns det vinkylare som
fungerar bra. Problemet med dem är
bara att det kan bli väl mycket plock
när man bara vill ha en flaska. Ett
annat, bättre alternativ, är att man tar
och bygger om en garderob eller ett för-
råd. Jag bor själv i en lägenhet och har
gjort så genom att sätta in ett kylaggre-
gat i ett rum och sätta upp vinställ på
väggarna. Fungerar alldeles utmärkt.

Nu är det bara att gå ut och handla
sex eller tolv flaskor. Sedan föreslår jag
att ni dricker en flaska vartannat år. Jag
lovar att ni kommer att märka att ett
vin, liksom vi människor, genomgår
förändringar i takt med tiden.

Tre faktorer
påverkar 

resultatet av lag-
ring. Det är ljus,
temperatur och
vibrationer. En
fjärde faktor som
de lärde tvistar om
är luftfuktighet

’’
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KULTUR |  SILVERSMIDE

Svenskt silversmide har en lång och rik historia. 

I en ny bok skildrar Sofia Rudling Silfverstolpe, medar-

betare i Legally yours, hur hantverket och formerna har 

utvecklats. 

av peter johansson

– svenskt silver är unikt i sitt slag
och står sig f väldigt bra internatio-
nellt sett, konstaterar hon.

– Min tanke är att boken ska vara
en lättsam introduktion men med
visst djup. Den ska vara
rolig att bläddra i samti-
digt som den förhopp-
ningsvis inbjuder till
fördjupande läsning.

I boken presenteras ett
urval av de mest inflytelse-
rika silversmederna och
deras arbeten, från förra
sekelskiftet och fram till i
dag.

– Boken tar sin början i jugendtid
i övergången mellan 1800-1900-talet.
Det är naturligt att börja då eftersom
jugend är den första moderna stilen
utan tillbakablickande historiska stil-
drag. Dessutom var det en tid då hant-

verket fick en nyrenässans, andra hal-
van av 1800-talet hade silverprodu-
duktionen varit mer industriell. Varje
decennium under 1900-talet har sin
karaktär och utvecklingen löper som

en röd tråd genom boken.
Sofia Rudling Silfver-

stolpe har bland annat en
bakgrund från auktionsvärl-
den.

– På Bukowskis arbetade
jag på avdelningen design
och konsthantverk, det var
där jag blev intresserad av sil-
versmide. 

Hon menar att silver som
material passar ”den svenska sma-
ken”.

– Det går att göra materialet
stramt och återhållsamt, samtidigt
som det kan vara uttrycksfullt. Det är
ofta vackra bruksföremål. Typiskt för

passar den svenska smaken
Silver

dagens silversmide är att gränsen
mellan konst och konsthantverk hål-
ler på att suddas ut. 

Sofia Rudling Silfverstolpe, författare till den
nyutkomna boken Modernt svenskt silver.

Typiskt för 
dagens silver-

smide är att gränsen
mellan konst och konst-
hantverk håller på att
suddas ut.

’’

Skål formgiven av Lars Fleming,
Atelier Borgila, Stockholm 1996.
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Mjölkkanna av Lars Håkansson 
med pip av guld 18K, Lund 2004.
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LITTERATUR |  TIPS

thomsonforlag.se/pacta

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

SAKNAR DU EN KOLLEGA ATT DISKUTERA 
DINA AVTAL MED? 
PACTA KAN BLI DIN BÄSTA VÄN 
PACTA är marknadens enda kompletta avtalsverktyg för dig som affärsjurist. I PACTA fi nns en stor mängd 

avtalsförslag och bolagsrättsliga handlingar och dokument. Allt material är utförligt kommenterat med 

checklistor och konkreta förhandlingsråd från våra erfarna experter.

Läs mer om tjänsten och testa ett område i PACTA kostnadsfritt genom att besöka thomsonforlag.se/pacta

Affärsjuridik

Återvinning enligt 
4 kap. konkurslagen

Av Hans Renman
norstedts juridik

� En process- och
insolvensrättslig
manual som be-
skriver frågor som
kan aktualiseras
vid en återvin-
ningsprocess i
konkurs. 

Sakrättens grunder 5u

Av Göran Millqvist
norstedts juridik

� En lärobok i
sakrättens grund-
läggande fråge-
ställningar kring
lös egendom. Frå-
gor om bland
annat godtrosför-

värv och annat omsättningsskydd
samt borgenärsskyddsfrågor be-
handlas.

Arbetsrätt
Arbetsrätt och 
arbetsmarknad 2009
Av Lars Lunning
norstedts juridik

� Den tjugoandra
upplagan av en
författningssam-
ling som första
gången gavs ut
för över 20 år
sedan.  Bland
årets nyheter märks bland annat
den nya diskrimineringslagen. 

