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KATARINA
WENNSTAMS

NYA BOK

Kommunikationsexperten om

när konkurrensen hårdnar

Inför nya jobbet

LAMBERTZ OM 
HD-DOMARNAS
EXTRAKNÄCK

Klienternas favoritadvokat:

”LYD DE
LUTHERSKA
DYGDERNA”

Stort test

GLÖGG & 
CHAMPAGNE

DÄRFÖR BÖRJADE
JOHAN HIRSCHFELDT
BLOGGA

ELISABET FURA OM
EUROPADOMSTOLENS
UNDERGÅNG

KLIENTBAROMETERN 2009
� Så blir transaktionsmarknaden
� Framtidens rättsområden
� Populäraste byråerna

SMYGLÄS



Utvald till internationellt standardglas för whisky av destillerier och whiskykännare

Beställ via vår hemsida, mejla oss på info@scottish.se eller besök oss i butiken Fleminggatan 105, 112 45 STOCKHOLM, 
och spara fraktkostnaden. *Frakt tillkommer med 77 kr. Vi kan även gravera glasen.

Ett glas som har vunnit

the official i kristall

whiskyglas 299 kr*
Ordinarie pris 510 kr.

6

www.scottish.se

“... A new Scotch whisky 
glass with a design which 
reflects the quality of 
Scotch and raises its 
profile.” 

Campbell Evans,
Scotch Whisky Association

“... Like a good whisky, 
this glass has plenty of 
character.”
Richard Paterson, Master Blender

Whyte & Mackay

“... I hope restaurants and 
pubs adopt it, and that it 
becomes a badge of 
connoisseurship for fine 
whiskies in general.”

Michael Jackson, Author
& Consultant Editor, Whisky 

Magazine



Harris Tweed 
Jacket 2800:-

Scottish House   Fleminggatan 105   www.scottish.se   Tel. 08-6517710   info@scottish.se



Varannan förare som 
omkommer i singelolyckor i 
trafi ken är alkoholpåverkad
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5 Nr 6010
Allegrini Valpolicella
99:-
Rött vin från Italien • Alkoholhalt 13,5%

expressen.se

SDS, 29/3 2009

icakuriren.se

www.vinunic.se

”Utmärkt, välgjord med 
förförande fruktighet och 
körsbärstoner” FYND!

vinvin.se

Rikligt Valpolicellavin med tydliga 
toner av körsbär, plommon, fi kon 
och choklad.

aftonbladet.se

FYND!
Allt om Mat, Vinspecial 2009

tasteline.com



Att börja dricka i 
tidig ålder ökar risken 

för alkoholproblem
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Brut Premier – en champagne från Cristal-producenten Louis Roederer

”Louis Roederer är ett av de 
tre främsta i hela Champagne” 
– ”Louis Roederer 
Brut Premier är lysande”.
Richard Juhlin

FYND!
Allt om Mat 20/07

expressen.se

FYND!
”En ung, fräsch och fruktig champagne 
med elegant, fräsch frukt, bra syra och 
lång, elegant eftersmak.”
Dina Viner Professional 21

Louis Roederer Brut Premier
Nr 7602 
355:- 
Alkoholhalt 12%

”Stor smakrik champagne”
di.se

Årets fullpoängare
tasteline.se – Mikael Mölstad

www.vinunic.se



WWW.ROSCHIER.COM

Det är inte alltid det blåser milda vindar. Vi är en affärsjuridisk byrå 
som vet vad som krävs när det blåser och när snön yr. Norra  
Europa är nämligen vår hemmaplan och ett område vars förutsätt-
ningar och möjligheter vi verkligen känner. Det är här vi har våra 
klienter och det är här vi hjälper dem att lyckas med sina affärer.
 Med egna kontor i Finland och Sverige samt samarbetspartners 
i Estland, Lettland och Litauen har vi möjlighet att arbeta nära 

våra klienter. Just närhet är viktigt för oss på Roschier. För det är 
först när vi känner ditt företag och din marknad riktigt väl som vi 
kan ge de bästa affärsjuridiska råden. Och det är först då vi blir 
riktigt värdefulla.

Roschier – värdefull affärsjuridik 

Affärsjurister som kan hantera 
klimatet i norra Europa.



AKTUELLT

Välkomstpresent
Nyblicne justitierådet Göran Lambertz är

tveksam till om HD-kollegorna bör fortsätta

med lukrativa skiljemannauppdrag.

UNDERSÖKNING

Tuff match
Konkurrensen mellan byråerna

fortsätter att hårdna under de

närmaste tre månaderna. En ma-

joritet av de svarande i årets Kli-

entbarometer spår oförändrat

behov under de kommande tio

månaderna.

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

E X PE RT KO M M E N TA R E N   |  E L I SA B E T  F U R A   |   PÅ  L AG L IG  VÄG   

efterfrågan på juridiska
tjänster kommer vara ”oför-
ändrad” under nästa år, enligt
en majoritet av deltagarna i
årets upplaga av undersök-
ningen Klientbarometern. 

Endast var tionde tror att
konjunkturen har vänt. Resul-
tatet antyder att nästa högkon-
junktur inte har visat några
starkare livstecken bland den
stora massan av advokatbyrå-
kunder. 

Behovet av att förfina sitt
kunderbjudande har alltså bli-
vit än mer aktuellt. De senaste
decennierna har advokatbran-
schen förändrats i grunden.  

Förr var man en homogen
skara herrar bakom massiva
ekportar, som endast skaffade
sig nya uppdrag när telefonen
råkade ringa. Nu verkar man
inom en ytterst konkurrensut-
satt konsultbransch.

I det här numret delar
kundkommunikationsexperten
Ulrika Gradén med sig av sina
bästa råd om hur man skaffar
nya klienter.

Ett kompletterande ord på
vägen kommer även från ruti-
nerade konkursförvaltaren
Rolf Åbjörnsson, i Klientbaro-
metern framröstad som årets
mest önskade advokat.

”Lyd de Lutherska dyg-
derna” råder han dagens unga
jurister.

KOMMUNIKATION
OCH LUTHERSKA
DYGDER

CHEFREDAKTÖR

PETER JOHANSSON

telefon 070–620 39 39

e–post peter.johansson@blendow.se

LEGALLY I N N E H Å L L  |   NUMMER 5–6   |   2009  |   ÅRGÅNG 7

PORTRÄTT

”Jag är road av IT”
Johan Hirschfeldt, tidigare president för Svea

hovrätt, i en stor intervju om filmade rätte-

gångar, katastrofkommissionerna, juridikali-

sering – och den nya bloggen.

KULTUR

Om machokult
Vi presenterar ett första ut-

drag ur Katarina Wennstams

nya bok Alfahannen.

36

30

22

71

8

UNDERSÖKNING

Pro-aktivitet
Under lågkonjunktur

blir föräljningen allt

viktigare. Byråledning-

arna bör lyfta upp frå-

gan, anser kund-

kommunikationsexper-

ten Ulrika Gradén.

Legally yours  |  5–6  |  2009 7
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i mitten av november blir
Göran Lambertz justitieråd.
Under sina åtta år som justi-
tiekansler har han varit en
flitig röst i den rättsliga de-
batten. Rapporten ”Felaktigt
dömda”, som behandlade
fall där personer först dömts
till mångåriga fängelsestraff
och sedan frikänts av HD,
väckte livlig diskussion.
Samtidigt växte Göran Lam-
bertz – och JK:s – mediala
profil,  

– Jag anklagade poliser

för att ljuga, åklagare för att
inte vara objektiva och dom-
stolarna för att slarva och
döma oskyldiga. Den här de-
batten om brister i rättssä-
kerheten är vad jag själv är
mest nöjd med under tiden
som JK, summerar Göran
Lambertz.

Innan han tillträdde JK-
stolen försökte han förbe-
reda sig på de utåtriktade
delarna av den nya rollen.

– Jag tänkte igenom hur
det skulle se ut medialt.

Vilka kommunikationsbehov
som skulle finnas och hur
min inställning borde vara
när medierna hörde av sig. 

Han författade ett PM på
”tre-fyra sidor”. För eget bruk.

– Det var värdefullt att
tänka igenom det hela, så då
gjorde jag det ganska or-
dentligt. 

Högsta domstolen – och
justitieråden – håller en be-
tydligt mer undanskymd
profil. Har han tänkt ige-
nom någon mediestrategi
för det nya jobbet?

– Allmänt tycker jag att
vi i juristvärlden inte riktigt
svarar på de informa-
tionsbehov som finns.

– Jag har lite funderingar
kring hur jag ska förhålla
mig till medierna som do-
mare i HD men där har jag
ännu inte kommit så långt i

tankarna. I stort sett tyst-
nad, skulle jag tro. Men man
får se…

många justitieråd åtar sig
skiljemannauppdrag vid
sidan av de ordinarie arbet-
suppgifterna. Ofta är ersätt-
ningen för dessa extraknäck
många gånger högre än den
ordinarie lönen. 2006 Dom-
stolens ordförande Johan
Munck har i Svenska Dagb-
ladet förklarat detta med att
skiljemannauppdragen ger
nödvändig erfarenhet.  

Göran Lambertz är dock
kritisk till många aspekter
av justitierådens sidoverk-
samhet.

– Det är en ganska svår
fråga. Justitieråden behövs i
skiljeförfaranden, de har en
kompetens som inte finns
på många andra håll. 

Göran Lambertz tar plats i Högsta domstolen

– genom att ifrågasätta kollegornas sidoin-

komster:

– Det ser inte så bra ut att man får en miljon

i årslön i HD samtidigt som man kan tjäna fem

miljoner på annan verksamhet, säger han.

Han kritiserar 
sidoinkomster

Göran Lambertz är kritisk mot HD-domarnas sidoinkomster i miljonklassen.
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Samhället 
måste på

alla sätt kunna känna
förtroende för HD.  
Då är det viktigt att
inte justitieråden
valsar runt i alla 
möjliga verksamheter.

’’
Uppdragen ska ju också
vara en form av arbetslivs-
orientering.
– Ja, fast det tycker jag inte
är ett tungt argument på
samma sätt. Det viktiga är
att de fyller en viktig sam-
hällsfunktion.

Men typen av uppdrag –
och deras omfattning – har
Göran Lambertz invänd-
ningar mot:

– Samhället måste på
alla sätt kunna känna för-
troende för HD. Då är det
viktigt att inte justitieråden
valsar runt i alla möjliga
verksamheter, annars kan
domstolens integritet ska-
das. Men det är ganska dub-
belt det där och jag vet inte
riktigt var balansen går. Jag
tycker inte att man ska sätta
stopp för justitieråds ex-
traknäck men det är möjligt
att man borde begränsa
den. 

göran lambertz betonar
att han ännu inte ”tänkt ige-
nom” alla aspekter kring si-
doverksamheterna:

– Det är tänkbart att
man som HD-domare bara
ska ägna sig åt verksamhet
som är samhällsnyttig och
avstå från sådant som är
kommersiellt intressant.
Det är inte så bra att man
får en miljon i årslön i HD
samtidigt som man utan be-
kymmer kan tjäna fem mil-
joner på annan verksamhet.
Det ser inte riktigt bra ut.



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.

gl
ad

to

Torrt på fötterna.
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– en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer

Gernandt & Danielsson är en av Sveriges mest välrenommerade och 
högst rankade advokatbyråer enligt branschmätningarna Commercial 
Law, Chambers Global, Legal 500, Affärsvärlden och Merger Market. 
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.

v Sverig– en aav ges ledande affärsjuridiska addvokatbyråer
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maqs startar i Vilnus och
Riga i november. Sedan tidi-
gare har man kontor i Est-
land. Etableringen sker
genom att SMA Law Firm,
med sammanlagt 28 jurister,
blir MAQS-kontor. 

– Vi har samarbetat en
längre tid och trivs mycket
bra ihop, säger Magdalena
Persson, styrelseordförande
för MAQS Stockholm-Göte-
borg. Många av våra klien-
ter driver verksamhet i flera
av de baltiska länderna och
nu kan vi erbjuda dem
samma höga MAQS-service
i hela Baltikum.  

Tidigare i år startade

Glimstedt ett samarbete
med en vitrysk byrå. Sedan
tidigare har man kontor i
samtliga baltiska länder.
Magnusson har också eta-
blerat sig i Vitryssland. Po-
lenbaserade managing
partnern Dan Person kom-
menterade i Dagens Juridik:

– Här finns ett begyn-
nande intresse från svenska
företag. Landet ligger i vårt
närområde, har en marknad
på tio miljoner människor.
Här finns stora och välre-
nommerade företag och rik-
ligt med naturresurser, skog
till exempel.

Han räknar med fortsatt

expansion, trots krisen i den
baltiska ekonomin

– Folk presumerar att
man inte ska investera i Bal-
tikum för att det är dåliga
tider. Men egentligen är det
ju precis tvärtom. Då är det

lättare att komma in på
marknaden. Lättare att hitta
folk, det är billigt att inve-
stera och det finns lediga lo-
kaler. Vi har aldrig investe-
rat så mycket som nu.

Svenska byråer
på jakt i öst
Svenska byråer jagar nya marknader runt 

Östersjön. I år har två byråer etablerat sig i Vitryss-

land – och nu öppnar MAQS kontor i Baltikum.

Vitryssland och Baltikum hett för svenska byråer.
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den amerikanska advokat-
branschen är landets mest
gayvänliga, enligt en ny rap-
port från HBT-organisatio-
nen Human Rights
Campaign Foundation. 

I en stor undersökning
har 127 av landets största
advokatbyråer rankats efter
hur gayvänliga de är. An-
ställningsförmåner, försäk-
ringsskydd för partners och
gayvänlig annonsering var
några av de variabler som
jämfördes. 

88 av byråerna nådde en
100-procentig rating i un-
dersökningen. Resultatet är

oöverträffat i andra bran-
scher, enligt ett pressmedde-
lande.

Bland de byråer som
nådde högsta betyg finns
White & Case.

White & Case 
– en av de mest 
gayvänliga byråerna

88 av byrå
erna nådde

en 100-procentig 
rating i undersök-
ningen. Resultatet 
är oöverträffat i
andra branscher, 

’’
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Affärsjuridik | Entreprenad | Fastighet | IT/Telekom | Miljö
www.foyen.se

En advokatfirma
av det rätta virket

…åtminstone i usa.

En undersökning från
CNN visar att systemingen-
jör är det bästa jobbet, om
man tar hänsyn till lön och

långsiktig karriärutveckling.
På 10 års sikt anses behovet
växa med 45 procent.

För jurister väntas ök-
ningen vara 11 procentig.

Det ger en 18.e plats på lis-
tan, som domineras av
yrken inom vård och IT.

1.    Systemingenjör

2.   Läkarassistent

3.   Universitetslärare

4.   Specialistsjuksköterska 

5.   IT-projectmanager

6.   Revisor

7.   Fysioterapeut

8.   IT-säkerhetskonsult

9.   Säkerhetsanalytiker

10.  Försäljningschef

11.  Narkosläkare

12.  Mjukvaru-utveclare

13 . Farmakolog

14.  Rehabterapeut

15.  Narkosköterska

16.  Mjukvaruanalytiker

17.  Affärsanalytiker inom IT

18. JURIST/ADVOKAT

19.  Allmänläkare

20. Finansanalytiker

Källa: CNN Money

17 jobb är bättre än jurist…

BÄSTA JOBBEN TOPP 20

Systemingengör toppar listan över de bästa jobben.



Underrättelsetjänst.

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

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

WWW.BLENDOW.SE

gl
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to

Blendow Group supports ILAC and CEELI Institute 
in their quest to rebuild legal systems in post confl ict areas.
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Man skyller 
barnporr på katt

Magic Circle 
dumpar priset 

en 48-årig man som miss-
tänks för att ha laddat ned
tusentals barnporrbilder till
sin dator hävdar att han är
oskyldig.

– Det är min katt som
har gjort det, påstod han.

Mannen säger att han

själv bara har laddat ner
musik. Men när han lämnat
datorn ska katten ha rusat
fram till tangentbordet och
laddat hem de olagliga bil-
derna. Polisen trodde dock
inte på mannens version.

magic circle-byråerna:

Linklaters, Clifford Chance,
Freshfields, Slaughter and
May och Allen & Overy, har
allvarligt påverkats av finan-
skrisen.

Enligt en undersökning
som publicerats i den brit-
tiska branschtidningen The
Lawyer så har den genom-
snittliga timdebiteringen
rasat från 675 till 450 pund
(i svensk valuta motsva-
rande ungefär 7800 respek-
tive 5200 kronor). 

– Men jag skulle inte
vilja säga att det rör sig om
något blodbad, kommente-
rar en anonym delägare.

Inom de mest konkur-
rensutsatta affärsområdena
kan timpriset sjunka ytterli-
gare, ibland under 400-

pundsstrecket. Dagens pris-
nivå är den lägsta på fem år.
Att övervintra kärvare kon-
junkturer genom att pressa
priserna, det är en vanlig
metod bland Londons le-
dande byråer. 

Generellt har brittiska
byråer varit mer avvaktande
med att sänka priserna. Re-
sultatet blir en krympande
klyfta mellan Magic Circle
och den övriga marknaden.

– I lågkonjunktur inser
de ledande byråerna att de
måste behålla sin mark-
nadsandel – och fortsätta
hålla sina jurister syssel-
satta. Då börjar de kapa pri-
serna, konstaterar Mark
Dawkins, managing partner
på konkurrerande byrån
Simmons & Simmons.

Finanskrisen har tvingats Londons ledande

byråer att sänka timpriset med omkring 30

procent.

Nu dumpas priserna för att hålla juristerna sysselsatta.
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i somras släpptes New
York-maifioson Anthony
Rabito, 75-årig consigliere i
Bonanno-familjen, från
fängelset. De närmaste tre
åren har han en övervakare
som satt tydliga begräns-
ningar: den rundlagde
brottslingen får inte längre
besöka sina fyra favoritre-
stauranger.