Brottmål

Polisens 
vapenanvändning 2u
Av Gösta Westerlund
otto bruun ab

� Tar upp de rättsliga förutsätt-

ningarna för när
polisen får an-
vända skjutvapen.
Granskar alla
kända fall från
1990 och framåt
där polisens an-
vändande av
skjutvapen med-
fört dödsfall. Behandlar även den
forskning om hur det mänskliga
psyket fungerar i en livshotande
stressituation.

Straffansvar 8u
Av Madeleine Leijonhufvud och
Suzanne Wennberg 
norstedts juridik

� Presenterar 
regelsystemet i
straffrättens all-
männa del på ett
sätt som skall ge
förståelse för
straffansvarets
systematiska
uppbyggnad och
grund för lösningen av straffrätts-
liga problem. 

Brottsbalken En kom-
mentar Del I (1-12 kap.)
samt Del II (13-24 kap.)
6u

Av Lena Holmqvist, Madeleine Lei-
jonhufvud  med flera
norstedts juridik

� Studentutgåvor uppdaterade
med förändringar fram till 1 juli
2008.

Processrätt
Utsökningsbalken 4u
Av Gösta Walin,
Torkel Gregow
med flera.
norstedts juridik

� Kommentar till
utsökningsbalken
med många hän-
visningar till förar-
beten, praxis och
annan litteratur. 

Polisens
vapenanvändning
Polisens
vapenanvändning

2:a upplagan
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Sophiahemmet Rehab Center e-post: personskador@sophiahemmet.se 
telefon 08-534 80 460 www.sophiahemmetrehabcenter.se

Välkommen att kontakta oss. Vi ser möjligheter!

Utredningarna omfattar 
personskador inom:  

Våra personskadespecialister ansvarar för samordning och kvalitetssäkring av tjänsterna. 

Skatterätt
Inkomstskatt 12u
Av Sven Lodin, Gustaf Lindencrona
med flera. 
studentlitteratur

� Behandlar inkomstbeskattning
av privatpersoner
och företag. Be-
skriver strukturen
och principerna
för inkomstbe-
skattningen vid
genomgången av
rättsregler och
rättspraxis. 

Förmåner
9u
Av Jan Antonson
tholin & larsson

� Redovisar  reg-
lerna på förmån-
sområdet.  Boken
tar också upp hur
olika förmåner

ska konteras i bokföringen och vad
arbetsgivaren bör tänka på när ar-
betskraft anlitas från utlandet. 

Historia 

I skuggan av tronen 
Av Bo Eriksson
prisma

� Per Brahe, den
äldre, var rådgi-
vare åt flera av
vasakungarna –
och något av en
svensk Machiavelli.
Historikern Per
Eriksson har skrivit
en gedigen bio-
grafi om den
svenska renässansens gråa emi-
nens.

Den röde prinsen
Av Timothy Snyder
albert bonniers

� Ärkehertigen
Wilhelm von Hab-
sburg snärjdes
under mellank-
rigstiden in i stor-
politiska intriger
och spärrades
under 1940-talet
in i ett sovjetiskt fångläger. Yale-
historikern Timothy Snyder skildrar
mellankrigstidens tynande centra-
leuropeiska aristokrati och storpoli-
tiska intriger.

Kleopatra
Av Allan Klynne
prisma

� Den legendom-
spunna egyptiska
kejsarinnan be-
handlas i en brit-
tisk biografi med
målsättning att
skilja myt från verklighet.

Biografi
Skynda att älska 
Av Alex Schulman
forum

� Alex Schulman,
beryktad medie-
profil, berättar gri-
pande om livet
med sin åldrade
pappa, TV-pionjä-
ren Allan Schul-
man.

Fördjupa 
dig i rättsfall.
Med DJ Plus får du snabb
information om källa, mål-
nummer, ombud och do-
mare, 



Skönlitteratur

Ängelns lek
Av Carlos Ruiz
Zafon
albert bonniers

� Atmosfärisk
roman om förfat-
tare i 1920-talets
Barcelona som
ingår en fatal
pakt med en djä-
vulsliknande, mystisk förläggare.
Uppföljare till hyllade “Vindens
skugga”.

Deckare

I den innersta kretsen
Av Viveca Sten
forum

� Postens chefsjurist följer upp
förra årets framgångsrika debut
med ännu en deckare i skär-
gårdsmiljö. En seglande advokat

mördas, mitt
under starten av
Gotland runt.
Mördarjakten 
varvas med initie-
rade Sandhamn-
skildringar.  