Orsaken är dock inte
omtanke om Rabitos hälsa.
Restaurangerna, Rao’s i East
Harlem, Bamonte’s i Willi-

amsburg, the Parkside Re-
staurant i Corona, och Don
Peppe i Ozone Park, är
samtliga välkända mötesp-
latser för maffiamedlem-
marna.

– Jag har ätit där i hela
mitt liv, klagar Anthony Ra-
bito i New York Post.

Tidigare har myndighe-
terna förbjudit övervakade
att umgås med specifika
personer. Det här är första
gången som bannlysningen
gäller restauranger.

www.legally-yours.se

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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Maffiaboss bannlyst
från sin favoritkrog

en saudiarabisk kvinna
har begärt skilsmässa efter
att hon inspekterat sin
makes mobiltelefon. Bland
kontakterna i telefonboken
upptäckte hon nämligen att
hennes eget nummer spa-
rats under namnet ”Guanta-
namo”, meddelar den
Riyadh-baserade tidningen

Al-Watan. 
Enligt tidningen kan

dock kvinnan tänka sig att
stanna i äktenskapet,.
Under förutsättning att hon
får en generös ekonomisk
ersättning, meddelar Daily
Telegraph.

Vill skiljas – kallas
för Guantanamo

Nu får Anthony Rabito nöja sig med hemlagad pasta.
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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

VAR VILL DU GÖRA DIN? Glimstedt är inte bara en av 
Sveriges största affärsjuridiska byråer, vi har också kontor 
över hela landet samt Baltikum och Vitryssland. Vi sam-
arbetar inte bara över nationella gränser, utan lika mycket 
specialister emellan, för att alltid kunna serva klienterna 

på bästa sätt. Att det dessutom ger våra medarbetare 
möjlighet att dra nytta och lära av varandra är något 
som uppskattas högt. Välkommen att höra av dig eller 
besök oss på www.glimstedt.se
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Bästa 
arbets-
platsen!

Delphi har fyra år i rad, 2006-2009, 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
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rottslighet förändras

över tiden. Kriminell verk-
samhet återspeglar samhäll-
sutvecklingen. I en mer

komplex och tekniskt utvecklad miljö
där gränser mellan nationer blir mer
linjer på en karta än barriärer mellan
personer och där folk i allmänhet rör
sig mellan verklighet (IRL) och artifi-
ciella världar skapas förutsättningar
för nya former av brottslighet. Men
också mer traditionell kriminalitet
kan bli svårare att bekämpa. Att
brottsligheten är väl organiserad med
internationella förgreningar gör också
den svårare att utreda för polis, tull
och åklagare.

De problem som brottsbekäm-
pande myndigheter möter väcker frå-
gor om vilka arbetsmetoder som ska
få användas för att beivra kriminella
beteenden. Det leder i sin tur till en
diskussion om hur valet av arbetsme-
tod bör påverka ett rättsligt förfa-
rande.

högsta domstolen meddelade de
sista skälvande dagarna 2007 ett avgö-
rande som klarlade men också föränd-
rade rättsläget när det gäller synen på
bevis- och brottsprovokativa åtgärder
enligt svensk rätt. Avgörandet gällde
åtal mot tre personer för deras inb-
landning i återlämnandet av Rem-
brandts tavla "Självporträtt", som stals
från Nationalmuseum i Stockholm
den 22 december 2000. De tilltalade
hade på olika sätt deltagit i förhand-

lingar om återköp av tavlan och även
tagit befattning med själva tavlan.

I somras följde Högsta domstolens
upp avgörandet från 2007 med två be-
slut i resningsärenden, som klarlägger
hur man ska se på tidigare meddelade
domar där personer dömts för brott som
haft samband med polisprovokation.

i det ena fallet hade en person
dömts för grovt narkotikabrott. Provo-
kationen hade bestått i att en så kallad
infiltratör på polisens uppdrag upp-
trätt som köpare av det med åtalet av-
sedda narkotikapartiet. Det andra
målet gäller en person som dömts för
bland annat grovt vapenbrott. Efter
domen hade det framkommit att en
infiltratör på polisens uppdrag upp-
trätt som säljare av vapnen och am-
munitionen i fråga. Inte i något av
fallen informerades den tilltalade,
dennes försvarare, åklagaren eller
domstolen om infiltratörens inbland-
ning.

Provokativa åtgärder kan innebära
en kränkning av rätten till en rättvis
rättegång enligt artikel 6 i Europakon-
ventionen. Avgörandet för det är om

ROBERTH NORDH
Docent, rektor för Domstolsakademin, 
författare till bokserien Praktisk Process.
Detta är ett utdrag ur Expertkommentar från Blendow Lexnova.

EXPERTKOMMENTAR |  BROTTSMÅL

B
åtgärden provocerat fram ett brott
som annars inte skulle ha begåtts och
den som föranletts att begå ett brott
genom provokation inte skulle ha be-
gått ett likartat brott för det fall provo-
kationen inte hade ägt rum. Den
senare bedömningen kan förutsättas
ofta vara vansklig. Mot den bakgrun-
den är det ett oeftergivligt krav att den
tilltalade och hans försvarare får kän-
nedom om att provokativa åtgärder
har företagits, så att argumentation
och bevisning i den frågan kan föras
fram. 

högsta domstolen ger i sina nya av-
göranden tydliga anvisningar om möj-
ligheten att i efterhand riva upp
domar där personer dömts för brott
som föregåtts av provokation, som
vare sig den tilltalade eller dennes för-
svarare underrättats om. För domar
som meddelats efter den 28 december
2007 föreligger då närmast en presum-
tion för att resning ska beviljas. När
det gäller äldre domar måste den
dömde göra sannolikt att hans eller
hennes rätt till en rättvis rättegång har
kränkts.

Nya anvisningar 
för resning vid bevis- 
och brottsprovokation

Högsta domstolen ger i sina nya avgöranden
tydliga anvisningar om möjligheten att i 

efterhand riva upp domar där personer dömts för
brott som föregåtts av provokation.’’
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OM BYRÅN

Östermalmsgatan 87 E | Box 277 07, SE-115 91 Stockholm | Tel 08 599 29 000 | Fax 08 599 29 001 | email@lmlaw.se | www.lmlaw.se

Välj rätt jurist vid din sida
Under mer än 60 år har Lindskog Malmström framgångsrikt biträtt klienter med juridisk rådgivning.
Med hjälp av det senaste i teknikväg arbetar våra advokater idag kontinuerligt med affärsrelaterade
ärenden i såväl svensk som internationell miljö. Kostnadseffektiv rådgivning är och förblir vår led-
stjärna i dessa sammanhang. Bland våra återkommande uppdragsgivare finns börsnoterade bolag,
ägarledda företag, statliga verk och många av Sveriges största privata fastighetsägare. Om du vill
ha rätt jurist på din sida kan du med förtroende vända dig till Lindskog Malmström.

Vi hjälper klienter med uppdrag inom
Affärsjuridik (svensk och internationell) • Arbetsrätt • Bolags- och annan associationsrätt • Boutredningar • Fastighetsrätt

Företagsförvärv • Försäkrings- och skadeståndsrätt • Internationell familjerätt • IT-rätt • Miljörätt • Obeståndsrätt • Offentlig upphandling
Patent- och annan immaterialrätt • Processrätt och skiljeförfaranden • Skatterätt

  
den svenska medlemmen i

Alla vi på Hamilton verkar utifrån en gemensam nämnare, att du som klient alltid avgör vårt arbete. Vår 
rådgivning tar fasta på dina affärsförutsättningar och vad som är bäst för dig. Vår vägledning bygger på  
stor kompetens och lång erfarenhet, den bygger på kreativitet och affärsmässighet.

Vi anser att en bra advokat är lika intresserad av att vara en del av klientens dagliga verksamhet som att 
snabbt finnas där med råd och expertis när det oförutsedda inträffar. Vare sig det gäller mer generella tjänster 
inom affärsjuridiken eller specifika tjänster som kräver specialistkunskaper. Välkommen till Hamilton.

   www.hamilton.se

Dina utmaningar är vår vägledning
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Europakonventionen skrevs för 10 stater som nu blivit
47. 800 miljoner människor lever i dessa stater och har alla
rätt att som individer vända sig till Domstolen om de anser
att någon av de 47 staterna kränkt någon av de fri- och rät-
tigheter som garanteras i Europakonventionen. I den bästa
av alla världar skall Domstolen inte behövas annat än som
prejudikatsbildare eftersom varje stat är förpliktad att ga-
rantera var och en, som befinner sig under deras jurisdik-
tion, de fri- och rättigheter som anges i konventionen.

Myndigheter och domstolar skall på
hemmaplan iaktta och respektera
dessa rättigheter och Europadomsto-
len skall vara den yttersta garanten
för att systemet fungerar. Det var så
det var tänkt men nu ser verkligheten
annorlunda ut. Mycket annorlunda. 

Med mer än 100 000 mål i balans
och med en nettoökning på 1500 mål
per månad inser var och en att något
radikalt måste göras, och att det är
bråttom.

95 procent av målen prövas aldrig
i sak. Många därför att den som kla-

gar inte uttömt alla rättsmedel hemma eller kommit för
sent. Andra åter därför att det klagomålet gäller inte omfat-
tas av Domstolens kompetens. Med även de klagomål som
avvisas måste läsas, registreras och hanteras. Ett beslutsför-
slag sätts upp, granskas och kvalitetssäkras innan en eller
tre domare fattar ett beslut, som sedan expedieras. Det är
en tung process som trots datorstöd och diverse innovativa
grepp tar tid och resurser i anspråk. Handläggningstiderna
blir ibland orimligt långa och resurserna behövs för andra,
mer angelägna mål.  

Domstolen med sina 47 domare och 650 övriga medar-
betare hanterar klagomål på 37 olika språk. Man medde-
lade 1500 domar och 30 000 beslut år 2008. Fyra stater står
för 60 procent av alla klagomål, Ryssland ensamt står för
28 procent. Om något kunde göras i dessa stater (Ryssland,
Rumänien, Turkiet och Ukraina) så skulle situationen an-
tagligen förbättras i Domstolen. Men det är inte helt säkert.
Att människor så gärna vänder sig till Strasbourg för att få
sin sak prövad beror ju också på att de är enkelt och billigt.
De kan skriva själva på sitt eget språk, de behöver inte an-

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

ELISABET FURA

LEGALLY | KRÖNIKA

Europadomstolen 
håller på att gå under

nterlaken är en turistort i Schweiz med gott re-
nommé sedan lång tid tillbaka. Kända personer som
njutit av bergsluften där är Goethe, Lord Byron och
Mendelssohn. Och nu snart skall en diplomatisk kon-

ferens äga rum på samma plats för att bestämma Europa-
domstolens framtid. 

Representanter från 47 regeringar skall träffas för att
återigen högtidligen bekräfta sitt engagemang för skyddet
av de mänskliga rättigheterna och sitt åtagande att respek-
tera och implementera Europakonven-
tionen på hemmaplan. 

I preambeln till konventionen om
skydd för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna står
det bland annat:

”Undertecknande regeringar bekräf-
tar sin djupa tro på de grundläggande
friheterna vilka utgör själva grundvalen
för rättvisa och fred i världen och bäst
bevaras, å ena sidan, genom verklig po-
litisk demokrati samt, å andra sidan,
genom en gemensam grundsyn på och
respekt för de mänskliga rättigheterna,
på vilka de förlitar sig, samt såsom regeringar i europeiska
stater vilka besjälas av samma anda och äger ett gemen-
samt arv i sina politiska traditioner, sina ideal, sin frihet
och sin grundläggande rättsuppfattning och är beslutna att
vidta de första åtgärderna ägnade att åstadkomma en kol-
lektiv garanti…”

staterna som undertecknat konventionen har inte
bara bekänt sig till en lära om demokrati och rättssäkerhet
utan faktiskt förpliktat sig att iaktta detta regelverk. Kon-
ventionen är lagligen bindande och begränsar staternas
handlingsfrihet. Annorlunda uttryckt så ger konventionen
stadga åt den demokratiska processen samtidigt som den
sätter gränser för den.  

Konventionen med sitt förord skrevs under i Rom för
snart 60 år sedan och Europadomstolen i Strasbourg firar
sitt 50 års jubileum i år. Så varför hålla ytterligare en kon-
ferens?

Jo, därför att Europadomstolen håller på att gå under.
Så illa är det. 

I
strasbourg september 2009

Fyra stater står för
60 procent av alla

klagomål, Ryssland en-
samt står för 28 procent.
Om något kunde göras 
i dessa stater så skulle 
situationen antagligen
förbättras i Domstolen. 

’’
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lita advokat eller betala någon ansökningsavgift. Så vad
har de att förlora? Inte mycket mer än den tid det tar att
fylla i en blankett och kostnaden för porto. 

så vad bör göras? Självkritik mår alla bra av och det är
av och till bra att fråga sig om man använder sina resurser
på bästa sätt och om man ägnar sig åt rätt saker. Är det så
klokt att hantera repetitiva klagomål rörande samma un-
derliggande problem i dom efter dom i stället för att ta tag
i de nya frågor som väntar på en lösning? Är det bra resur-
sallokering att pröva ett mål som rör en i och för sig intres-
sant processuell fråga (skall samma rättssäkerhetsgarantier
gälla i processer om interimistiska beslut som i processer
där den materiella frågan avgörs) även om den beslutet
drabbade har avlidit och dessförinnan fått sin sak prövad i
två instanser på hemmaplan och en instans i Europadom-
stolen när man har mer än 100 000 mål i balans? Jag
tycker inte det, men jag var i minoritet när målet nyligen
avgjordes i stor sammansättning. 

Om man trots att man ägnar sig åt rätt saker och gör
det på ett effektivt och rättssäkert sätt ändå inte kan han-
tera målen i den takt de kommer in så får man antingen se
till att färre mål kommer in eller att Domstolen får välja
vilka mål den prövar. En individuell klagorätt skulle bestå
men inte alla skulle ha rätt att få ett individuellt svar. Per-
sonligen tror jag att vi måste göra båda delarna. Staterna
måste bli ännu bättre på att respektera sina förpliktelser
och för de fall där olyckan ändå är framme ge möjlighet till
kompensation på hemmaplan. 

Samtidigt borde Europadomstolen få förtroendet att
bland de klagomål som kommer att välja ut mål för pröv-
ning och dom. Domstolen skulle få en mer renodlad in-
struktion att vara författningsdomstol för mänskliga
rättigheter i Europa. Först då kan Domstolen på ett rele-
vant sätt i det 21 århundradet fullgöra sin uppgift, nämli-
gen ”att säkerställa att de förpliktelser fullgörs som de
höga fördragsslutande parterna åtagit sig” (artikel 19).

vi får se om regeringsrepresentanterna som reser till In-
terlaken blir tillräckligt stimulerade av de vackra omgiv-
ningarna och den höga luften för att fatta de beslut som
krävs. Låt oss hoppas det för de mänskliga rättigheternas
skull.

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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Juridikens
förändring

AV PETER JOHANSSON | FOTO JONTE WENTZEL

Han har alltid varit intresserad av ”spännfältet” mellan juridik 

och medier. Nu vill Johan Hirschfeldt mjuka upp fotoförbudet 

vid rättegångar. Samtidigt har han startat en egen blogg.

– IT håller på att förändra både samhällslivet och rättsord-

ningen, säger han.

JOHAN HIRSCHFELDT OM
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stonias förlisning och tsunamin i
Thailand julen 2004. Två av de senaste
20 årens största nyhetshändelser i Sve-
rige. Två nationella trauman som fortfa-
rande väcker frågor. I försöken att finna
svar har en rad statliga utredningar till-
satts. På så sätt har Johan Hirschfeldt haft
en roll i efterspelet till båda tragedierna.

� Han utredde uppgifterna om att det svenska försvaret
skulle ha försökt transportera krigsmateriel  på Estonia under
katastrofnatten. Så var inte fallet, blev slutsatsen, även om
militär elektronik funnits i lasten två veckor tidigare.

� Som ordförande för Katastrofkommissionen ansvarade
han för granskningen av hur svenska myndigheter klarat
hanteringen efter tsunamin, och när nyckelpersoner som stat-
sminister Göran Persson, justitieminister Laila Freivalds och
statssekreterare Lars Danielsson fått information om trage-
din. 

Senare fick Johan Hirschfeldt fortsätta granskningen i ut-
redningen om ”tsunamibanden”. 

Här blev slutsatsen bland annat att regeringskansliet sak-
nat en fungerande krishanteringsorganisation och att man
inte insett katastrofens omfattning i tillräckligt god tid.

Med några års perspektiv beskriver Johan Hirschfeldt
uppgifterna som ”oerhört tunga” och ”ansträngande”.

Var det självklart att åta sig utredningarna?
– Det är som att hoppa i kallt vatten, det kan vara uppfris-
kande men också ganska obehagligt. Men får man en sådan
förfrågan, anser sig ha något att ge i sammanhanget och inte
har goda skäl att säga nej, då ställer man upp. Det är min syn
på det här yrket.

som ordförande för Svea hovrätt hade Johan Hirschfeldt
vad som brukar kallas landets ”finaste juristjobb”. Därför
väckte det viss förvåning när han förra året valde att pensio-
nera sig - redan som 65-åring. 

– Det föll sig så. Min fru gick i pension ett år före mig,
och hon verkade trivas med det. Därför ville jag göra samma
sak. En arbetsplats innehåller mycket som människor mår
väl av så ibland kan jag längta tillbaka. Men allt har sin tid. 

Pensionärslivet är ”behagligt”.
– Jag försöker variera dagarna. Latar mig lite, är med i två

bokcirklar, och ser på omvärlden på nytt sätt. Träffar jag
någon jag känner så stannar jag gärna och pratar en stund, ti-
digare hann jag kanske bara nicka. 

Många jurister – inte minst inom domstolsvärlden - ris-
kerar att satsa allt på jobbet, befarar Johan Hirschfeldt.

– Det har gällt mig också. Jag vet att många domare gärna
stannar kvar efter att de fyllt 65. Jobbet är stimulerande, och
många håller sig friska på det sättet. Men man kan lätt bli

E
uppslukad av det, det är viktigt att ha intressen vid sidan av.
Den som slarvar bort det under yrkesåren gör ett allvarligt
misstag.

Att helt kapa banden till juridiken var dock aldrig aktuellt.
Han varvar styrelseuppdrag med uppsatsskrivande –en arti-
kel om tryckfrihetsrätt publicerades i somras – och statliga
utredningsuppdrag.  

Det senaste handlar om att föreslå lagregler om skadestånd
från staten när det inte funnits effektiva rättsmedel mot över-
trädelser av Europakonventionen om mänskliga rättigheter. 

– Typexemplet är dröjsmål i rättegångar, där skadestånd
ibland är den enda möjliga sanktionen. Det finns annars
andra sätt att avhjälpa bristen, som strafflindring eller ned-
sättning av skattetillägg. Flera färska HD-domar ger ledning.

Utredningen pågår under hela 2010. Fram till dess ska
Johan Hirschfeldt och hans medarbetare utvärdera svenska
och internationella rättsfall, JK-beslut och titta på lösningar i
andra länder.
– Det är bra att få tid på sig att skriva och arbeta igenom frå-
gan. Jag tycker att det är väldigt intressant att få en ny di-
mension på Europakonventionen.

Han upplever att EU haft en dramatisk påverkan med
ökad juridikalisering, att makt har förskjutits till domsto-
larna. 

Därför delar han in sitt yrkesliv i  före och efter Europa-
konventionen:

– Fram till 1990 sysslade jag med gammal, traditionell
svensk juridik, men sedan känns det som vi fick ett kul-
turskifte. Det märktes inte minst på att domstolarna började
få nya uppgifter. 

Kan du ge något exempel?
– När Regeringsrätten upphävde detaljplanen för Norra län-
ken och när en statspensionär vann ett mål i AD, som ledde
till att många pensionstagare fick bättre ersättning. Riksda-
gen väljer att lämna över fler uppgifter till domstolarna, där-
med blir det många nya problem att ta ställning till.

Vad blir konsekvensen?
– I en del situationer får domstolarna pröva skälighetsfrågor,
till exempel när det gäller Försäkringskassans bedömningar.
Ibland är det motiverat, men i andra fall kan man diskutera
om domstolarna bör ha i stort sett samma roll som myndig-
heterna. Samtidigt har vi fått en ökad fokusering på den en-
skildes rättigheter och skyldigheter.

Den ökade specialiseringen är ett annat resultat, enligt
Johan Hirschfeldt. 

– Behovet av specialisering är större, men samtidigt är det
viktigt att uppehålla ett brett generellt perspektiv. Vi jurister
måste kunna tala samma språk även om vi har olika specia-
liteter.

OM KATASTROFUTREDNINGARNA

Det är som att hoppa i kallt vatten, det kan vara
uppfriskande men också ganska obehagligt’’
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namn Johan Hirschfeldt  |  ålder 66 år  |  familj ”Hustru och barn” |  senaste bok ”Fritt fall” av Juli Zeh   |  senaste film Japanska “Still walking”  
favoritlag AIK  |  bok alla jurister bör läsa ”Processen av Franz Kafka. 

Du är öppen för en sammanslagning av Högsta domstolen och
Regeringsrätten.
– Ja, det finns en risk för parallella processer som kan störa
varandra. I allmänna domstolar har vi en hel del mål som in-
nehåller ganska mycket förvaltningsrätt. Dagisavgifter, åter-
krav på arbetslöshetsersättning och liknande problem. Då kan
det ligga en styrka i att ha en enda högsta instans som arbe-
tar med olika kamrar, en straff- och civilrättslig och en of-
fentligrättslig. Så har man till exempel gjort i Estland. 

– I Grundlagsutredningens betänkande föreslog vi en regel
om att justitieråd ska kunna delta i Regeringsrättens mål och

vice versa. Det skulle ju kunna vara ett första steg i den här
utvecklingen. Remissinstanserna ser positivt på förslaget.

Som mångårig ämbetsman väger Johan Hirschfeldt sina
ord med stor precision. Ibland avvaktar han en stund, slipar
i tysthet på den mest exakta formuleringen. 

Och vad tycker justitie- och regeringsråden?
– Jag kan se ett visst, försiktigt, intresse.

Johan Hirschfeldt blev hovrättspresident 1996, innan dess
hade han bland annat varit byråchef på JO, rättschef på Stats-
rådsberedningen och justitiekansler. 
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Träffar jag någon jag känner så stannar jag 
gärna och pratar en stund, tidigare hann 
jag kanske bara nicka’’
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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.

– Den mest utmanande uppgiften jag tidigare haft var som
JK. Det var mycket intressant och stimulerande – men också
tungt. Under de här åren  exploderade barnpornografifrågan. 

Johan Hirschfeldt arbetade mot spridningen av barnporr.
– Det var arbetsamt på många plan. Tillsammans med po-

lisen gjorde vi flera beslag av videogram. Vi väckte åtal. Då
trodde jag att den här företeelsen skulle bli ovanligare men
där bedrog jag mig. Det är tydligen inte så. Med internet har
det blivit betydligt lättare att distribuera. Väldigt bekymmer-
samt, naturligtvis.

Göran Lambertz, en av Johan Hirschfeldts efterträdare som
JK, väckte stor debatt genom rapporten ”Felaktigt dömda”. Där
granskades elva fall där personer som först dömts till mångå-
riga fängelsestraff, de flesta för sexualbrott, och sedan blivit
helt frikända av HD. Göran Lambertz misstänkte ett systemfel:
att beviskraven sänkts. Rapporten fick stor uppmärksamhet. 

– Några frågeställningar var omtumlande att möta för
domstolarna. Det ledde till en hel del kritisk diskussion, inte
bara om innehållet utan även om formen för rapporten.  Men
utredningen har gjort nytta med sitt skarpa fokus på den
misstänktes rättssäkerhet. 

– Sedan var det ett nytt grepp för en tillsynsmyndighet
att driva en fråga på det här sättet. Det finns de som deltar i
diskussionen som menar att JK gått för långt i sin tillsynsroll.
JO har valt en annan metod.

Vad tycker du?
– Min personliga syn på tillsynen över domstolarnas meto-
der liknar mer JO:s.

som nybliven pensionär startade Johan Hirschfeldt en
enklare blogg. Huvudsakligen använder han den till att pre-
sentera artiklar, föredrag  och annat han skrivit. 

– Jag ville ha en struktur på mina artiklar, hemma kan jag
knappt hålla ordning på dem. Därför la jag upp det på det här
sättet. Jag är ganska road av IT. Jag ser det som en leksak men
också som något dramatiskt och omvälvande. Det håller på
att förändra både samhällslivet och rättsordningen.

Intresset för medier har funnits där hela livet.
– Jag har levt nära den världen. Min far var chefredaktör

för Upsala Nya Tidning, och även min svärmor och svärfar
var journalister. Det finns en intressant spänning mellan den
strikta juridiska världen och medierna.  I båda världarna är
”det offentliga” en grundnorm. Sedan finns etiska ställnings-
taganden som måste göras, avvägningar om sekretess och pri-
vatlivets helgd till exempel.  

Han har länge engagerat sig i tryckfrihetsfrågor, bland
annat som ordförande i Pressens opinionsnämnd. Diskussio-
nen om rättegångar ska få sändas i TV har intresserat honom
sedan tiden i Svea hovrätt. 

Han ser rättegångsbalkens absoluta fotograferingsförbud
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som ett problem. Han lyfter fram Norge som en möjlig före-
bild.

– Där har det sänts från rättegångar med legitimt nyhet-
sintresse.   

Att domstolarna själva börjat spela in delar av rättegångar
ser han som ett viktigt steg på vägen. Nästa steg skulle kunna
vara ”ett uppmjukat bildinspelningsförbud”.  

– Med en ny rättssalsteknik skulle rätten kunna göra in-
spelningar. Rätten har möjlighet att bedöma vad som ska spe-
las in och hur detta ska göras. Jag vill inte släppa
journalisterna fria med kamera i rättssalen, det undviker vi
om domstolarna sköter inspelningen.  

– Själva grunden är att domaren skriver en dom, försedd
med tillfredställande domskäl. Men verkligheten fordrar ib-
land mer än så. Det finns ett informationsbehov som dom-
stolarna måste hantera mycket bättre än vad de gjort tidigare,
till exempel genom att vara beredda på att ge bakgrundsin-
formation. Men om domaren skulle tala vid sidan av doms-
kälen och hamna i den allmänna debatten så måste man vara
utomordentligt tydlig med vad som är gällande rätt och vad
som är önskvärd rätt. 

– Men även om man är tydlig med det så kan det upp-
komma problem. Det finns en risk att man jävar ut sig genom
aktiviteter utanför rättssalen. Men vi vill samtidigt inte ha do-
mare som drar sig undan samhällslivet. I Sverige vill vi ha

viss öppenhet, och inte domare som lever i någon skyddad
sfär.

I Pirate Bay-målet krockade domstolens uppfattning om
domarnas intressekonflikt med den allmänna uppfattningen
Ordföranden Tomas Norströms medlemskap i en immateri-
alrättslig intresseförening mötte våldsam kritik, den debatten
följdes sedan av flera snarlika. Domstolen fann senare att Nor-
ström inte varit jävig i Pirate Bay-målet.

– I Sverige har vi inte så många rättsfall om det här, men
i Norge är de ganska vanliga. Jag minns ett fall från Höyeste-
rett, om värdet på tomträtter. Många av domstolens ledamö-
ter hade själva en personlig koppling till frågan, genom att de
själva, eller släktingar, hade andel i tomträtter. Det slutade
med att en majoritet jävades ut.  �

Fram till 1990 sysslade jag med
gammal, traditionell svensk 

juridik, men sedan känns det som vi
fick ett kulturskifte.’’
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Kampen om transaktionsuppdragen hårdnar. Marknaden förblir oförändrad

under det närmaste året. Tvister och avtalsrätt fortsätter vara framtidens 

affärsområden. Lågkonjunkturen har satt hårda spår bland advokatbyrå-

ernas kunder. Det framgår i årets upplaga av Klientbarometern.

TUFFARE
KONKURRENSEN BLIR
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K L I E N T BA ROM E T E R |   2009

för ett år sedan slog lågkonjunkturen till på allvar.
De allra flesta svenska företag har det senaste året påver-
kats kraftigt och majoriteten dessvärre till det negativa.
Kraven på leverantörer av juridisk rådgivning hårdnar
med en slimmad budget hos företagen och konkurren-
sen byråerna emellan ökar därmed. Att vara synlig för
målgruppen och visa att man fortfarande har kapacitet
och styrka att klara av samma uppdrag som tidigare, och
dessutom bredden att ta sig an nya är av största vikt.

När konjunkturen nu vänder är det av största vikt att
hänga med i utvecklingen och anpassa sig efter markna-
dens behov och önskemål. Det gäller att vara väl medve-
ten om vilka krav inköparna av juridiska tjänster ställer.

för sjätte året i rad har BG Research genomfört Kli-
entbarometern och i år är det i samarbete med Legally
Business. Klientbarometern är en beteende- och kun-
skapsundersökning gällande inköp av juridiska tjänster
och undersökningen har besvarats av 1659 personer, vil-
ket är fler svaranden än någonsin tidigare (dubbelkolla
hur det var 2004 och 2005). Detta påvisar det stora enga-
gemanget som Sveriges inköpare av juridiska tjänster
känner inför att få påverka sin situation. De har fått be-
svara ingående frågeställningar om vilka kriterier som
ligger till grund för val av juridisk leverantör.

Populationen består av slumpvis utvalda VD:ar, chef-
sjurister, bolagsjurister, ekonomichefer och personalche-
fer på svenska bolag. Av respondenterna står VD:ar för
27 procent, chefsjurister för 7 procent och bolagsjurister
för 6 procent. 14 procent har en omsättning som över-
skrider 5 miljarder kronor per år och 4 procent köper
varje år juridiska tjänster för mer än fyra miljoner kro-
nor.

årets klientbarometer presenterar vad Sveriges
största inköpare av juridiska tjänster värdesätter vid val
av leverantör. Undersökningen redogör även för vad
som skulle få dem att byta leverantör, hur relationen kö-
pare och säljare emellan kan förbättras, hur de ser på da-
gens prissättning och huruvida man väljer att själv lösa
sina juridiska problem snarare än att anlita juridisk ex-
pertis genom leverantörer av juridiska tjänster. Klientba-
rometern 2009 presenterar liksom tidigare är även en
kännedomsranking av årets advokatbyråer och specifika
advokater.

Legally yours presenterar här utvalda delar av resul-
taten. För en mer heltäckande bild av hur Sveriges inkö-
pare av juridiska tjänster resonerar vid val av juridisk
leverantör så finns Klientbarometern 2009 att köpa från
BG Research. 

För mer information kontakta Maria Karnland på te-
lefon: 08-579 366 00, alternativt via e-post: maria.karn-
land@blendow.se.

09KLIENT
BAROMETERN
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Vilken byrå vill du 
helst arbeta med?

storbyråerna Mannhei-
mer Swartling och Vinge 
är mest eftertraktade när
Klientbarometerns delta-
gare väljer juridiska konsul-
ter. Lindahl, som i vintras
slog sig samman med
Rydin Carlsten, intar tred-
jeplatsen. Men marknaden
är splittrad. Trots att Mann-
heimer Swartling är den

poluäraste byrån lockar den
bara dryga 6 procent av de
svarande. För att få en hel-
täckande bild av markna-
den har undersökningen
gjorts bland personer med
ledande befattning som
medverkar vid inköpen av
juristtjänster.

När man enbart tittar på
chefsjuristernas preferen-

ser så fortsätter Mannhei-
mer Swartling att vara po-
pulärast, mer än var femte
chefsjurist vill anlita byrån.
Lindahl är näst populärast.
Bland bolagsjurister och
VD:ar står MSA högst i
kurs, liksom bland de bolag
som har en omsättning på
över fem miljarder kronor
per år och bland de som
köper juridiska tjänster för
mer än fyra miljoner kro-
nor om året.

Men när man delar upp de
svarande efter kön blir
förstavalet ett annat, Vinge
är den populäraste byrån
bland kvinnliga klienter.
Mannheimer Swartling är
dock männens förstaval.

Det starkaste varumär-
ket är Vinge, enligt delta-
garna i undersökningen. 
64 procent uppger att de
känner till Norrmalms-
torgsbyrån.  
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Bolagsjurister %
Mannheimer Swartling  12.5
Vinge  7.1
Setterwalls  7.1
Delphi  5.4
Bird & Bird  3.6
Lindahl  3.6
White & Case 3.6

Kvinnor %
Vinge   6.3
Mannheimer Swartling 5.1
Cederquist  3.1
Lindahl  2.8

Män %
Mannheimer Swartling  7.2
Vinge  4.9
Lindahl  3.0
Setterwalls  2.6

VD %
Mannheimer Swartling  6.0
Vinge  3.9
Glimstedt  2.7
Lindahl  2.4
Setterwalls  2.1
Wistrand  2.1

Mer än 5 mdr i omsättn. %
Mannheimer Swartling  16.1
Setterwalls  6.5
Vinge  5.6
Wistrand  4.0
Hammarskiöld 2.4
DLA Nordic  2.4
Lindahl  2.4

Splittrad marknad



lågkonjunkturen har för-
ändrat marknaden för juri-
diska tjänster. Nästan 40
procent av de svarande upp-
ger att deras verksamhet
har ”förändrats negativt”.
För 7,4 procent har dock
tillvaron förbättrats sedan
finanskrisen bröt ut.

Behovet av juridiska
tjänster blir ”oförändrat”
under de kommande tolv
månaderna, enligt delta-
garna i Klientbarometern.
Var tionde tror på bättre
tider och växande efterfrå-
gan. Något färre är pessi-
mistiska.

Avtalsrätt är det område
där behovet blir störst, en-
ligt de svarande. Typiska
kriskonjunktursdiscipliner,
som tvister och arbetsrätt,
lär också efterfrågas i stor
utsträckning. Transak-
tionsmarknaden är dock
fortsatt kall. Endast 1,9 pro-
cent av de svarande har
identifierat ett sådant
behov under den närmaste
framtiden.

Chefsjuristerna ser
störst behov av processju-
rister. Bolagsjuristerna note-
rar efterfrågan på bank- och
finans. Och VD:arna vill
köpa avtalsrättslig expertis.

Storbolagen planerar
störst inköp av bank- och fi-
nansexpertis. Även här är
tvister och avtalsrätt efter-
frågade.

0

10

20

30

40

50

Processen 
har blivit 

längre
1.0%

Hur har din byrå påverkats 
av lågkonjunkturen?

Det har 
blivit viktigare

att hitta en
 bra jurist

1.5%
Inte alls
47.6%

Negativt
38.5%

Positivt
7.4%

Än har inte 
konjunkturen 
tagit fart

4 av 10 klienter uppger att de har påverkats negativt av lågkonjunktu-
ren. Men bara en procent tycker att processerna har blivit längre som
en konsekvens av de bistra tiderna. 1,5 procent upplever ett större
behov av att hitta rätt jurist.

Avtalsrätt är det område där 
behovet blir störst, enligt de 
svarande.’’
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Bedömer ni eller 
mäter ni kvaliteten?
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Nej 
49 %

a
Priset spelar 
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Är byråns 
prisnivå försvarlig?

78 procent spår oförändrat behov av juridiska
tjänster. Samtidigt har över hälften av de svra-
nade kontinuerligt börjat mäta advokatbyråns
arbete. Och nästan varanna klient anser att pri-
serna är för höga.

Avtalsrätt, tvister och arbetsrätt är alla viktiga disci-
pliner under lågkonjunktur. Här finns också störst
kundunderlag under de ommande tolv måna-
derna, enligt Klientbarometern. Mindre än två pro-
cent har tänkt sig M&A under de kommande tolv
månaderna.