Familje-
hemligheter
Niclas Ericsson
norstedts

� När en kändisfri-
sör hittas mördad i
hemmet börjar
polisen misstänka
att det rör sig om
hatbrott.

Kvällstid-
ningspraktikanten
Patrik får emellertid upp ett alter-
nativt spår.

Ledarskribenten Niclas Erics-
sons debutdeckare växlar mellan
redaktionsmiljöer och gayklubbar.
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Direkt från
tryckpressarna

Regelsamlingar och digitala produkter för dig som är advokat

Nu har våra nya och uppdaterade böcker för 2009

kommit. Hos oss hittar du som vanligt praktiska

arbetsredskap t.ex. uppdaterade regelsamlingar.

Vi erbjuder dessutom FAR SRS Komplett – en digital

tjänst som ger dig lagar och regler direkt i din dator.

Välkommen in på farsrsforlag.se
och läs mer om vårens nyheter!

Beställning
Internetbokhandel: www.farsrsforlag.se

Tel: 08-402 75 00   E-post: order @farsrsforlag.se

Skattevolymen Regelsamlingen för skatteområdet. Pris 475 kr. HR-volymen 
Den kompletta regelsamlingen inom arbetsrätt. Pris 450 kr. Insolvens- 
volymen Regelverk för situationer där någon inte kan betala sina skulder. 
Pris 475 kr. Frågor på bolagsstämman Uppslagsverk med regelsystemet, 
lagar, koder m.m. Pris 425 kr Migrationsrättsvolymen Regelsamlingen 
med utlännings-, migrations- och asylrätt. Pris 475 kr. Börs Samlingsverket 
för börsbolag och deras rådgivare. Pris 550 kr. Värdepapper Samlingsverket 
för värdepappersområdet. Pris 550 kr. Bank & Försäkring Samlingsverket 
för bank-, kredit- och försäkringsområdena. Pris 550 kr.
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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    WEBBPRODUKTION    AFFÄRSSPRÅK    SPRÅKCOACHER    KURSER    SKRIBENTER    TOLKNING 

(juridiska texter på alla världens språk)

Mats Bergman och Gun Sommert, 
Kammarkollegiet.

Anne Aspenberg, Swedbank och 
Ida Lindholm, Hammarsköld & co.

Thomas Corell, Lena Andersson, Christell Eriksson och Gisela
Lööf, Telia Sonnera.

Thomas Forsberg och Stefan Holm, 
Ekobrottsmyndigheten.

Annette Fingal, Joseine Söderberg, Johan Larsson och
Jacob Anckarcrona, Norsk Hydro.

Paula Zoladz och Kim Ek från
Juristfirman Paula Zoladz.
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Josefine Merimaa, Danowsky & Partners
Anna-Karin Gradin, Baker & Mc Kenzie.

Sven-Erik Alhem, fd.överåklagare och debattör, intervjuades av chefre-
daktör Peter Johansson då Blendow Group, i samarbete med Legally
yours, bjöd in till årets första cocktailparty. Sturecompagniet fylldes
snabbt upp och gästerna bjöds på italienskt vin med tilltugg.

Italienska toner på Sturecompagniet

Lotta Wirén, Lewis 
Advokatbyrå.

Fatoma Hafström-Falk, Företagarna
Karl-Erik Blixt, Advokatfirman Blixt.

Yuksel Özkan, Westberg
& Ljungstedt.

Peter Axelsson, Lucia Trenkeler och Stig
Sahlström, Brottsmålsadvokaterna i Stockholm.

Caroline Aabye Nielsson, Jurist-byrån
Aabye Nielsson och Gisela Tranchell, 
Tranchell & tranchell.

Thomas Wallén, 
och Magnus Erksson,
Advokatfirman W&Ö.

Josefine
Fernstad,
Stockholms
Universitet och
Josefine 
Persson, egen
företagare.

Josefine Djurenholt, Lrf Konsult
Andrea Szymanski, Deloitte.

Hanna Nils-
son, Väst-
manlands
tingsrätt.

Erin Räty, Juristfirman 
Erin Räty och Ingela 
Höggren, Vega.
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Gifta –tack vare Legally yours

Emma Bergström 
och Sylvia Sezgin, 
Länsrätten.

David Harrby, Svea Hovrätt 
och Tove Bodegård, Stockholms
tingsrätt.

Jan Renlund, Selena Svilar och Jessica 
Vasquez, Juristjouren.

Sverre Svahnström, Advokatfirman 
Svahnström, Johannes Lindé och
Leif Gallo från Astra Zeneca.

Irina Tkatsenko,
Advokatfirman 
Svahnström.

Nils-Ove Bohlin, Alecta och John Åbom, 
Juristfirman John Åbom.

Johanna Forsberg, Svea Hovrätt och
Maria Cicilaki, Skiljedomstolen.

Sigtuna Stads Hotell har blivit en populär mötesplats för såväl 

konferenser och internationella möten, som för affärsresenären, 

weekendgästen och bröllopsfesten. Endast 15 minuter från Arlanda 

ligger hotellet centralt beläget vid Mälarens strand. En mötesplats 

med modern teknik, skandinaviskt designade rum med alla 

faciliteter. Från ett av Sveriges bästa kök serveras också det bästa av 

säsongens alla råvaror med utsikten från restaurangen som aptitretare. 

Resultatet! En mötesplats för dem som söker något utöver det vanliga.

Missa inte årets fantastiska jubileumserbjudanden!

Stora Nygatan 3, 193 30 Sigtuna. Tfn. + 46 8 592 501 00, info@sigtunastadshotell.se www.sigtunastadshotell.se

100-årsjubileum med pompa och ståt!

ÅRETS STJÄRNSKOTT 2008 | WHITE GUIDE

Peter Slawinski, DLA Nordic, och Eva-Charlotte
Roslin, Accent Music, blev ett par i samband med
Legally yours cocktailparty den 14 februari 2008

– Mot slutet så stod jag i baren med två vänni-
nor. Då kom Peter fram och frågade: ”Ska vi inte
gå ur och äta, vad tror ni om det?” Sen satt han
med oss tre brudar hela kvällen, minns Eva-Charlotte Roslin.

– Jag tvekade inte. Vi hade setts snabbt tidigare, säger Peter Slawinski.
På dagen ett år senare gifte de sig i Oscars kyrka i Stockholm.

Legally yours.



Varje kompetens är unik – vi hjälper dig att träffa 
rätt vid såväl interimlösning som rekrytering.

Vi är er samarbetspartner vid kompetensförstärkning:

Samarbetspartner för hela eller delar 
av rekrytering:

Hela rekryteringsprocesser
Urval
Second Opinions
Arbetspsykologiska tester
Assessment Centers 
Volym- och traineerekryteringar

Leverantör av interimlösningar:

Tillfällig vakans
Specialistkompetens
Resurskonsulter
Strategisk interimlösning

adecco.se

Adecco är världens största HR-partner inom rekrytering, bemanning och konsulttjänster. I Sverige har vi ca 50 kontor och 5000 anställda. Adeccos globa-
la huvudkontor ligger i Schweiz. Den totala omsättningen ligger på ca SEK 196 miljarder. Omsättningen i Sverige år 2007 uppgick till ca SEK 2,4 miljarder. 
Vi sysselsätter runt 700 000 personer varje dag och ger ca 3 miljoner människor jobb under ett år. Adecco är ett auktoriserat bemanningsföretag.

Vi skapar förutsättningar för ökad lönsamhet genom 
att med bästa möjliga metodik och process identifiera 
framtida medarbetare som presterar mer, stannar 
längre och kompletterar övrig personal. Expertis och 
stöd i svåra beslut och garantier på våra tjänster ger 
hög upplevd kvalitet och hög levererad kvalitet till våra 
uppdragsgivare. 

Flexibilitet enligt era önskemål, garantier för din trygghet!

Vi är världsledande av en anledning, 
ring oss så berättar vi mer!

Stockholm 08-598 986 20
Göteborg 031-725 45 00
Malmö 040-667 53 00
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von lode advokat

Pär Leander,
delägare.
Pär Leander är
ny delägare i von
lode advokat
från och med
den 2 mars
2009. Pär kommer närmast från
Leander Law Firm Ensemble Ad-
vokatbyrå och har tidigare varit
verksam bl a på patentbyrå. Han
arbetar med immaterialrätt och
marknadsrätt.

Gabriella Waldhauser, biträ-
dande jurist.
Gabriella Wald-
hauser började
den 16 februari
2009 som biträ-
dande jurist på
von lode advokat
efter avslutad notarietjänstgöring
vid Attunda tingsrätt. Gabriella har
även en civilekonomexamen.

DLA Nordic

Sören Thorlin, advokat.
Sören anställdes den 13 januari
2009 och arbetar i huvudsak med
tvistelösning samt sjö- och trans-
porträtt. Han kommer närmast
från Setterwalls i Göteborg och
har tidigare arbetat på Morssing &
Nycander.

Jonas Wiberg, 38 år, Jur. kand.
Jonas började på
Lindhs DLA Nor-
dic den 19 janu-
ari och arbetar i
arbetsrättsgrup-
pen. Jonas kom-
mer närmast
från Ashurst Advokatbyrå och han
har tidigare bl.a. varit förbunds-
jurist på LO-TCO Rättsskydd och
trainee vid EU-kommissionens 
arbetsrättsenhet.