”Bli pro-aktiv 
i dåliga tider”
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Ta försäljningen på
större allvar. Så kan
advokatbyråerna
växa när konkurren-
sen blir hårdare.

–När det blir tuffare
att få in nya kunder
måste man bli mer
pro-aktiv, säger kund-
kommunikationsex-
perten Ulrika Gradén.
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under de senaste tjugo åren har
förutsättningarna för svenska affärs-
jurister förändrats radikalt. Annons-
förbundet för byråerna är borta.
Antalet advokater har ökat stort.  
I lågkonjunkturen har konkurrensen
hårdnat. Och klientbarometern visar
att 78 procent spår oförändrat behov
under de kommande tolv månaderna.
11 procent tror på bättre tider medan
var tionde tar spjärn för att det kan
bli ännu värre än idag.

Med tuffare konkurrens blir det
än viktigare att märkas gentemot 
klienterna. Betydelsen av försäljning
och marknadsföring kommer att växa
ännu mer, säger Ulrika Gradén, VD
på GM Marknadskommunikation,
och strategisk rådgivare inom kund-
kommunikation.

– Lågkonjunkturen har ökat vik-
ten av försäljning. När det blir tuffare
att få in nya kunder måste man bli
mer pro-aktiv, konstaterar hon.

På affärsjuridiska byråer är förmå-

gan att skaffa nya uppdrag ofta avgö-
rande för om man ska bli aktuell för
delägarskap. Som en följd bör försälj-
ning vara en integrerad del i byråer-
nas verksamhet, menar hon.

– Det krävs ett sådant ledningsbe-
slut för att organisationen ska få rätt
signaler. Lyft fram nyckeltalen och
räkna ut hur många företag man be-
höver bearbeta för att få in tillräckligt
många affärer. Hur många samtal
man måste ringa för att få in tillräck-
ligt många offerter, och hur många
offerter man behöver skicka för att få
in tillräckligt många uppdrag. 

– Varje medarbetare måste kunna
sätta av tid för att ringa kalla säljsam-
tal. Vad jag förstår är det ovanligt
med ett sådant system i advokatbran-
schen.

Ulrika Gradén undervisar ofta om
kundkommunikation. Att biologi kan
ge ökad försäljning är ett återkom-
mande tema:

– Vi människor har vissa nedärvda

förutsättningar som styr vårt age-
rande. Det handlar om hur vår hjärna
fungerar och reagerar och om ke-
miska processer som styr oss vad vi
än gör. Rätt använd ger kunskapen
om biologi och hur vi fungerar större
möjligheter att skapa närmare relatio-
ner och öka försäljningen. Det hand-
lar om att skapa rätt förutsättningar i
varje möte, oavsett om det sker per
telefon eller i det personliga mötet
med en enskild individ.

Hon tror att många advokater kan
ha förutfattade meningar om försälj-
ning.

– Använd er inte av det begreppet
i så fall. Ska byrån leva med fram-
gång, tror jag att man måste ändra in-
ställning och se på försäljning med
nya ögon. Det handlar inte om att
kränga en tjänst som klienten inte
har nytta av. Det blir ingen affär ifall
inte klienten inte inser att den har
behov av tjänsten.  Det handlar om
att bygga relationer.

tänk igenom dina egna – och byråns – 
styrkor i de situationer som kan uppstå. Jämför
med konkurrenterna. Exemplifiera hur du
skulle göra ett bättre jobb. 

var väl påläst på dina egna argument.

utnyttja ditt nätverk för att få uppslag
till nya kontakter. Försök få tillgång till andras
nätverk, till exempel genom kollegor, befintliga
klienter eller branschorganisationer.

gör ett samtalsupplägg med indel-
ningen intresseväckare, behovsanalys och av-
slut.

kommunicera på kundens villkor.

Läs av motparten under samtalet.  Börja med
att försöka ta reda på vem du talar med. Hur
talar hon/han? Långsamt eller snabbt? Vilket
språkbruk använder han/hon? Ställ många frå-
gor så du får längre tid på dig och mer fakta
att bygga din bedömning på. Igenkänning är
en stark positivt påverkande faktor. En så
enkel sak som att anpassa sig till den andra
personens samtalstempo kan göra det snab-
bare att etablera en relation och skapa möjlig-
heter att få ett möte.
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Advokatfi rman Lindahl
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Lindahl [lin.da:l] – en av Sveriges ledande, största 
(och trevligaste) affärsjuridiska advokatbyråer. Snabb-
fotad och smidig samarbetspartner med stor internatio-
nell kapacitet. Erbjuder såväl affärsjuridisk bredd som 
en rad specialistkompetenser. Har under det senaste 
året varit anlitad som rådgivare i flera av Skandinaviens 
största företagstransaktioner. För vägledning i fram -
gångs rika affärer, se även www.lindahl.se
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Kompetens, lyhördhet och branschkunskap är avgörande i samband med
byråvalet. Så brukar klienterna resonera. Värt att notera är att byråns
rykte i frågor som jämställdhet, integration och arbetsmiljö minskar i be-

tydelse när tiderna försämras. Förra året ansåg 58 procent att detta var
viktigt, nu är andelen 50 procent. Stjärnstatus och byråns storlek är ovik-
tigt, enligt de som svarat på undersökningen.



Rolf Åbjörnsson om sitt turbulenta år 
– och om klienternas uppskattning

ÅRETS
MEST
POPULÄRA
ADVOKAT

När lågkonjunkturen slog till jobbade han fortfarande

med konkurser från 80-talskrisen. 

En gång lämnade han affärslivet för att bli humanjurist.

Men idealismen ”gick över med åren”.

Nu är Rolf Åbjörnsson Sveriges mest populära advokat.
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”Samfundet ville
dra mig inför 
disciplinnämnden”
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Vem skulle du helst anlita?

2,1 %2,6 % 2,0 % 1,9 % 1,8 %
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när alla svaren från Klientbaro-
metern 2009 läggs ihop är Rolf
Åbjörnsson den affärsadvokat som
flest, 2,6 procent, vill anlita. Den förre
kristdemokratiske riksdagsledamoten
har sitt starkaste stöd hos män, och
bland verkställande direktörer. Tittar
man på andra delgrupper så ser topp-
laceringarna annorlunda ut:

� Chefsjurister föredrar Clas Ny-
berg, Mannheimer Swartling, och
Dick Lundqvist, Gernandt & Daniels-
son.

� Bolagsjurister anlitar helst Claes
Zettermark på White & Case.

� Storbolagen, med över fem mil-
jarder i omsättning, och storköparna,
med en juristbudget på över fyra miljo-
ner, vill helst jobba med Clas Nyberg.

� Kvinnorna föredrar Erika
Åslund, Cederquist, Karin Grauers,
Vinge, samt Tom Hård, Mannheimer
Swartling.

Rolf Åbjörnsson är nöjd med re-
sultatet:

– Jättekul! Fåfängan är den bästa
drivkraften. Men det är lite svårt att
fatta…

Som konkursförvaltare förknip-

pas man med näringslivets avigsidor.
Sådana vinner sällan några populari-
tetstävlingar. Kan lågkonjunkturen
ha spelat inden här gången?

– Så kan det mycket väl vara.
Sedan har jag ju uppmärksammats
en del under året.

Till exempel hoppade han under
året in som ny styrelseordförande i
Carnegie. Han lämnade in en kritise-
rad slutnota för Njord-konkursen 
(62,7 miljoner kronor. Tillsynsmyn-
digheten ville sänka priset med fyra
procent). Och han jobbade i kulis-
serna för Alf Svenssons framgångs-
rika EU-kampanj.  Medial exponering
blev det också när Rolf Åbjörnsson
offentligt kritiserade att kollegan Guy
Lofalk fick uppdraget att rekonstru-
era Saab:

”Han är ju en olycka. Han har en
väldigt dålig meritlista och det beror
på att han inte är särskilt skicklig” be-
tygsatte han i P4 Radio Väst. Gjordes
uttalandet för att han själv suktade
efter uppdraget?

– De som känner mig vet att jag
inte gör en sån sak för egen vinnings
skull. Jag gjorde det för att det var

rätt och riktigt. Kollegialitet kan bli
farlig för klienten.

Guy Lofalk har själv inte kom-
menterat den offentliga kritiken.

– Advokatsamfundet ville dra mig
inför disciplinnämnden, säger Rolf
Åbjörnsson. Men eftersom tryckfrihe-
ten är som den är så blev det inte så.
De ansåg att jag skadat kåren. Det
finns en gammal regel om man inte
ska prata illa om kolleger. Då hänvi-
sade jag till internationella regler om
att klientintresset ska gå före skrå-
intresset. Fast, visst, det var i gräns-
landet.

Har du talat med Guy Lofalk efteråt?
– Nej vi pratar inte med varandra
längre.

Under två mandatperioder, från 1994
till 2002, satt Rolf Åbjörnsson i riks-
dagen för Kristdemokraterna. Han är
tveksam till om erfarenheterna
därifrån gjorde honom till en bättre
advokat.

– Det var ganska omtumlande.
Sedan dess har det varit en läkpro-
cess. Man blir tagen av att komma så

ROLF ÅBJÖRNSSON
Setterwalls

ERIKA ÅSLUND
Cederquist  

AXEL CALISSENDORF
Roschier

TOM HÅRD 
Mannheimer Swartling 

BERTIL VILLARD
Vinge
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Jag var inte riktigt klar med krisen 1989 – 92. 
’Ska det bli en till nu?’ tänkte jag.’’

CLAS NYBERG 
Mannheimer Swartling

KARIN GRAUERS
Vinge  

CLAES ZETTERMARK 
White & Case

ANDRÉ ANDERSSON
Mannheimer Swartling

JOHAN GERNANDT
Vinge
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Män %
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Vinge  

André Andersson, 1.9
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Chefsjurister %

Clas Nyberg, 5.8
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Dick Lundqvist, 5.8
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Bertil Villard 4.3
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Baker & McKenzie 

Claes Zettermark, 4.3
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Bolagsjurister %

Claes Zettermark, 10.0
White & Case  

Bo Söderberg, 6.0
Mannheimer Swartling 

Carl Svernlöv, 6.0
Baker & McKenzie 

Bertil Villard, 4.0
Vinge  

Clas Nyberg, 4.0
Mannheimer Swartling 

Karin Grauers, 4.0
Vinge  

Axel Calissendorf, 4.0
Roschier 

Hans Wibom, 4.0
Vinge  

VD %

Rolf Åbjönsson, 3.0
Setterwalls  

Bo Söderberg, 2.2
Mannheimer Swartling 

André Andersson, 1.9
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Johan Gernandt, 1.9
Vinge  
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Clas Nyberg, 9.6
Mannheimer Swartling  

Claes Zettermark, 4.3
White & Case 

Bertil Villard, 4.3
Vinge  

Dick Lundqvist, 4.3
Gernandt & Danielsson

nära makten och dess utövning. Så
mycket går ut på att gynna egna posi-
tioner. I vanliga fall har man en pro-
fessionell utbildning men i riksdagen
gäller helt andra parametrar. Det är
ingen sinkadus att så få från närings-
livet står ut där. 

För en konkursförvaltare innebär kris-
tider högkonjunktur. Hur kände du
när finanskrisen bröt ut?
– Det var nästan bedövande. Jag var
inte riktigt klar med krisen 1989 – 92.
”Ska det bli en till nu?” tänkte jag. Då
lät man allting braka löst. Vi får nog
inte lika mycket bekymmer den här
gången. Bankerna är mer försiktiga
och öppna för förhandlingar, reger-
ingen har satsat på rätt saker.

Många byråer satsar på obestånd och
tvister i lågkonjunktur.
– Ja, lite senkommet kan man tycka.
Det här är en specialitet som man
inte bara får över en natt. Släpper
man kompetensen så krävs ett par tre
år för att jobba upp kunnandet och
erfarenheten.

I slutet av 1960-talet började Rolf
Åbjörnsson på Lindahls advokatbyrå.
Några år senare hoppade han av för

att starta eget.
– Jag ville bli en riktig advokat. Då

betraktade jag inte affärsjuristerna
som det. Jag ville ha brottmål och
hela köret. Jag var ung och idealist,
men det gick över med åren. Jag hade
över tusen brottmål, det räckte abso-
lut.

På 70-talet hade han fått hjälpa
den rutinerade konkursförvaltaren
Björn Edgren med ett stort ärende.
Och när han några år senare fick an-
svara för Stockholms-Tidningens kon-
kurs så ”brakade det löst”.

– Sen blev det bara konkurser. 
Under hans tid i branschen har

förutsättningarna ändrats, från små
byråer med en handfull advokater till
dagens jättebyråer-

– När man serMannheimer Swart-
lings nya, kasernliknande lokaler så
är det ofattbart att det finns en enda
advokatbyrå därinne. Varumärkena

blir allt mer betydelsefulla. Det är
svårt för en duktig enskild jurist att
starta från noll och komma in på
marknaden.

Konkurser är inte heller den populä-
raste inriktningen bland framtidens 
jurister.
– Nej, transaktioner har ju den högsta
statusen. Men jag tycker att det verar
vara tråkigt. Skriva avtal och träffa
samma gubbar gång på gång. Det är
ingen riktig fart. Men det är ju peng-
arna som lockar, och att få röra sig i
flotta sammanhang. De hoppas väl på
att få åka till New York och bo på hotell.

Har du något råd till unga jurister?
– Lyd de gamla lutherska dygderna
med mycket hårt arbete. Som advokat
är hög tillgänglighet a och o. Med
stora krävande klienter måste du vara
tillgänglig nästan dygnet runt. 

Jag hade över tusen brottmål, 
det räckte absolut’’



Vi expanderar!
För att öka vår tillgänglighet och närvaro i Östersjöområdet expan-
derar vi nu vår verksamhet ytterligare. Vi öppnar därför nya kontor 
i både Riga och Vilnius. 

Vårt mål är enkelt. Vi ska vara bäst på att hitta annorlunda, kreativa 
lösningar så att våra klienter gör framgångsrika affärer.



Ko 
Samui

Här finns 
något 
för alla

TEXT BARBRO JANSSON/VAGABOND |  FOTO ANGELICA ZANDER/VAGABOND

En gång en ö som levde på kokosnötter. Idag ett

livligt semesterparadis med något för alla. Men 

i skuggan av en palm kan man fortfarande hitta

stillheten på Thailands tredje största ö.  

RESA  |   KO  SA M U I
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Snabbfakta
riktnummer: 077

yta: 247 km2. Thailands tredje största ö näst
efter Phuket och Ko Chang.

huvudort: Nathon

regnar mest: Oktober- december

regnar minst Januari- maj

medeltemperatur Januari är svalast med
dagstemperaturer på 25–30 grader. Från
mars till de första regnen kan temperaturen
klättra upp mot 35–40 grader



inte ha något gemensamt alls. På Ko Samui finns något för alla. 
Här finns lyxiga spahotell där man kan ägna sig åt kän-

disspotting, familjeanläggningar med Bamse och vatten-
jympa, och 50-kronorsbungalower för dem som gör sina
obligatoriska luffarresor i Asien efter gymnasiet. Här finns
stjärnbeströdda restauranger med vita dukar och putsade be-
stick, och hamburgerbarer som ser ut som de gör överallt i
världen. 

men åter till chaweng, för det är där vi nu dimper ned –
min fotografkollega och jag. I hennes kameralins blir det färg-
explosion av alla röda lyktor och blinkande skyltar. 

Chaweng är larm och liv. Varumärken som Starbucks,
Häägen Dasz och Burger King tävlar om uppmärksamheten.
Här finns ett litet kvarter med märkesbutiker, äkta vara, och
flera kvarter med billigare dito, oäkta vara. Vespor och bilar
tutar. 

Här finns också vad som känns som flera hundra barer.
Unga flickor med rödmålade naglar, höga klackar, små lin-
nen och snäva kjolar tätt intill äldre, blekfeta män, som tittar
bort när vi passerar. 

Vi blir alldeles matta efter ett tag. Ögonen orkar inte med
fler intryck, och vi flyr ner på stranden. Där kastar månljuset sil-
ver i vattnet. Det fläktar ljummet från havet. Strandbarerna lig-
ger på rad med färgade lampor, doft av vattenpipa och mjuka
kuddar att luta sig mot. Vi sjunker ned och beställer en öl. 

Natten är svart och varm precis som jag minns den.
Lamai är chawengs lillasyster. Här tillbringar vi förmid-
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oändligt många kokospalmer. Långa, smala, bruna stam-
mar på ena sidan av vägen och det glittrande vattnet på den
andra. Vi sitter tätt, rygg mot rygg på flaket till en öppen liten
lastbil, och solens eftermiddagsstrålar strilas genom pal-
merna. 

Det är så jag minns Ko Samui från förra gången jag var där. 
Jag minns också att vattnet var ljummet och sanden finför-

delad som socker, och att de thailändska tjejerna i mitt ressäll-
skap badade med kläderna på. För att det var anständigt så. 

Dessutom minns jag att vi grillade bläckfisk direkt över
öppen eld. Natten var kolsvart, men varm. Och vi hade ingen
lust alls att gå och lägga oss. 

Jag känner inte igen mig när jag stiger av färjan på Ko
Samui nästan 14 år senare. En fånig förhoppning kanske, att
jag skulle göra det, så välsorterad är förstås inte min hjärna.
Och år som går lägger ju ofta ett romantikens skimmer över
minnet. Suddar ut och lägger till. Dessutom vet jag ju inte
ens om färjan lägger till på samma ställe som den gjorde då. 

På vägen mot Chaweng fortsätter jag ändå att leta efter
något bekant. Ett hus, en by att känna igen. 

ett är säkert: Ko Samui idag är något annat än det var då.
Turismen och affärslivet har exploderat, infrastrukturen ut-
vecklats. Befolkningen har vuxit, jobben blivit fler. Tusentals
turister kommer till ön varje år. Många landar direkt på flyg-
platsen på den nordöstra udden. 