Advokatfirman 
Lindahl 

Henrik Trölle,
41 år, Jur. kand.
Henrik anställdes
den 1 januari
2009 och är
specialiserad
inom entrepre-
nadrätt och tvistelösning. Han
kommer närmast från NCC där
han arbetat som bolagsjurist. Hen-
rik har mångårig erfarenhet av ju-
ridik inom byggbranschen och har
medverkat i ett flertal större hus-
byggnads- och anläggningspro-
jekt.

Carina Nilsson,
29 år, Jur. kand.
Carina anställdes
den 8 november
2008 och kom-
mer närmast
från Helsing-
borgs tingsrätt. Hon är inriktad
mot allmän affärsjuridik. Carina
har även studerat personalveten-
skap vid Lunds universitet och
Université Des Sciences Sociales i
Toulouse. 

Karin
Engström, 26

år, Jur. kand.
Karin anställdes
den 1 januari
2009 och arbe-
tar med allmän
affärsjuridik. Hon avslutade sin jur.
kand. vid Lunds universitet år 2008. 

Ekenberg & Andersson

Johan Sjögren, 25 år, Jur. kand.
Johan anställdes den 2 februari
2009 och arbe-
tar associa-
tionsrättliga frå-
gor, offentlig
upphandling och
tvistemålspro-
cesser. Han
kommer senast
från Uppsala universitet.

Wistrand Advokatbyrå
Stockholm

Jörgen Eklund,
40 år, delägare.
Jörgen anställ-
des den 19
februari 2009.

Arbetade tidigare
som delägare på
Kilpatrick Stockton Advokat KB.
Han är specialiserad inom bolags-
rätt, företagsförvärv, försäkring,
processer och skiljeförfaranden.

Lovisa Sahlin,
24 år, biträ-
dande jurist. 
Lovisa anställdes
den 1 februari
2009 och är in-
riktad mot bank,
finans och fastigheter. 

Lebenberg 
Advokatbyrå

Caroline Elander, 26 år, biträ-
dande jurist. Caroline anställdes
den 1 maj 2009 och arbetar med
arvsrätt, ekonomisk familjerätt och
förmögenhetsrätt.

Advokatfirman 
Cederquist

Helena Bergen-
heim, född 1981,
biträdande jurist.
Helena anställ-
des den 1 febru-
ari 2009 och ar-
betar med
Corporate & Commercial. Hon
kommer närmast från juridikstu-
dier vid Stockholms universitet.

Peter Landström, född 1978, bi-
trädande jurist.
Peter anställdes
den 1 februari
2009 och arbe-
tar med tviste-
lösning. Han
kommer när-
mast från en tingsnotarietjänst-
göring vid Södertörns tingsrätt.

Advokatfirman Fylgia

Andreas Israelsson, 27 år, biträ-
dande jurist. Andreas anställdes
den 14 april 2009 och var dessför-
innan tingsnotarie vid Norrkö-
pings tingsrätt.

Marie Friman,
49 år, biträ-
dande jurist. Ma-
rie anställdes
den 1 mars 2009

och arbetar med
skatterätt, aktie-
marknadsrätt, alternativa invester-
ingar, finansrätt och värdepap-
persrätt. Hon kommer närmast
från en tjänst som VD på Valbay
International S. A svenska filialen.
Marie Friman har erfarenhet av
svenska och internationella inve-
steringar. Marie är specialiserad på
juridik för bolag som lyder under
Finansinspektionens tillsyn.

Advokatfirman Delphi

Siv Lejefors, 
58 år, Jur. kand.
Siv Lejefors an-
ställdes den 2
februari 2009

och arbetar med
offentlig upp-
handling och fastighetsrätt. Hon
kommer närmast från Norrkö-
pings kommun.

Malin Berglie,
27 år, Jur. kand.
Malin Berglie an-
ställdes den 2
mars 2009 och
arbetar med
Corporate Fi-
nance. Hon kommer närmast från
Högskolan i Borås.

Sara-Li 
Olovsson, 26 år,
Jur. kand. Sara
anställdes den
23 februari
2009 och arbe-
tar med Upp-
handling. Hon kommer närmast
från juridik studier vid Stockholms
universitet.

Henrik 
Ringborg, 
30 år, Jur. kand.
Henrik Ringborg
anställdes den 2
februari 2009

och arbetar med
obeståndsrätt/ rekonstruktioner
och process. Han kommer när-
mast från tingsrätten i Norrkö-
ping.