Det som för 30 år sedan var en ö som främst levde av ko-
kosnötsodling blev ryggsäcksturisternas pärla i mitten på åt-
tiotalet. I deras spår följde dykarna, som upptäckte att en
artrik undervattensvärld låg bara en båtfärd bort. Sedan kom
barnfamiljerna, bröllopsresenärerna och alla de andra. 

Alla söker de kilometerlånga stränder med solblekt sand,
snorklingsklart vatten och grönskande berg. I övrigt behöver de
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Alla söker de kilometerlånga 
stränder med solblekt sand,

snorklingsklart vatten och grönskande
berg. I övrigt behöver de inte ha något
gemensamt alls. På Ko Samui finns
något för alla. 

’’



dagen dagen därpå. Lamai är mindre, lugnare, men är fort-
farande turisternas stad. Här kan man ligga på stranden hela
dan, ta en sväng på shoppinggatan, och äta och dricka på alla
de barer och restauranger som finns. 

Det är i Lamai de flesta svenskar bor. Som Patrik Sahlin,
från Fiskebäck, som driver restaurang ihop med sin flickvän
May Boraharaseri. 
– Som kock kan man alltid hitta jobb jorden runt, säger han. 

Patrik Sahlin är inte ensam om att söka lyckan på Ko
Samui. Red Lips Bar är stammishak för Sam Gruber och hans
vänner, varav de flesta är bofasta tyskar och kör mc. Vi blir
bjudna på barbeque: grillad korv, biff och majs. 

Sam Gruber är full av historier om västerländska män
som kommer till Ko Samui och söker lyckan. De lever som
kungar några månader på de pengar som de hade med sig he-
mifrån, sedan är de utblottade. Många festar för mycket, och
lyckas inte få ordning på tillvaron i det nya landet. 

– Jag vet flera killar som supit ihjäl sig, tagit livet av sig
eller dött i trafikolyckor här på Ko Samui. Klarar man inte av
sitt liv därhemma gör man det inte här heller, säger han krasst. 

Själv är han gift med thailändska Bom. Han driver en mo-
torcykelaffär i Chaweng, och har dessutom byggt ett gäng
bungalower som han hyr ut.

nästa dag åker jag norrut längs med kusten. Passerar
rader av kokospalmer, precis som jag minns från förra
gången. När solen mildrats och skuggorna blivit längre hittar
jag och min fotografkollega fram till Bo Phut, en sömnig liten
stad där husen är byggda i mörkbrunt trä. 

Stranden är inbjudande mjuk, vattnet sköljer in. Vi tras-
kar barfota och känner att vi plötsligt bara måste ta ett dopp. 

Då får jag för mig att det kanske var här någonstans, på
norra delen av ön, som vi grillade de där bläckfiskarna. 

Just den här stranden känns nog lite bekant. Faktiskt. 
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Varning!
Trafikolyckor är mycket vanligt på Ko Samui. Om du vill hyra motorcykel eller
bil så ta det försiktigt. Även om du tycker att du kör säkert så kanske inte dina
medtrafikanter gör det.

Globetrotter är landets ledande kryssnings-

arrangör. Vi har det i särklass största utbudet 

och kan därför alltid erbjuda en kryssning som 

passar dig till bästa möjliga pris. 

Just nu har vi fantastiska priser på lyxkryss-

ningar i Västindien med Celebrity Cruises ele-

ganta fartyg. I priserna ingår helpension och 

underhåll ning av myc ket hög klass samt dricks. 

Flyg och eventuella hotellnätter tillkommer.

ÖSTRA KARIBIEN  7 dagar fr. 5.705:-
Fort Lauderdale, San Juan, St Kitts, St Maarten, Fort Lauderdale. 
Avresor: 13 dec*, 27 dec, 10, 24 jan, 7, 21 feb. 

SÖDRA KARIBIEN  10 dagar fr. 5.235:-
San Juan, Tortola, St Maarten, St Lucia, Barbados, Grenada, 
Aruba, Curacao, San Juan.
Avresor: 27 nov*, 22 jan, 12 feb, 5, 26 mar. 

SÖDRA KARIBIEN  11 dagar fr. 5.405:-
San Juan, St Croix, St Kitts, Dominca, St Lucia, Barbados,  
Grenada, Bonaire, Aruba, San Juan.
Avresor: 16 nov*, 7 dec, 11 jan, 1, 22 feb, 15 mar, 5 apr. 

ÖSTRA KARIBIEN  10 dagar fr. 5.705:-
Fort Lauderdale, St Thomas, St Kitts, Barbados, Dominica,  
St Maarten, Fort Lauderdale.
Avresor: 14 dec*, 15 jan, 5, 26 feb, 19 mar, 9 apr. 

VÄSTRA KARIBIEN  11 dagar fr. 8.550:-
Fort Lauderdale, Grand Cayman, Cartagena, Colon, Puerto  
Limon, Roatan, Cozumel, Fort Lauderdale.
Avresor: 23 nov*, 4, 25 jan, 15 feb, 8, 29 mar.

Frånpriset gäller för datum markerade med asterisk*

Lyxkryssa i 
Västindien



This changes everything

Välkommen till en 
ny värld i en ny butik
Skarpare bilder
Djupare svärta
Klarare färger
Ultratunn

www.led-tv.se

Tel 08-660 00 15 
Öppettider 
vardagar 10 –18 
lördag 10 – 15
info@humlegårdsgatan20.se
www.humlegårdsgatan20.se
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1. Vackra vattenfall

� Na Muang, nästan mitt på ön
och inte långt från vägen mellan
Lamai och Nathon, är Ko Samuis
vackraste vattenfall. Egentligen är
det två olika fall, avtagsvägen från
byn Ban Thu Rian leder till vatten-
fall nummer ett. Det fyra gånger
högre Na Muang två ligger i djung-
eln och nås genom en halvtimmes
promenad eller en tur på elefant-
ryggen. Gillar du skvalande vatten
så ta dig också till Hin Lad. Där
finns ett vattenfall och en sval-
kande naturlig pool, i närheten av
ett tempel. Strax söder om Nat-
hon. Ta på dig bra skor som klarar
djungelpromenader! 

3. Sri Nuang Restaurant

� Sri Nuang Restaurant är med
svenska mått mätt superkitschigt.
Blinkande lampor, tre bilder på
kung Bhomibol, urblekta matfoton,
en stor hummer inom glas och
ram. Maten är gjord på fräscha 
råvaror och supergod. 
Adress: 124/357 M 3, Maret, 
(på Lamais huvudgata bredvid Full
Moon House). 

5. Magiska trädgården

� Nog känns det lite som att
vandra runt i en saga, där någon
förstenat ett gäng sagofigurer i
färd med att spela flöjt, dansa och
musicera. De stora stenstatyerna
är vackert placerade vid en fors i
djungeln. Mossbeklädda stenar och
ett magiskt ljus gör sitt till sago-
känslan. Avtagsvägen som leder hit
finns mellan byn Ban Tha Pho och
byn Ban Thurian, i söder. 

2. Den gyllene buddan

� Ko Samuis största turistattrak-
tion är en buddafigur i lotusställ-
ning, modell superstor. 

Statyn restes 1972. Tempelom-
rådet heter Wat Phra Yai, och är av
stor religiös betydelse. Tänk därför
på hur du klär dig när du planerar
utflykten hit. 

Ligger på norra delen av ön,
nära Bo Phut. 

4. Äta groda?

� Blank papaya, doftande citron-
gräs, nyfångad fisk, currybland-
ningar i små påsar. Men också
flådda grodor på en bädd av kros-
sad is och kackerlackor färdiga att
ätas som snacks. 

Färskvarumarknaden vid Big
Buddha Pier på den norra delen av
ön är en intensiv upplevelse, långt
från snabbköpet därhemma. Det
är lågt i tak, varmt, blött på golvet,

och luktar rått kött blandat med
blommor. I bakgrunden ser vi det
intensivt blå havet, som blir nästan
självlysande som en kontrast till
mörkret inne under taket på mark-
naden. En fräschare färskvaru-
marknad finns i Lamai, men det
sägs att fisken vid Big Buddha Pier
faktiskt är ännu färskare. Fiskebå-
tarna lastar av den direkt vid mark-
naden. 

På Ko Samui kan man också gå
kurs I thailändsk matlagning’’ se nästa uppslag. 

5x  Ko
Samui
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vi har tvålat in oss med lavendel-
tvål och tvättat håret med kokos-
schampo. Låst in våra mobiltelefoner i
skåpet, stoppat fötterna i lånetofflor
och kämpat med att knyta sarongerna
så att de i alla fall hjälpligt ska sitta på
plats. Nu flippfloppar vi ut på den
stenlagda gången ut i områ-
det som kallas Forest Spa.
Det som i informa-
tionsbroschyren be-
skrivs som en
»vandrande medi-
tation«, där tiden
ska stå stilla
medan man »re-
connect with the
nurturing rhytm of
nature«. 

Någon vandrande me-
ditation känner jag inte av.
Men djungelns ljud och grönska om-
sluter oss faktiskt som en fuktig lug-
nande filt. Vi hör cikador, fågelkvitter,
en och annan geckoödlas rop och löv-
sus. Och som på beställning fladdrar
en gul fjäril, modell mastodont, förbi. 

Dammens vatten visar sig vara så
kallt att man bara andas in och in –
inte ut. Men det är bara att värma sig
i ångbastun som ligger några steg
bort, i en grotta i berget. Härinne dof-

tar det starkt av eukalyptus och citron-
gräs. 

Vi traskar vidare på en träbrygga,
in mellan klippblocken. På ett sten-
bord finns en liten buffé uppdukad,
med spröda vårrullar, fiskkakor, häl-
sokakor, ingefärsdryck och fruktjuice.

Längs den regnskogsklädda
bergväggen klättrar flera

små hyddor, med tak av
palmblad och bambu. 

När vi har flipp-
floppat runt i våra
blöta saronger ett
tag är det dags att
traska upp för trap-

porna för att få vår
behandling i en av

hyddorna. Spaterapeu-
ten Sum ska ge en så kal-

lad pra krop-behandling, en
typ av thaimassage där man använder
tygknyten med örter i. Det ska lösa
upp spänningar och energi-blocker-
ingar, ge avslappning och välbefin-
nande i största allmänhet. 

sum fiskar upp ett tygknyte ur en
ångkokare. Sedan blir jag beordrad att
ta plats på behandlingsbänken. I två
timmar ska jag bara ligga ned och inte
göra något annat än att vända mig på

mage om hon säger det.
Hon går metodiskt tillväga. Tar ett

ben i taget. Trycker det vita tygknytet
mot huden så att det blir alldeles
varmt. Promenaderna i sommarskor
har satt sina spår och mina smalben
ömmar. Hon drar i benhinnor, knådar
muskler, trycker på ligament och
senor. 

Det doftar starkt av eukalyptus,
och svagt av myggspiralen som ska
hålla de små bestarna borta. Varenda
liten centimeter av kroppen ska be-
handlas. Jag ligger på mage och tillå-
ter mig själv att släppa taget och flyta
iväg. Djungeln omsluter med rop, tis-
sel, sus och kvitter. Jag somnar för-
stås, och vaknar yrvaken en
halvtimme senare. 

Att slappa är en viktig del av semestern.

Varför inte ta slappandet på allvar och gå

på spa? Vi testade Tamarind Spring Spa,

ett av Ko Samuis mest kända och välre-

nommerade ställen.

SPA
Slappna av på

Varenda liten
centimeter av

kroppen ska behandlas.
Jag ligger på mage och
tillåter mig själv att
släppa taget och flyta
iväg. 

’’
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Thaimassage – en nationell stolthet
thaimassagen är något som thailändarna är mycket stolta över.
Denna typ av massage riktar in sig på energilinjerna i kroppen, det
som i kinesisk tradition kallas kroppens meridianer. Genom behand-
lingen ska blockeringar lösas upp och energin flöda fritt. 

Yogaliknande stretching är en viktig del i massagen, som ibland
kan upplevas som ganska hårdhänt. I klassisk thaimassage används
ingen olja och man har kläderna på. Oftast tar en behandling minst
en timme, gärna två.

På i princip alla stränder dit turisterna har hittat finns möjlighet

att få thaimassage – direkt ute i friska luften på en enkel madrass.
Med svenska mått är det väldigt billigt, du kan bli masserad i 1,5
timme för mindre än 100 svenska kronor.

Även i små städer och byar dit turister har hittat brukar det fin-
nas minst en massage- och skönhetssalong.

Det finns tyvärr också en uppsjö massageställen där massage
bara är en del av verksamheten, där de också säljer sex. Men går
man på en större spaanläggning är det förstås inget som brukar 
förekomma.
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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)
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4. Kamalaya

Kamalaya Wellness Center and
Holistic Spa är ett hälsocenter in-
riktat bland annat på kinesisk me-
dicin, akupunktur och tai chi. Här
finns också kostanalys och detox-
program. Ibland hålls konferenser
och seminarier om hälsa. Möjlighe-
ter till övernattning. Öppet 09.00–

20.00. Prisexempel: Akupunktur i
45 minuter kostar 590 kronor,
thaimassage i 1,5 timme kostar
470 kronor. En dag inklusive mid-
dag 1 500 kronor. Adress: 102/9

Moo 3, Laem Set Road, Na-Muang,
www.kamalaya.com.

pra krop

En typ av thaimassage där man an-
vänder tygknyten som innehåller
örter. Dessa tygknyten ångas så att
de blir heta och sprider dofter. Kny-
tena pressas mot olika kroppsdelar
för att mjuka upp muskler och lösa
upp blockeringar. I övrigt används
grepp som liknar dem i thaimassa-
gen.

hot stone massage

Varma stenar används för att mjuka
upp musklerna. Har traditionsenligt
använts på bland annat Hawaii och i
Japan. Den kan också vara inspire-
rad av indisk tradition och vissa utö-
vare pratar om att stenarna ska ha
särskild verkan på kroppens olika
delar. De heta stenarna används of-
tast i kombination med thaimas-
sage eller klassisk massage.

swedish massage

Så kallad ”svensk” massage finns
ofta på behandlingsmenyn i Thai-
land, den brukar motsvara det vi i
Sverige kallar klassisk massage. En
muskelinriktad massage med bevi-
sat goda effekter, avslappning,
smärtlindring etc. Ofta används olja.

reflexologi

En typ av fotmassage som bygger
på att olika delar av foten reflekte-
rar kroppens övriga organ. Ett tryck
mot en särskild zon under fotsulan
sägs alltså kunna hjälpa mot exem-
pelvis magont, huvudvärk eller
nackspärr. Kan upplevas som hård-
hänt, men kan förstås anpassas till
den som tar emot behandlingen.

4spa på 
Ko Samui

Liten spaordlista

1. Tamarind Springs
Tropical Day Spa

Tamarind Springs Spa är ett av Ko
Samuis äldsta behandlingsställen,
och ett av de populäraste. Det lig-
ger avsides en bit bort från Lamais
larm. Ungefär 40–50 gäster tas
emot per dag, och man bör boka i
förväg. De vanligaste spapaketen
omfattar fyra timmar, varav 2–2,5

timmar är behandlingstid. Öppet
11.00–20.00. Prisexempel: Fyra tim-
mars vistelse varav 2,5 timmar är
massage kostar 1 170 kronor. 
Adress: 205/7 Thong Takian, 
Tambon Maret, www.tamarind-
springs.com.

2. Natural Wing Health
Spa and Resort

En semesteranläggning där spa är
en del av konceptet. Bland annat
har de hårda detoxkurer på 15
dagar. Öppet 10.00–22.00. Del i
dubbelrum kostar från ca 450 kr
per natt. Spapaket och detox kos-
tar extra. 
Adress: 11/5 Moo 6, Maenam,
www.naturalwing.com.

3. Hide Away Day Spa

Tillhör hotellet Six Senses Hide-
away. Anses vara ett av Ko Samuis
bästa spaställen som bland annat
erbjuder tre- och fyratimmarspaket
med kroppsskrubb, massage och
bad. Här finns också yogaklasser
och livscoaching. Hide Away Spa
ligger på Ko Samuis nordöstra kust
med utsikt över öarna Ko Pha--
Ngan och Ko Som. Öppet 10.00–

22.00. 

Adress: 9/10 Moo 5, Baan Plai
Laem, Bo Phut,
www.sixsenses.com.

På Tamarind Spring Spa är
omklädningsrummen inbäddade
i grönskan.

dricks till massören

Ofta går bara en bråkdel av den summa du betalar för själva behandlingen till 
massörens lön. En månadslön för en massör kan vara cirka 5 000 baht = 930 kronor.
Betalar du dryga 500-lappen för en behandling kan du räkna med att ägarna gör de
stora pengarna 

S KRÄDDARSYDDA
R E SOR I  20 ÅR!
Dyk & Resespecialisten har arrangerat skräddar-
sydda resor till varma breddgrader i över 20 år
till mängder av nöjda kunder. Med vår lokal-
kännedom och personliga service kan vi ge dig
en fantastisk upplevelse. Individuella, små eller
stora grupper, alla är välkomna.

DESTINATIONER
Vi erbjuder ett brett utbud av destinationer, 
här följer några exempel.
• Galapagaos • Cocos Island • Borneo
• Zanzibar • Tanzania • Västindien
Hela utbudet hittar ni på vår hemsida.

Soldyrkare, dykare, lejonälskare, äventyrslystna,
dyk in på vår hemsida och mejla er förfrågan.

Östra Ågatan 93, 753 18 Uppsala, Tel. 018-10 06 40, www.dykresespecialisten.se

Dyk & Resespecialisten har arrangerat dykresor till tropiska vatten sedan 1989.
Med oss reser och dyker du tryggt. Naturligtvis har vi Resegaranti.

– resor när det är som bäst
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sont sukhavachana trycker pekfingret
mot en vit decimeterlång bläckfisk. 

– En bra bläckfisk har stuns, när man
trycker på den ger den inte efter! 

Vi är på färskvarumarknaden i
Lamai på Ko Samui och har just
passerat grönsakerna och
frukten. Klämt på den
glatta mangon, känt
krispigheten i brytbö-
norna och doftat på ett
knippe citrongräs. 