Lofalk Advokatbyrå

Anna-Mi Björkvik, biträdande jurist
Anna-Mi började sin anställning den 16

mars 2009 och kommer närmast från
Ashurst Advokatbyrå (2008-2009).

Anna-Mi har främst erfarenhet av M&A,
bolagsrätt och processrätt.
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Setterwalls

Peter Sarkia, 41

år, delägare.
Peter anställdes
den 16 februari
som ny delägare
vid Setterwalls
stockholmskon-
tor. Peter kommer närmast från
Advokatfirman Hammarskiöld &
Co, där han var delägare. Peter
har en gedigen M&A-bakgrund
och har stor erfarenhet av att
delta i och leda M&A-projekt. 
Peter kommer att ingå i Setter-
walls Corporate and M&A-grupp.

Anders Ackebo,
62 år, Senior
Counsel.
Anders anställ-
des den 2 mars
vid Stockholms-
kontoret som
Senior Counsel.
Anders kommer närmast från rol-
len som noterings- och övervak-
ningschef vid Nasdaq OMX, där
han ledde börsövervakningen un-
der åren 2001-2008. Anders kom-
mer att ingå i Setterwalls Corpo-
rate and M&A-grupp.

Nathalie 
Törnkvist, 24

år, biträdande 
jurist. Nathalie
anställdes den 
1 februari vid Gö-
teborgskontoret
som biträdande jurist. Nathalie
kommer direkt från en juristexa-
men vid Handelshögskolan i Göte-
borg. Nathalie har som pro bono
bland annat varit juridisk rådgivare
till tidningen Faktum och dess för-
säljare. Nathalie tillhör Setterwalls
TMT-grupp.

Hammarskiöld & Co

Katarina
Skrabb, 24 år,
biträdande jurist.
Katarina börjar
sin anställning
den 10 maj
2009 och var 
tidigare trainee vid Hammarskiöld
& Co. 

Erik Nordin, 28

år, biträdande
jurist. Erik anställ-
des den 2 mars
2009 och kom-
mer närmast
från en tjänst
som biträdande
jurist på Linklaters.

MAQS Law Firm 
Advokatbyrå

göteborg

Elin Snögren
Johansson, 26

år, biträdande ju-
rist. Elin anställ-
des den 2 febru-
ari 2009. Hon
arbetar med all-
män affärsjuridik med inriktning
på sport och underhållning. Elin
kommer direkt från studier vid
Göteborgs universitet.

Joel Gustafs-
son, 25 år, biträ-
dande jurist.
Joel anställdes
den 2 februari
2009 och är in-
riktad mot all-
män affärsjuridik. Han kommer di-
rekt från studier vid Göteborgs
universitet

stockholm

Sara Winther,
Trademark
Lawyer.
Sara anställdes
den 23 mars
2009 på MAQS
Law Firm, Stockholm som Trade-
mark Lawyer. Sara kommer när-
mast från varumärkesbyrån Essen
och dessförinnan PRV:s varumär-
kesavdelning.

Baker & McKenzie 
Advokatbyrå

Anna Engstrand, 31 år, biträ-
dande jurist. Anna Engstrand an-
ställdes den 3 februari på Baker &
McKenzie. Anna kommer närmast
från tjänst som hovrättsassessor
på Göta hovrätt.

Lina Sjölander, 28 år, biträdande
jurist. Den 3 mars anställdes Lina
Sjölander vid fastighetsdivisionen
på Baker & McKenzie. Hon kom
närmast från tingsnotarietjänst på
Attunda tingsrätt.

Fredrik Weinstock, 31 år, biträ-
dande jurist. Fredrik Weinstock an-
slöt den 3 mars till Baker & McK-
enzies bank- och finansgrupp.

Gernandt & Danielsson

David Östlund, 27 år, Jur. kand.
David anställdes den 9 februari
2009 och kommer närmast från
juridiska studier vid Umeå univer-
sitet.

MAQS Law Firm Advokatbyrå

göteborg

Bob Lee, advokat/delägare.
Bob Lee är sedan den 1 januari ny delägare
och har mer än 18 års erfarenhet av svensk
och internationell affärsjuridik med särskild in-
riktning mot Mergers & Accquisitions, Corpo-
rate Finance och börsrätt. Bob har varit verk-
sam i MAQS sedan 2002

Dan Cameras, advokat/delägare.
Dan Cameras blev från den 1 januari ny delä-
gare. Dan har mer än 20 års erfarenhet av
svensk och internationell affärsjuridik med
särskild inriktning mot företagsöverlåtelser
och associationsrätt. Dan kommer närmast
från Advokatfirman Glimstedt.

Katrin Troedsson, advokat/delägare.
Katrin Troedsson tillträdde den 1 januari som
delägare och är specialiserad på fastighetsrätt.
Katrin biträder såväl svenska som utländska
klienter vid fastighetstransaktioner och fastig-
hetsrelaterade projekt så som hyres-, och
andra nyttjanderättsfrågor. Katrin har varit
verksam i MAQS sedan 2000.

Marie Hedin, född 1965, 

senior biträdande jurist.
Marie Hedin började 7 januari 2009 på MAQS
Göteborgskontor. Marie har mångårig erfaren-
het som skattekonsult med specialinriktning
på mervärdesskatt och förstärker MAQS skat-
terättsgrupp ytterligare. Marie kommer när-
mast från Ernst & Young där hon arbetat flera
år inom mervärdesskattegruppen.

stockholm

Charlotte Hybinette, delägare.
Charlotte är ny delägare sedan den 1 januari
2009 och har arbetet på MAQS sedan 2001

och är specialiserad på fastighetstransaktioner
och konkurrensrätt. Charlotte biträder löpande
klienter i ärenden rörande köp och försäljning
av fastigheter och fastighetsägande bolag,
samt i strukturaffärer. Vad avser konkurrens-
rätt har Charlotte erfarenhet främst som råd-
givare till bolag med en dominerande ställning
på marknaden.
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Hannes Snellman

Anna Persson,
27 år, biträdande
jurist. Anna på-
började sin an-
ställning den 
7 januari 2009

och arbetar
främst med publika transaktioner
och bolagsrätt. Anna kommer när-
mast från Uppsala universitet. 

Eleonore 
Bengtsson, 28

år, biträdande 
jurist. Eleonore
påbörjade sin 
anställning den 
2 februari 2009

och arbetar främst med bank och
finans. Eleonore kommer närmast
från Fordham Law School, New
York, där hon tagit en L.L.M.-exa-
men samt praktiserat på Mannhei-
mer Swartlings kontor i New York.

Ludvig
Blomqvist, 28

år, biträdande 
jurist. Ludvig på-
började sin an-
ställning den 
7 januari 2009

och arbetar främst med bank och
finans. Ludvig har tidigare arbetat
på Linklaters Advokatbyrå.

Linn Görans-
son, 26 år, biträ-
dande jurist.
Linn påbörjade
sin anställning
den 19 januari
2009 och arbe-
tar främst med processrätt och
konflikthantering. Linn kommer
närmast från Uppsala universitet.

Heléne 
Johansson, 25

år, biträdande ju-
rist. Började den
26 januari 2009

och arbetar
främst med bo-
lagsrätt och företagsöverlåtelser.
Heléne kommer närmast från
Stockholms universitet.

Marie Kjellerstedt, 28 år, 
biträdande jurist.
Marie påbörjade
sin anställning
den 12 januari
2009 och arbe-
tar främst med
processrätt och
konflikthantering. Marie har tidi-
gare bland annat arbetat på Advo-
katfirman Nilsson & Co.

Anders 
Lindskog, 25 år,
biträdande jurist.
Anders påbör-
jade sin anställ-
ning den 7 janu-
ari 2009 och
arbetar främst med bolagsrätt och
företagsöverlåtelser. Anders kom-
mer närmast från Uppsala univer-
sitet.

Anna Partovi,
31 år, biträdande
jurist. Anna på-
började sin an-
ställning den 7
januari 2009

och arbetar
främst med publika transaktioner
och aktiemarknadsrätt. Anna kom-
mer närmast från Setterwalls Ad-
vokatbyrå.

Fredrik Rosén,
32 år, biträ-
dande jurist.
Fredrik påbör-
jade sin anställ-
ning den 7 janu-
ari 2009 och
arbetar med bolagsrätt och före-
tagsöverlåtelser. Fredrik är advo-
kat och kommer närmast från 
Setterwalls Advokatbyrå.

Gustaf Sparr-
man, 36 år, bi-
trädande jurist.
Gustaf påbör-
jade sin anställ-
ning den 10 no-
vember 2008

och arbetar främst med process-
rätt och konflikthantering. Gustaf
är advokat och kommer närmast
från Linklaters Advokatbyrå.

Negin Tagavi,
25 år, biträ-
dande jurist.
Negin påbörjade
sin anställning
den 12 januari
2009 och arbe-
tar främst med bolagsrätt och fö-
retagsöverlåtelser. Kommer när-
mast från Stockholms universitet.

Bird & Bird Advokat 

Sara Thomas,
26 år, biträ-
dande jurist. Sara
är sedan den 2
februari 2009

verksam som bi-
trädande jurist i
skatterätts- och
bolagsrättsgrupperna på Bird &
Birds Stockholmkontor. Sara tog

sin Jur. kand. vid Stockholms uni-
versitet 2009.