Nu är vi framme
vid fisk- och
skaldjursdisken. Sont
Sukhavachana lyfter
en hummer över ryggen och
håller upp den. 

– Hummern ska inte vara svart i
nacken. Kolla här, den här är bra. 

Grunden för god mat är förstås råva-
rorna. De ska väljas med omsorg, säger
Sont Sukhavachana. Självfallet måste man

både titta, lukta, känna, och kanske också
tjuvsmaka emellanåt. 

Det är roligt att trava runt på markna-
den med honom. Man kan fråga sig hur
man egentligen tillagar de där hela flådda

grodorna som ligger i en hög, och
vad det är för märklig, hal, grå

fisk som slingrar sig i tunnan
där borta. 

– Titta här. Gälarna ska
vara röda, när de bleknar är
fisken inte färsk längre.
Och ögonen ska vara klara. 

Skarpa glödlampor
kastar ett vitt sken över trä-

borden. Det är fuktigt och
varmt. Små elektriska fläktar vis-

par runt luften ovanför de röda fläsk-
bitarna och de rosa kycklingfiléerna, för att
hålla flugorna borta. Sont påpekar att man
behöver licens för att sälja kött, att den här
marknaden har ett gott rykte och är väl-
hållen. 

Sont Sukhavachana älskar matlagning. I hans kök 

råder stränga regler, och följer man dem utvecklas 

härliga smaker. 

Vi gick på kurs hos honom på Ko Samui.  

LÄR DIG LAGA THAI-MAT PÅ KO SAMUI

Smaker 
av Thailand4 

1 besök marknaden och välj de
absolut färskaste ingredienserna.

2 bryt örterna, skär dem inte.
Om man bryter dem utvecklas
smaken mycket bättre.

3 det finns fyra kryddningar
och det gäller att hitta balansen
mellan dem: salt, sött, surt och
starkt. Följ inte receptet till punkt
och pricka utan smaka ofta! Då
skapar du den perfekta avväg-
ningen mellan de fyra smakerna.

4 använd fisksås från Thailand.
Den kommer automatiskt att ge
dig den thailändska smaken.

REGLER I KÖKET HOS 
SUKHAVACHANA 4 



Man måste bryta örterna, inte 
hacka dem! Det är väldigt väldigt

viktigt. Regel nummer två.’’



Tid att gå vidare?
I vissa skeden av livet är det 
dags att ta karriären ett steg 
framåt. Kanske vill du byta 
jobb, starta eget eller har 
blivit friställd från ditt gamla 
arbete. Som medlem i Jusek 
får du tillgång till vårt omfat-
tande karriärstöd, som ger 

stöd och inspiration till dig 
som vill förändra ditt arbetsliv.

I karriärstödet ingår tjänster 
som professionell karriär-
coachning, seminarier, work-
shops och vägledningssamtal 
med vår egen karriärcoach. 

Besök vår webbplats och läs 
mer om det här – och en hel 
massa annat du kan ha nytta 
av. Som till exempel hur du 
går tillväga om du vill delta 
i en simulerad anställnings-
intervju eller få dina ansök-
ningshandlingar granskade av 

våra experter. Allt för att du 
ska kunna forma din karriär 
precis som du vill ha den. 
Som medlem i Jusek kan du 
känna dig trygg – oavsett var i 
arbetslivet du befinner dig.

Vill du ha en 
egen karriärcoach? 

www.jusek.se/
karriar

Jusek är förbundet för jurister, systemvetare, civilekonomer, personalvetare och samhällsvetare. 
Vi organiserar idag 80 000 akademiker och är ett av de största förbunden inom Saco.
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lektionen går vidare bland små plastpå-
sar med rödbruna curryblandningar och
förpackningar med gula efterrättsbitar. 

När vi kryssat igenom hela marknaden
hoppar vi in i bilen och åker hem till Sont
Sukhavachana. I rummet närmast gatan
håller han sina matlagningskurser. I nästa
rum är familjens eget kök och vardagsrum. 

En eftermiddagskurs hos Sont Sukha-
vachana pågår i ungefär 4 timmar, och van-
ligtvis är det 4–5 deltagare. Till denna kurs
är det bara jag anmäld, så jag har gott om
plats att röra i pannorna. Men det betyder
också att jag får Sonts fulla uppmärksam-
het, vilket gör att jag inte kan fuska ens det
minsta. 

Idag ska vi laga fyra rät-
ter. Inledningsvis en
laab gai, en kryddig
varm kycklingsal-
lad från nor-
döstra Thailand.
Sedan en klas-
sisk thailändsk
soppa, tom kha
gai, baserad på
kokosmjölk och
thailändsk ingefära.
Därefter en gaeng ped gai,
grillad kyckling i currysås med
körsbärstomat och thailändsk basilika. Av-
slutningsvis en priew wahn pla, fisk i söt-
sur sås. 

vi går igenom de fyra smaker som all
thailändsk mat bygger på, enligt Sont. 

Det söta kan komma från sockerrör.
Men också från kokosnöt eller palmsocker,
berättar Sont medan vi ställer i ordning
wokpannor, skärbrädor och vassa knivar.
Det salta brukar komma från fisksås men
också från vanligt koksalt, det syrliga från
limefrukten, och det starka kan komma
från färsk chilifrukt, men också olika typer
av torkad chili. 

Jag börjar med att skära chilin, en viktig
ingrediens i den första rätten. Men när jag
tar tag i myntabladen för att även låta dem
gå under kniven blir det stopp. 

– Man måste bryta örterna, inte hacka
dem! Det är väldigt väldigt viktigt. Regel
nummer två, säger Sont strängt. 

Den finskurna kycklingen glider ned i
wokpannan, därefter örterna och den höns-
buljong som Sont gjort iordning i förväg.

Ingredienserna kokar ihop och det doftar
gott. Vi smakar och tillsätter lite mera li-
mesaft, smakar sedan igen och tillsätter lite
mera strösocker. Smakar igen och lite mera
fisksås. Så där håller vi på tills rätt balans
uppnås. 

Nästa rätt påbörjas direkt. Jag skär chi-
lifrukt och schalottenlök för glatta livet.
Men Sont Sukhavachana är inte riktigt
nöjd. Han tar över kniven och visar igen. 

Så är det plötsligt dags för förhör: Vad
är regel nummer två? 

Jag studsar till, och letar i minnet. 
– Bryt örterna, skär dem inte! 
Och regel nummer tre? 

– Hitta rätt avvägning mellan
smakerna, och smaka ofta! 

Sont berättar om hur
intresset för matlagning
funnits med sedan
barndomen, om hur
mamman odlade
mango i trädgården och

plockade in alldeles
färska ingredienser. Om

pappan, som var ovanlig i
byn på så sätt att han gärna

stod med förkläde på vid wok-
pannan.  

när vi skivat, hackat, stekt, kokat, rört
och smakat är de två första rätterna klara.
Vi sätter oss till bords, äter under koncent-
ration och funderar över kompositionen av
de fyra smakerna, över konsistensen hos de
olika ingredienserna och hur de komplette-
rar varandra. 

Sedan är det dags för gang ped gai och
priew wahn pla, där särskilt den sista rät-
ten kräver en hel del av sin kock. Ingredi-
enserna ska läggas i exakt på sekunden för
att inte koka alltför länge och förlora späns-
ten. Oljan sprätter. Det skvätter och ångar.
En doft av vitlök sprids i köket, och jag till-
sätter fiskkuberna, sedan löken. 

– Rör! Ett, två tre, fyra, fem – och så i
med gurkan! 

– Rör igen! Ett, två, tre, fyra, fem – och
så ananas!

Jag rör och rör, det blir svettigt och
varmt. Att laga mat på Sonts vis kräver
koncentration. Nu har vi snart lagat mat i
tre timmar. När vi får sätta oss till bords för
de två sista rätterna visar det sig dock vara
mödan värt. Visst är det fantastiskt gott.

Matlagning 
på Ko Samui
Siam Kitchen thai cooking class
Familjär matlagningskurs i Sont 
Sukhavachanas hem (här intill), 
Adress: 124/27 Moo 3 Maret, 
Ko Samui, tel (0) 86-109 19 15.

E-post: suk_sont@yahoo.com. 
En tretimmarskurs kostar 1 500

baht. Då ingår en introduktion
på färskvarumarknaden.

Sitca, Samui Institute 
of Thai Culinary Arts
Har både kurser i matlagning (från
fyra timmar upp till tolv dagar) och 
i att skära frukter på vackert sätt.
Adress: 46/6 Mo 3, Chaweng Beach,
tel (0) 77-41 31 72.

E-post: info@sitca.net. 
Webbsida: www.sitca.net. 
En kvällskurs kostar 1 950 baht 
(ca 360 kronor).

Matlagning
på andra platser
i Thailand
bangkok

Baipai Thai Cooking School.
Kurscentrum av större modell. 
Har kurser som sträcker sig från en
till fem dagar. Adress: 150/12 Soi
Naksuwan, Nonsee Road,
Chongnonsee, Yannawa, Bangkok. 
Tel: (0) 229 29.

E-post: info@baipai.com. 
Webbsida: www.baipai.com.
1 600 baht (knappt 300 kronor) 
för en kurs på fyra timmar.

ko lanta

Time for Lime – Thai Cooking
Classes. Matlagning direkt på 
stranden. Byter menyer varje dag 
så man kan välja att gå på kurs 
flera dagar om man vill. 
Adress: 72/2 Mo 3, Klong Dao
Beach, Saladan, Ko Lanta. 
E-post: lanta@timeforlime.net. 
Webbsida: www.timeforlime.net.
En kvällskurs på fyra timmar 1 500

baht (ca 280 kronor).

krabi

Krabi Thai Cooking School,
Förmiddags- eftermiddags eller 
heldagskurser. 
Adress: 269 Mo 2, Ao Nang, 
tel 075-69 51 33. 

E-post: info@thaicookeryschool.net.
Kurserna kostar 1 000–2 200 baht
(185–410 kr).

RESA  |   KO  SA M U I

Hitta rätt avvägning mellan smakerna, och smaka
ofta och man måste bryta örterna, inte hacka dem!
Det är väldigt väldigt viktigt.’’





en fjärdedel av det
svenska sparandet i aktie-
fonder är placerat i rena
Sverigefonder och ytterli-
gare en fjärdedel finns i
fonder som till stor del pla-
cerar på Stockholmsbörsen. 

Hittills under år 2009
tillhör de dessutom vin-
narna, även om de långt
ifrån tagit igen hela börsra-
set 2008. Och även sett
över de senaste fem åren
har Sverigefonder utveck-
lats bättre än snittet bland
aktiefonder.

Mot dessa hemkära
fondval finns ett par bra ar-
gument. Det första är att vi
svenskar ändå är kraftigt
beroende av svensk eko-
nomi för vår välfärd, så det
vore bättre att lägga hela
aktiesparandet utomlands
för att få bättre balans. Det
andra är att Stockholms-
börsen står för mindre än

en procent av den globala
aktiemarknaden, så ur ett
internationellt perspektiv
borde 99 procent placeras i
andra länder.

historiskt finns flera för-
klaringar till att Stock-
holmsbörsen tar så stor
plats i det svenska sparan-
det. Viktigast är kanske va-
lutaregleringen fram till år
1988, som hindrade nyköp
av utländska aktier. Fram
till 1992 fick utlänningar
bara köpa så kallade fria
aktier, vilket gav en låg vär-
dering av Stockholmsbör-
sen. Dessutom hade
Sverige en skattelagstift-
ning som på flera sätt upp-

muntrade sparande i aktier,
främst genom 2-årsregeln
och allemansfonderna.

Rapporteringen i media
under 1980-talet var förstås
hårt präglad av dessa reg-
ler, en prägling som har
suttit hårt i. Så trots att
svenska aktier inte längre
har någon juridisk fördel,
så fortsätter svenska media
att främst bevaka Stock-
holmsbörsen och därmed
Sverigefonder. Fokus ver-
kar styras av journalister-
nas kunskap och av att
många i finansbranschen
fokuserar på svenska ak-
tier. Och det som får stort
utrymme i media får ofta
stor marknadsandel.

Även rent känslomäs-
siga skäl kan förstås för-
klara att en så stor del av
fondsparandet stannar i
Sverigefonder. Det är rim-
ligt och normalt att vara
förtjust i sitt hemland.

fast det finns även krasst
ekonomiska skäl för spa-
rare i Sverige att välja en
stor andel Sverigefonder i
det långsiktiga sparandet.
Ett är att många stora mul-
tinationella företag är
börsnoterade i Stockholm,
vilket betyder att pengarna
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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 finns flera bra skäl för oss svenskar att

spara i just svenska aktier. Men bara 4 av 150

Sverigefonder har både samma förvaltare

sedan minst fem år och högsta betyg 5 stjär-

nor. 

SVERIGEFONDER

Välj erfarna 
vinnare på 
hemmaplan

Det finns en tydlig
historisk erfarenhet
att svenska fond-
bolag lyckas bättre
jämfört med index
på hemmaplan.
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ändå till stor del investeras
global.

Ett annat bra skäl är att
det finns en tydlig historisk
erfarenhet att svenska
fondbolag lyckas bättre
jämfört med index på hem-
maplan. Det är logiskt, för
utländska placerare har
nackdel i Stockholm av att
inte kunna svenska och av
sämre kontaktnät. Så om
pengarna är inlåsta hos en
svensk bank eller ett
svenskt försäkringsbolag,
då är det rimligt att tro att
deras Sverigefond har bäst
chans att lyckas bra.

De flesta som lever i
Sverige kommer att fort-
sätta göra det och har där-
med sin framtida konsum-
tion i Sverige, vilket talar
för att det är bra om spa-
randet har koppling till hur

svensk ekonomi utvecklas
framöver. En orsak till att
det är svårt att bestämma
hur stort pensionssparande
som behövs är att kost-
nadsnivån i framtiden är
oklar, men genom att inve-
stera sparandet i samma
land som konsumtionen
ska ske minskar det proble-
met, eftersom utvecklingen
på börsen till stor del speg-
lar en ändrad kostnadsnivå.
Detta är samtidigt ett argu-
ment för att svenskar som
planerar att flytta till ett
annat land som pensionä-
rer – kanske för att de har
rötter i till exempel Finland
eller Turkiet – att pen-
sionsspara i aktiefonder
med samma inriktning. 

å andra sidan har många
svenskar ändå en stark

koppling till svensk eko-
nomi både via bostadens
värdeutveckling (villor och
bostadsrätter har en prisut-
veckling som beror på Sve-
riges ekonomiska framtid)
och via den statliga pensio-
nen (som påverkas av vår
BNP-utveckling). Hur stor
andelen av den framtida
pensionen som är bero-
ende av svensk politik och
ekonomi varierar kraftigt,
så här krävs en individuell
kalkyl.

När väl beslutet är fattat

att placera en del av fond-
sparandet i en Sverigefond,
så återstår att välja vilken
eller vilka. Det finns i dag
150 värdepappersfonder
som enbart placerar i aktier
noterade på Stockholms-
börsen. Av dessa är ett
drygt dussin inriktade på
enbart småbolag, medan
flertalet investerar mer än
hälften av pengarna i de
största börsbolagen.

Oavsett inriktning så är
den svenska aktiemarkna-
den liten och omsättningen

Om man ställer kraven att fondens
ska ha högsta Morningstar Rating 

5 stjärnor och ha haft samma ansvarige för-
valtare minst 5 år, så är det när detta skrivs
bara fyra Sverigefonder som uppfyller kra-
ven: 

’’

Lite bekväm?

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

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

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

Vår gedigna kunskap och långa erfarenhet kommer dig till nytta när 

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

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

För mer info besök www.stiftarna.com

» Lagerbolag

» Snabbavveckling (likvid omgående)

» Aktiebolagsändringar

BOLAGSSTIFTARNA AB  KUNGSTORGET 2  BOX 12086  402 41 GÖTEBORG  TEL 031-704 10 50  FAX 031-14 84 10
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är begränsad i de flesta ak-
tier. Det ger ofta en fördel
för förvaltare som hanterar
en liten fondförmögenhet,
särskilt om det är en små-
bolagsfond. Å andra sidan
har de största fondbolagen
ofta mer resurser att hämta
in och bearbeta informa-
tion, samt större möjlighe-
ter att styra
kursutvecklingen i en en-
skild aktie. Därmed borde
små fonder som sköts av
stora förvaltare har lättare
att överträffa snittet.

fast personen som är an-
svarig förvaltare är förstås
också viktig, för det hjälper
inte med tillgång till bäst
information, om denna in-
formation tolkas fel. Därför
är det avgörande kravet på
en Sverigefond, liksom på

övriga aktivt förvaltade ak-
tiefonder, att den sköts av
en förvaltare med lång erfa-
renhet och bra historiska
resultat. Säkraste beviset är
att samma förvaltare har
skött en fond med bra re-
sultat under lång tid.

Om man ställer kraven
att fondens ska ha högsta
Morningstar Rating 5 stjär-
nor och ha haft samma an-
svarige förvaltare minst 5
år, så är det när detta skrivs
bara fyra Sverigefonder
som uppfyller kraven:
Enter Sverige Fokus, HQ
Strategi, Lannebo Småbo-
lag och Spiltan Aktiefond
Stabil.

så enkelt kan man sor-
tera bort 146 av de 150
Sverigefonder som säljs. In-
tressant är också att alla de

fyra fonder som uppfyller
de två kravet tillhör små
svenska fondbolag som är
specialiserade på just för-
valtning av svenska aktier.
Det talar för att det ger
större fördelar att förvalt-

ningen är liten och speciali-
serad, än att den har till-
gång till de större resurser
som finns i större organisa-
tioner – åtminstone på den
lilla Stockholmsbörsen.

Nu hälsar vi vår nya stjärn- 

fondförvaltare välkommen

Fondväljaren Trend är en maskin. Nej, ni 

kan inte dricka kaffe tillsammans. Den vill 

bara placera dina pengar så smart som 

möjligt. 