Danowsky & Partners
Advokatbyrå

Daniel Wåtz
anställdes den
20 april 2009.

Han arbetar
med affärsjuridik
med inriktning
på teknologi.
Han kommer närmast från Volvo
Aero Corporation och har tidigare
arbetat som advokat. Daniel Wåtz
har erfarenhet av forsknings- och
utvecklingsprojekt, industrisamar-
beten, finansierings- och
statsstödsfrågor samt IT.

Shirin Saif, trainee
Shirin anställdes den 20 april som
trainee vid Danowsky & Partners
Advokatbyrå. Hon kommer när-
mast från Uppsala universitet. 

Christensson & Roth
Advokater

Emma 
Åsander, 29 år,
biträdande jurist.
Emma anställdes
som biträdande
jurist den 11 mars
2009. Emma är
inriktad mot pro-
cessrätt och allmän affärsjuridik.
Hon kommer närmast från Advo-
katfirman för Marknadsrätt och
hon har dessförinnan suttit ting.

Gärde Wesslau 
Advokatbyrå

göteborg

Anna Frändberg, biträdande ju-
rist. Anna anställdes den 
1 september 2008 och arbetar

med allmän af-
färsjuridik och
miljörätt. Hon
har en Jur. kand.
vid Uppsala uni-
versitet från
2008.

Cecilia Hesslén, biträdande jurist.
Cecilia anställdes den 1 februari
2009 och arbetar med allmän af-
färsjuridik och offentlig upphand-
ling. Hon har en Jur. kand. vid Gö-
teborgs universitet från 2009.

stockholm

Kajsa 
Sandström,
biträdande jurist.
Kajsa anställdes
den 23 februari
2009 och arbe-
tar med svensk
och internationell affärsjuridik.
Hon kommer närmast från en
tjänstgöring som tingsnotarie vid
Norrtälje tingsrätt, 2007-2009.

Olof Jungne-
lius, trainee/bi-
trädande jurist.
Olof anställdes
den 16 mars
2009 och är in-
riktad mot
svensk och internationell affärsjuri-
dik. Han har en Jur. kand. vid
Stockholms universitet från 2009. 

Magnus 
Weidenhaijn,
biträdande jurist.
Magnus anställ-
des den 1 april
2009 och är in-
riktad mot ar-
betsrätt och processrätt. Han
kommer närmast från en anställ-
ning som chefsjurist på arbetsgi-
varförbundet Byggnadsämnesför-
bundet. 

Fördjupa dig i rättsfall.
Med DJ Plus får du snabb information om
källa, målnummer, ombud och domare, 
plus hela domen i fulltext.
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Elisabeth Massi Fritz är Årets Jurist 
omslagsfoto magnus laupa

R E A DE R S SERVICE

legally yours ges ut av 

blendow group, verksamma 

inom juridisk kompetensförsörjning.



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?

Vårt utbud har över åren ökat med nya produkter. Idag är vi marknadsledande och kan med fog säga 
att vi har allt du behöver för din juridiska kompetensförsörjning. Samlat i ett lättillgängligt varuhus 
på nätet. Välkommen in! 

WWW.BLENDOW.SE

Varuhuset för juridisk kompetensförsörjning.

gl
ad

to

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

Blendow Lexnova
Skräddarsydd omvärldsbevakning.

Institute
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. 

Research
Juristbarometern och Klientbarometern.

Event
Stimulans, inspiration och nätverkande för jurister.



EFG Life är ett dotterbolag till EFG Bank. EFG Life erbjuder långsiktig pensions- och kapitalförvaltning i individuellt anpassade försäkringar. EFG Bank är specialiserad 
på kapitalförvaltning inom områdena private-banking och instutitionell förvaltning. Banken utgör en del av EFG international med 55 kontor i över 30 länder och 
huvudkontor i Zürich. www.efgbank.se

Nyttjar du fördelarna med 3:12-reglerna ?
 EFG Life har skapat en pensions- och försäkringsplan som förbättrar både ditt  
 försäkringsskydd och ditt långsiktiga sparande. 

3:12-Pension

Fördelar med EFG 3:12-Pension: 
 skattefri pension  
 fria investeringsregler 
 flexibel sparpremie 
 sjukförsäkring baserad på såväl tjänste- som  

 kapitalinkomster 
 utbetalningar till efterlevande med såväl 

 engångsbelopp som periodiserade belopp  
 förbättrad premiebefrielse

Vill du veta mer  ? 

Kontakta din försäkringsförmedlare 
eller EFG Life på tfn: 08-555 09 440, 
eller e-post: life@efgbank.se