Prova utan kostnad fram till nyår. Ring 

oss på 0771-950 950 eller läs mer på 

folksam.se/fondvaljaren 
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peter axelsson

Vinexpert och advokat, delägare 
i Brottmålsadvokaterna i Stockholm

VIN |  PIEMONTE

Piemonte
Vin från foten av berget

piemonte betyder vid foten av ber-
get och distriktet är mycket riktigt
omgivet av Alperna i både norr och
väster. Regionen som sådan är belä-
gen i det nordösta hörnet av Italien.

Man skulle kunna tro att det råder
Medelhavsklimat här men så är inte
fallet. Eftersom Piemonte ligger högt
över havet kan vintrarna vara stränga
och under sommaren är det inte allt-
för varmt. Höstarna är oftast svala
och då bildas dimma (nebbia) som
letar sig upp genom dalgångarna. Det
förekommer emellanåt riktiga oväder
med hagel och på vintern ligger det
ofta ett litet snötäcke i vingårdarna.

Det finns en rad olika jordmåner i
Piemonte men den vanligaste är kalk-
haltig märgel med inslag av sand och
lera.

85 procent av de viner som fram-
ställs i Piemonte är röda och distriktet
är ett av de främsta i Italien när det
gäller kvalitetsviner.

Barbera är en druva som under
många år inte gjort något väsen av sig
med viner av någon bättre kvalité.
Men under senare år har mycket hänt.
Bland annat så har man beskurit vin-
rankan hårdare än man gjort tidigare.
För ett flertal år sedan var jag på en
vinskola i Piemonte och vi fick då
prova viner gjorda av druvor med
stort skördeuttag och tvärtom. Skillna-

den var avsevärd. Till detta kommer
att modernare vinifieringsmetoder
såsom att vinerna fått genomgå ma-
lolaktisk jäsning (den hårda äpplesy-
ran i vinet omvandlas till den
mjukare mjölksyran). Lagring på nya
ekfat har givit vinerna mer tanniner.
Barbera är nämligen en druva som i
naturellt tillstånd ger viner med hög
syra och låga tanniner och extrakt.

På Systembolaget finns i dag ett
flertal barberaviner. Tyvärr är många
inte av bästa kvalité. En av mina favo-
riter är josetta safirios barbera.

Den senaste årgången som funnits i
Sverige är 2007 men den är tyvärr
slutsåld. En perfekt balanserad Bar-
bera. Årgång 2008 har jag inte provat
men jag vet att den kommer till Sve-
rige under 2010. Det finns dock en
viss risk för att den inte kommer att
finnas direkt i butik. Men om ni kol-
lar på www.tryffelsvinet.se så kan den
finnas där. Tryffelsvinet är en impor-
tör som också har en vinklubb och
vissa av vinerna är bara tillgängliga
för medlemmarna i vinklubben. Det
kostar inte att vara medlem. Man be-
ställer vinet via hemsidan och sedan
hämtar man ut det på valfri monopol-
butik.

piemontes stora druva är Nebbi-
olo. Den har fått sitt namn efter neb-
bia (dimma) och som ni säkert
förstått av det jag tidigare skrivit så
passar namnet med tanke på att dim-
man ger sig upp i dalgångarna där
druvorna växer. Druvan används i
flera av kvalitetsvinerna från Pie-
monte och de mest kända distrikten
är Barbaresco och Barolo. 

Av dessa distrikt så är Barbaresco
det minst kända. Men här finns en av
världens bästa producenter – Angelo
Gaja. Familjen har varit verksam i om-
rådet under många år och i dag har
femte generationen med dottern Gaia
Gaja i spetsen mer och mer börjat ta
över företaget. Visserligen kostar vi-
nerna en del men för den som vill ha

Hösten har kommit och snart är det dags för vinter. Till allt

detta elände kommer en eventuell svininfluensa. Man måste

söka bot och vad passar väl inte bättre om inte en flaska rött

från italienska Piemonte.

Sara Saffirio är idag den drivande kraften på
familjen Saffiarios vingård.
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procent av de viner som
framställs i Piemonte är röda
och distriktet är ett av de
främsta i Italien när det gäller
kvalitetsviner.85

en vinupplevelse utöver det vanliga är
köpet av vinerna ett måste. Försök få
tag på deras Sori Tildin årgång 2001.
Vinet finns, så vitt jag kunnat se, inte
listat men det bör gå att göra en priva-
timport. Gå till en systembutik och be
om att få göra en privatimport. Ni får
då en blankett att fylla i. Importören
namn – VinUnic och deras varunum-
mer bör vara med. Vinet har en åter-
hållen och utvecklad komplex doft
med inslag av rosor, röd frukt, körsbär
och mineraler. Smaken är fyllig, kom-
plext elegant och välbalanserad med
ett rent slut och en lång eftersmak.
Bättre än så här kan det inte bli. Priset
är 1 950 kronor. Värt varenda krona.
Det finns flera årgångar (som jag inte
provat nyligen) av detta vin på
Systembolaget också så varför inte
ordna provning för att jämföra viner-
nas utveckling.

En annan riktigt häftig Barbaresco
kommer från producenten La Spi-
netta. Prova hans barbaresco star-

deri 2006. Doften är medelstor och
komplex med inslag av bland annat
rosor, violer och asfalt.. Smaken är fyl-
lig, utvecklad och balanserad med
strama, fina tanniner samt fin frukt.
Slutet är rent och längden elativt lång.

Ett något billigare men ändå en
riktigt bra Barbaresco av hög kvalité
är producenten paitins barbaresco

sori paitin 2005.Ett vin som har
stor doft med kryddiga toner som

VINER FRÅN PIEMONTE

varunr och namn pris betyg

Josetta Saffirio Barbera d’Alba 2007 189 kr §§§§

98067 Gaja Sori Tildin 2001 1 950 kr §§§§§

95279 Barbaresco Starderi 2006 895 kr §§§§§

99761 Barbaresco Sori Paitin 2005 289 kr §§§§

94041 Gaja Sperss 2005 1 685 kr §§§§

98245 Josetta Saffirio Barolo 2005 315 kr §§§§

98066 Massolino Barolo 2005 315 kr §§§§

95284 Renato Ratti Barolo Marcenasco 343 kr §§§§(§)

§ 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
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peter axelsson

Vinexpert och advokat, delägare 
i Brottmålsadvokaterna i Stockholm

VIN |  TID FÖR GLÖGG & CHAMPAGNE

Glögg…
jag tycker att glögg är
en dryck som hör adventsti-
den till. Nog är det mysigt
att första advent tända
första ljuset, sitta ned i lugn
och ro och njuta av den
första glöggen.

Under senare år har det
blivit allt mer populärt att
smaksätta glöggen. Men
om vi först håller oss till
den traditionella glöggen så
väljer jag i år blossas

stakvinsglögg (varunum-
mer 8505. Kostar 69 kro-
nor) Den känns klassisk
med fin kryddighet och
lagom mycket sötma. Av de
smaksatta glöggen tycker
jag bäst om 76096 (OBS
När dessa rader skrivs
finns den bara i beställ-
ninssortimentet men då ni
läser tidningen finns den
förmodligen i ordinarie sor-
timentet) (kostar 89 kro-
nor). blossa 09. Den är
smaksatt med clementin

och detta har blivit riktig
lyckat. Doften är klassik
med fina kryddor med dis-
kret inslag av clementin.
Smaken har bra fyllighet
och är balanserad med fina
klassiska toner. I avslut-
ningen finns en diskret och
god clementin ton. Clemen-
tinen gör att sötman känns
mindre. En elegant glögg. 

från dufvenkrook kom-
mer x-mas delight som är
en starkvinsglögg som
smaksatts med kakao. Dof-
ten på denna glögg är stor
med inslag av mörk cho-
klad och tryffel, Smaken är
fyllig och balanserad med
ren och välavvägt kaka-
oinslag (saknar varunum-
mer när jag skriver detta)

En annan trend under
senare år har varit att
spetsa glöggen med någon
form av starksprit. Av det
utbud som finns väljer jag

Tiden går fort och

nu närmar vi oss

med hög fart ad-

vent, jul- och

nyårshelgerna. Till

dessa högtider bör

man inmundiga

glögg och Cham-

pagne.

blandas med fatnyanser och lakrits.
Här har vi en drygt medelfyllig smak
som är smakrik, stram och med hög
men balanserad syra och bra frukt.
Ett mycket väl prissatt vin. 

Det kanske mest kända av Piemon-
tes distrikt är Barolo. Även här produ-
cerar Gaja vin. För närvarande finns
bland annat deras Barolo Speers på
bolaget. Årgången är 2005 och detta
vin har en återhållen doft med inslag
av moreller och annan mörk frukt.
Fyllig, något utvecklad smak som är
stram med härlig struktur, fin frukt
och väl avvägd syra. josetta saffi-

rios barolo 2005 är ett vin vars
doft är utvecklad med inslag av körs-
bär, rosor slånbär och lite fat. Smaken
är drygt medelfyllig med bra frukt,
fina syror, snygga tanniner och bra
längd. Gott nu men kan säkert lagras
fem-tio år. 

massolino är en producent som
fick sitt genombrott för några år
sedan då ett av deras viner fick höga
poäng av amerikansk vinmedia. På
monopolet finns i dag deras Barolo
2005. Ett vin som är riktigt gott nu
men som kan lagras i upp till tio år.
Här har i en öppen doft med inslag av
vanilj, choklad, plommon, körbär,
rosor och ek. Smaken är fyllig med
viss utveckling, fin frukt, bra syror
och bra tanniner med bra längd. Sist
men inte minst rekommenderar jag er
renato rattis barolo marcena-

sco 2005 (detta vin fick 96 poäng i
den amerikanska tidskriften Wine
Spectator). 

När jag provade detta vin på
Systembolaget föll jag direkt. Doften
är fruktig, koncentrerad och komplex
med inslag av körsbär, choklad, lak-
rits, rosor och diskret ek. Doften följs
upp av en fyllig smak, med rik frukt,
koncentrerad smak med härliga tanni-
ner. Relativt lång eftersmak med
varm och fruktig avslutning. Gott nu
men kan lagras i flera år.

Regnet smattrar mot rutan och det
är bitande kallt. Svininfluensan sägs
åter ta fart. Jag tror jag öppnar en Ba-
rolo. Det får bli årgång 1997 i dag. Jag
rekommenderar även er kära läsare
att trösta er med ett rött från Pie-
monte. 

Tid för



Vi på La Villa har över 20 års erfarenhet av att
arrangera resor till Italien. Vi hjälper er med boende,
hyrbilar och alla kringaktiviteter så att just din resa
ska bli ett minne för livet både när du reser
privat eller med företaget.

Läs mer på www.lavilla.se

NÄR DU VILL UPPLEVA ITALIEN

La Villa Travel AB Telefon 08-514 202 90 info@lavilla.se
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Alkoholkonsumtion 
under graviditeten 
kan skada barnet

janake wine group AB | Lindetorpsvägen 17 | 121 63 Johanneshov | www.janake.se

Nytt pris. Ny design.

Neethlingshof
Cabernet Sauvignon

Art.nr: 1288301
100 kr 

Nytt pris
1/4 2009
 89:-

Neethlingshof
Sauvignon Blanc
Art.nr: 2800601

84 kr 

Nytt pris
1/4 2009
 80:-

Bengt-Göran
Kronstam

DN

Fynd!

Anders Röttorp
Dagens Industri

+

Stora vinguiden

Röda 
– bästa 

köp!  Gunilla 
Hultgren-Karell
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dufvenkrooks prestige

som är spetsad med Cog-
nac. Doften är återhållen
med diskreta toner av Cog-
nac. Smaken är fyllig och
balanserad med välintegre-
rade cognacstoner  

För den som vill ha al-

koholfri glögg finns det
flera att välja ibland. Även
om det finns flera som är
hyfsat goda så saknas
strukturen. Att alkohol är
en smakbärare märks väl i
dessa glöggsorter.
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när så julen närmar sig

så tycker jag att det är dags
för Champagne. Det första
jag firar är vintersolståndet.
Nu vänder det. Allt känns
mycket bättre. Väl värt att
firas eftersom vi går mot
ljusare tider. Varför inte
korka upp 7350 pierre pe-

ters cuvée de réserve

(265 kronor). En Blanc de
Blancs vilket innebär att
den är framställd av enbart
Chardonnay. Doften är me-
delstor, lite rostad med in-
slag av äpplen och lite
kritatoner. Smaken är me-
delfyllig och elegant med
fin mousse och härlig syra. 

nästa flaska öppnar jag
på julaftonens eftermiddag.
I år väljer jag en Blanc de
Noir, det vill säga ett bub-
bel framställt av enbart blå
druvor. I detta fallet rör det
sig om druvan Pinot Noir.
7686 andré clouet

grande réserve (259 kro-
nor) har en medelstor doft
med mogna toner och in-
slag av choklad. Smaken är
medelfyllig med bra
mousse, fin syra och litet
inslag av choklad. 

Och till nyår är bubbel
naturligtvis en självklarhet.
Jag har tidigare skrivit att
man kan hoppa Cham-
pagnen vid tolvslaget men
när jag förra nyår kände
mig ”tvungen” att öppna en
Champagne då klockorna
på Skansen ringde in det
nya året så insåg jag att jag
förmodligen hade haft fel. I
år väljer jag två bubbel som
inledning till middagen och
hummern. Jag öppnar en

Champagne

peter axelsson

Vinexpert och advokat, delägare 
i Brottmålsadvokaterna i Stockholm

VIN |  TID FÖR GLÖGG & CHAMPAGNE

…och för

fyllig är komponenterna av
mousse, syror och frukt ba-
lanserade. En av mina favo-
riter.  

När så alla gått och lagt
sig och för det fall det inte
finns några rester kvar är
risken stor att jag öppnar
en 7450 launois brut

cuvée reservée (295 kro-
nor). En Champagne vars
doft är stor och utvecklad
med fina rostade och gräd-
diga nyanser. Smaken är re-

lativt fyllig med mogna
toner och gräddig mousse.
Och den är min, bara min
på vägen in i det nya året.

Kära läsare! En Riktig
God Jul Och Ett Gott Nytt
År.

flaska 7548 (årgång

1998) cuvée sir winston

chuchill (1 028 kronor).
En härlig Champagne som
är utvecklad, komplex med
mogna toner bestående av
bland annat kola. Smaken
är fyllig och utvecklad med
härlig balans och lång ef-
tersmak. Jag drar också upp
en 7602 louis roederer

brut premier (355 kro-
nor). Doften är stor och ut-
vecklad med inslag av
krita, mineraler, ljus cho-
klad och rostade brödtoner.
I smaken som är relativt

www.legally-yours.se

Som medlem får du regelbundet utskick via e-post, med 
tips på mat och dryck och med förmånliga erbjudanden 
från vår butik och catering. Du inbjuds också till våra 
speciella provsmakningskvällar, som äger rum i våra 
butiker under olika teman. Dessutom deltar du i våra 
utlottningar av fi na och smakliga priser.

Bli medlem i 
Martinas kundklubb!

Registrera dig gratis på www.martina.se!





SUPERFYND!
ENASTÅENDE!
Dina Viner 2009

BÄSTA KÖP!
Allt om Vin 2009

Ett rikt, komplext och fylligt vin med inslag av röda bär, 
ek, rosmarin, och krämig vanilj. Vinet har mjuka och 
välbalanserade tanniner och en lång frisk eftersmak. 
Läs mer på foxcreekwines.com

RED BARON SHIRAZ 2008 

nr 2194, 109 kr. 75 cl. 14,5%

www.stellankramer.se
ONE OF SWEDEN’S LEADING IMPORTERS OF WINE AND SPIRITS

HAS LANDED!
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VÅLDTÄKTER
SLÄNGS IN SOM KRYDDA

KULTUR |  LITTERATUR

efter en fest hittas filmstjärnan Jack
Rappe svårt skadad, med ett livsho-
tande sår i magen. En ung skådespe-
lerska åtalas för dådet. Det är
handlingen i Katarina Wennstams ”Al-
fahannen”.  Romanen kommer ut i
början av nästa år. Här bredvid publi-
cerar Legally yours ett utdrag ur
boken. 

”Alfahannen” avslutar Katarina
Wennstams romantrilogi om mäns
våld mot kvinnor. I föregångarna
”Smuts” och ”Dödergök” har
domstolsvärlden och polisen
stått i centrum. Den nya boken
utspelas alltså i filmmiljö. 

– Min man är filmregissör
så genom honom har jag fått
en inblick i branschen. Liksom
domstolarna  har den stor på-
verkan på oss alla. Om en
snickare har taskig kvinnosyn
så är det naturligtvis illa nog
för hans närmaste omgivning, men
det påverkar inte oss andra i samma
utsträckning.

i boken filmas en nytolkning av
Shakespeares ”Så tolkas en argbigga”.
Till skillnad från i originalversionen
så inkluderas här en grov våldtäkts-
scen. Katarina Wennstam konstaterar
att hon länge ”varit upprörd” över hur
ofta våldtäkter förekommer på film.

– Det är något som slängs in, lik-
som för att krydda historien.  Ofta är
de omotiverade för historien i övrigt.
Det finns en kittling i att se våldtäk-
ter. Därför skildras de så explicit. Ofta

Tidigare har Katarina Wennstam behandla ”machokulten”

bland domare och advokater. I sin kommande bok fortsät-

ter hon att skildra mäns våld mot kvinnor.

Här publicerar Legally yours ett exklusivt utdrag.

Exklusivt 
utdrag ur 

Alfahannen

I sin tredje roman”Alfahannen” skriver Katarina Wennstam om sexism inom
filmbranschen.

är de väldigt sexiga, med ett omotive-
rat användande av strumpeband och
sexiga underkläder. 

Katarina Wennstam har genom
åren intervjuat en lång rad våldtäktsof-
fer. I reportageboken ”Flickan och skul-
den”, som gavs ut 2002, granskade hon
ett stort antal gruppvåldtäktsmål. Sam-
tidigt förekom en intensiv debatt i me-
dierna om vittnesförhör i
våldtäktsrättegångar.  Sedan dess upp-
lever Katarina Wennstam att frågor
om offrets klädsel och tidigare sexuella
erfarenheter har blivit mer sällsynta.

– Man märker stor skillnad, åt-
minstone när det är massmediala mål.
Ser man en Expressenreporter i rätts-

salen så skärper sig de flesta.
En stor del av ”Alfahannen” utspe-

lar sig i domstolsmiljö. Domaren Ali
Khan leder förhandlingarna. I boken
beskrivs han som landets enda mörk-
hyade, utomeuropeiska domare. ”Han
liknar mer en FN-ambassadör än en
domare där han sitter, fast förankrad i
kompetens, erfarenhet och självakt-
ning” beskriver hon. Katarina Wenns-
tam beskriver honom som sin ”önske-
dröm”.

– Det är det som är så härligt med
att skriva skönlitterärt, att man skapa
fritt. Jag vill visa att så här skulle en
domare vid Stockholms tingsrätt
också kunna se ut.

’’
’’



STORGATAN 29   114 55 STOCKHOLM   08-545 675 00   WWW.OSCARSMAKLERI.SE

Erfarenhet & kunskap är viktigt i alla yrken. Vår bransch är inget undantag. För att vara en
framgångsrik fastighetsmäklare så krävs det både erfarenhet, genuint engagemang och kompetens.

Varje bostadsförsäljning är unik där hög servicenivå, nytänkande och affärsmässighet är avgörande.
Era önskemål och vår samlade erfarenhet och kompetens är utgångspunkten för en framgångsrik försäljning.

Oscars är ett starkt och väletablerat varumärke med lång erfarenhet av bostadsmarknaden.
Vi hjälper Er gärna med Er försäljning. Välkommen att kontakta oss.
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ch så drar det igång. Det ljuder ingen
gong-gong, det slås inte på några trummor.
Rättens ordförande ropar upp parterna som
vore det första dagen i skolan och sedan läm-
nar han enkelt över ordet till vice chefsåkla-
gare Madeleine Edwards. Ändå är det som

om alla drar unisont efter andan i samma
stund som hon tar av sig sina glasögon och bör-

jar tala. Rättegången kan börja. Ridån går upp.
I fonden sitter rättens ordförande, på ett podium

upphöjda över de andra inblandade, tillsammans med nämndemän-
nen och tingsnotarien. De är de enda här inne som redan ser uttrå-
kade ut. Vaksamma, men inte med samma öppna nyfikenhet som alla
andra. De har sett det mesta. Det här är trots allt bara ett mordförsök.

Ordföranden är en man, något så ovanligt som en mörkhyad do-
mare med utomeuropeisk bakgrund. Faktiskt den enda i hela landet.
Ali Khan bär inte bara ett namn som för tankarna till någon gammal
film med Laurence Olivier, han är också en herre som åldern har varit
mycket hänsynsfull mot. Det gråa håret och rynkorna kring ögonen
har snarare mjukat upp hans tidigare anslående drag och gett honom
en statsmannamässig framtoning. Han liknar mer en FN-ambassadör
än en domare där han sitter, fast förankrad i kompetens, erfarenhet
och självaktning. 

Khan är känd för att följa Rättegångsbalken till punkt och pricka
och drar sig inte för att stoppa utfrågningar med irrelevanta eller insi-
nuanta frågor, något som skänkt honom en del berömmelse hos all-
mänheten men också gett honom en och annan fiende inom
juristkåren. Han har vid flera tillfällen på eget bevåg och med hänvis-
ning till vittnens rädsla eller svårighet att tala obehindrat inför rätten
slängt ut åhörare som med sin blotta närvaro har skrämt upp de inb-
landade i rättsprocessen.

Senast var det ett gäng smågrabbar som satt längst fram på åhörar-
läktaren i en av Stockholms tingsrätt ordinarie förhandlingssalar. De
fick order av Ali Khan att vara så vänliga att resa sig upp och gå ut.
Det gällde ett rutinärende om rån med de vanliga ingredienserna mo-
biltelefoner, dyra jackor, ensam kille på tunnelbanetåg och en försla-
gen liga som specialiserat sig på jämnåriga offer. Pojken som rånats
var livrädd för rånarna som bodde bara några stationer från honom
och inte blev det bättre av att rättssalen fylldes av kompisar till de åta-
lade, som gick på samma skola som offret.

De åtta-nio killarna på läktaren sa inget, de skötte sig faktiskt och
gjorde inga hotfulla åtbörder eller störde ordningen. De tog av sig sina
kepsar och satte sig på en lång rad som lydiga skolelever. Ändå var det
uppenbart att deras blotta närvaro och deras oavbrutna flinande när
offret skulle förhöras var fruktansvärt för den rånade pojken. Måttet
var rågat när Ali Khan såg hur pojken efter varje fråga vred på huvu-
det för att se reaktionen uppe från läktaren innan han svarade.

KULTUR |  LITTERATUR

» I FONDEN 
SITTER 

RÄTTENS ORDFÖ-
RANDE, PÅ ETT
PODIUM UPPHÖJDA
ÖVER DE ANDRA 
INBLANDADE, 
TILLSAMMANS MED
NÄMNDEMÄNNEN
OCH TINGSNOTARIEN.
DE ÄR DE ENDA HÄR
INNE SOM REDAN
SER UTTRÅKADE UT. 

O
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BUSINESS
man: Hugo Boss, Armani Jeans, Gant, Gloverall, Corneliani, Barbour, 
Burberry, Eduard Dressler, Stenströms, Eton, Paul & Shark, Hugo, 
Jaggy, Tiger of Sweden, Ralph Lauren, Alan Paine, Oscar Jacobson, 
Aquascutum, Moreschi, Church’s, Zegna, Armani, Acne m fl

woman: Max Mara, Armani Jeans, Burberry, Gant, Hugo Boss,  
Barbour, Allegri, Sand, Tiger of Sweden, Busnel, Gloverall, Basler, 
Ralph Lauren, Repeat, Anna Holtblad, Erich Fend, Stenströms,  
Gardeur, Turnover, Luisa Cerano m fl
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– I enlighet med Rättegångsbalken beslutar rätten härmed att er
närvaro är sådan att den kan antas påverka målsägandens möjlighet
eller vilja att fritt berätta sanningen. Jag får be er att omedelbart
lämna rättssalen.

Ali Khans sökande blick på de inblandade parterna inne i Säker-
hetssalen idag tyder på att han nästan hoppas att någon av dem kom-
mer att utmana honom och testa gränserna, så att han i ett så publikt
mål som detta får tillfälle att visa musklerna och hänvisa till en och
annan paragraf. Den lila slipsen lyser som ett utropstecken under
hans alerta ansikte.

Tingsnotarien är en ung man med blont tunt hår och en hals så
smal att huvudet liksom gungar högt där uppe, som om det snarare
vore en tunn tråd fäst i taket som får hans skalle att överhuvudtaget
hålla sig uppe. Han sitter halvt dold bakom dataskärmen och med
fingrarna vilande på asdf- och jklö-tangenterna, redo att börja arbeta.
Han är en smula rädd för Ali Khan, men beundrar honom samtidigt
och ser mycket fram emot att få vara delaktig, om än på en kant, i
denna sanslösa rättegång.

nämndemännen är två kvinnor och en man, alla nära pen-
sionsåldern. Alla har händerna på det långa bordet framför sig, ar-
marna i vinkel från kroppen och blicken rakt fram. Bredvid dem
ligger förundersökningen i pärmar, den tjocka blå lagboken står på
högkant framför Ali Khan. Ramlösa, plastglas och nyvässade blyerts-
pennor. Någon harklar sig.

De är, som alla nämndemän, politiskt tillsatta. De är dessutom, som
de flesta nämndemän, plågsamt medvetna om att de med sin höga
ålder tillhör en bespottad grupp och har inte på något sätt missat de
senaste årens debatt om nämndemannakårens allt-för ålderstigna re-
presentation. Det faktum att de har en mörkhyad domare gör sitt för
att öka på känslan av att de dömande är lite mer ett tvärsnitt av sam-
hället än många gånger annars.

Men Ingemar Jansson, folkpartistisk kommunalpolitiker och fem-
tionio år gammal, gör också sitt bästa för att ge sig själv en ungdomli-
gare framtoning med hjälp av jeans till kavajen och ingen slips.
Skillnaden är hårfin, men han menar att det speglar hur han känner
sig på insidan.

Med ryggen mot publiken sitter den åtalade. Emma Wahl. 
Åhörarna noterar att hennes axlar liksom viker sin in mot bröstkor-
gen och att hon inte vrider på huvudet så att de kan se hennes an-
sikte. Om och om igen drar hon i några hårstrån mitt uppe på
huvudet och virar dem runt sitt finger som om hon ska slita loss hår-
testen. Hon slutar först när advokaten viskar något i hennes öra.

Brottmålsadvokaten Shirin Sundin vid hennes högra sida är alltid
en slående syn. Den karakteristiska svarta hårhjälmen, den upp-
sträckta ryggen, fingrarna som trummar rastlöst mot pappershögen
på bordet. Hon sitter lätt framåtlutad med spända muskler som en
sprinter redo att sticka iväg från startblocket.

KULTUR |  LITTERATUR

»I ENLIGHET MED
RÄTTEGÅNGS-

BALKEN BESLUTAR
RÄTTEN HÄRMED ATT
ER NÄRVARO ÄR
SÅDAN ATT DEN KAN
ANTAS PÅVERKA
MÅLSÄGANDENS
MÖJLIGHET ELLER
VILJA ATT FRITT 
BERÄTTA SANNINGEN.
JAG FÅR BE ER ATT
OMEDELBART LÄMNA
RÄTTSSALEN.
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Det har spekulerats i media om Shirin Sundin med sina utländska
rötter skulle åtnjuta någon fördel i målet gentemot rättens ordförande
Ali Khan. På sedvanligt okunnigt svenskt vis. Shirin Sundin är per-
siska, född i Sverige och med svensk man, och Ali Khan är uppvuxen i
Sydafrika men har bott i Sverige i snart fyrtio år. Han känner inte mer
släktskap med den mörkhåriga försvarsadvokaten än med sin polskät-
tade tandläkare och har en per definition skeptisk hållning till var och
en som stiger in hans rättssal. Opålitlig till dess motsatsen har bevi-
sats.

Bakom de båda kvinnorna står rader av tomma stolar, endast två av
dem är upptagna av häktesvakter som med sina breda ryggar ytterli-
gare skymmer sikten mot den avmagrade Emma Wahl.

Bäst position på den scen som kallas rättegångssal har åklagaren
och offret. Madeleine Edwards sitter ner medan hon läser upp gär-
ningsbeskrivningen, hon verkar kunna den utantill. Åklagaren står
aldrig upp, det är bara på film som juristerna vandrar runt på ameri-
kanskt vis. Det ser onekligen roligare ut på bild än dessa rader av stil-
lasittande kostymklädda jurister.

Edwards är som alltid stilig, även om den uppmärksamma kan no-
tera att inte hela blusen är ordentligt nedstoppad i dräktkjolen. Hon
har målade läppar, de som känner åklagaren vet att hon alltid använder
rött läppstift till förhandling. Både Margaret Thatcher och Madeleine
Albright visste att röda läppar sätter fokus på en kvinnas mun och där-
med på vad hon säger, därför tillämpar också Madeleine Edwards
denna enkla men effektiva metod.

Bredvid henne sitter Allan Borg, den kände försvarsadvokaten som
för ovanlighetens skull har åtagit sig ett uppdrag som målsägarbi-
träde. Allan Borg bär den framgångsrike advokatens alla attribut.
Glänsande kostym, stärkta skjortsnibbar och fet slipsknut. De egna
initialerna i guld på både slipsnål och manschettknappar. Manikure-
rade naglar. Turnäsduken i mönstrat siden omsorgsfullt vikt och ned-
stoppad i bröstfickan. Han har en dyrbar reservoarpenna från Parker
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»DE SOM 
KÄNNER ÅKLA-

GAREN VET ATT HON
ALLTID ANVÄNDER
RÖTT LÄPPSTIFT TILL
FÖRHANDLING. 
BÅDE MARGARET
THATCHER OCH 
MADELEINE 
ALBRIGHT VISSTE 
ATT RÖDA LÄPPAR
SÄTTER FOKUS PÅ 
EN KVINNAS MUN
OCH DÄRMED PÅ 
VAD HON SÄGER

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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www.iustus.se

IUSTUS FÖRLAG
BOX 199 SALA 

Red. Karin Åhman

ÄGANDERÄTTEN
– dess omfattning och

begränsningar

2009, 165 sidor,
ISBN 978-91-7678-729-8

2009, 364 sidor
ISBN 978-91-7678-734-2

Torgny Håstad

KÖPRÄTT 
– och annan kontraktsrätt

6 upplagan

 

 

 

 

ÅN RRÅT FLLTLEUTAKKT

 

 

GLAAGS FÖRUIUST

 

 

6 upplagan
och annan kontraktsrätt

KÖPRÄTT
gny HåstadorTTo

ISBN 978-91-7678-734-2
2009, 364 sidor

 

 

ISBN 978-91-7678-729-8
,2009, 165 sidorr,

begränsningar
– dess omfattning och

ÄGANDERÄTTEN
Red. Karin Åhman

 

 

99OX 1B
US TIUS

.iuwwww.
matFör mer infor

 

 

SALA
GALLARFÖ

ustus.se
na:tion om böcker

Vi har trevliga kontorsrum tillgängliga för uthyrning.
Vår rymliga och mycket representativa lokal är belägen
på Linnégatan, nära Djurgården.
Tillgång till konferensrum, fax, kök, reception.
Kontakta advokat Karl Harling på tel 08-667 40 01
eller kh@bflaw.se.

R E P R E S E N TAT I VA KO N TO R S LO K A L E R
UTHYRES

Satsa på att utveckla din talang på 
Handels. Nu kan du som har en kan-
didatexamen toppa med en Master vid 
Handelshögskolan i Stockholm.

För dig som t ex är jurist, statsvetare 
eller journalist har vi skapat master-
programmet General Management.

I kombination med din specialistut-
bildning ger programmet dig en stor 
valfrihet i din framtida karriär.

Toppa din talang 

Ta en Master vid Handels-

högskolan i Stockholm

Kom på informationskväll, 

9 november kl 17:00-20:00 
Sveavägen 65, Stockholm

För mer information besök www.hhs.se 

eller mejla admission@hhs.se

Välkommen med din ansökan för 

hösten 2010 SENAST DEN 

15 JANUARI.

Nya kurstillfällen
Se hela utbudet på

www.bginstitute.se



Legally yours  |  5–6  |  2009 79www.legally-yours.se

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

Genom att köpa ett av våra färdiga aktiebolag AB Grundstenen får ni tillgång 
till Sveriges mest sålda lagerbolag, välkänt inom svenskt näringsliv och bland 
de intressenter ni kan tänkas komma i kontakt med. Grundstenenbolag finns 
med samtliga räkenskapsår, säten över hela landet och är alltid bildade med 
100 000 kr eller € 11 000 insatta på svensk bank. Anita Berggren är styrelse-
ledamot i våra lagerbolag.

Vem har haft mer än 
20 000 styrelseuppdrag?

info@standardbolag.se     www.standardbolag.se

Malmö 
040-72020

Göteborg 
031-171225

Falun 
023-792300

Stockholm 
08-234115

med solid guldspets i 18 karat som han vickar mellan pekfinger och
långfinger.

De som tror att Allan Borg valt en guldspetsad Parker-penna för att
han är fåfäng brukar få sig en lektion i de många fördelarna med en
pennspets i guld istället för stål. Bläck har ett mycket skiftande PH-
värde och både det basiska och det sura kan fräta sönder stålet med
åren. Detta sker inte med guld, som dessutom är något mer böjligt och
ger en behagligare skrivkänsla.

En penna som denna har man hela livet, brukar Allan Borg avsluta.
Målsäganden Jack Rappe bär också kostym. Ingen slips, de två

översta knapparna uppknäppta på en gråvitrutig skjorta. Han har
också gått ner i vikt, men det får honom mest att se äldre ut. Näsans
vingar och tipp kastar hårda skuggor i den vitbleka huden, kindbenet
skär en djup fåra över ansiktet och runt de sammanbitna läpparna
syns de små vassa strecken efter rökning, nattliv och bitterhet.

Han kliar sig gång på gång under näsan, drar försiktigt i den lilla
broskskivan mellan näsborrarna och är tillsynes omedveten om att
han ger ett ovanligt nervöst intryck. Vad han inte vet, vad han inte
kan höra där han sitter, men kanske anar sig till, är att surret mellan
journalisterna där uppe på läktaren till största delen handlar om
honom. Vissa av dem har aldrig sett honom i verkligheten förut, bara
på bioduken. Så sliten han ser ut. Dricker han fortfarande? Någon vet
att informera sin granne om att så där har han minsann alltid sett ut,
hon såg honom i vintras utanför NK och då såg han ut som en gam-
mal a-lagare. Någon viskar med fniss i rösten till sin kollega att han
fortfarande är bra sexig, han har något… visst. Eller hur? 
Kollegan ler till svar och nickar. ¶

KULTUR |  LITTERATUR

»VAD HAN INTE
VET, VAD HAN

INTE KAN HÖRA DÄR
HAN SITTER, MEN
KANSKE ANAR SIG
TILL, ÄR ATT SURRET
MELLAN JOURNALIS-
TERNA DÄR UPPE 
PÅ LÄKTAREN TILL
STÖRSTA DELEN
HANDLAR OM
HONOM.
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Affärsjuridik

Bolagsorgan 
och bolagsstyrning
Av Jenny Keisu och Daniel Stattin 
norstedts juridik

� Avsedd som
en introduktion
till regler och
normer om or-
ganisation, styr-
ning och kontroll
i aktiebolag och
aktiemarknads-
bolag. 

Köprätt 6u
Av Torgny Håstad
iustus 

� Lagstiftning,
praxis och stan-
dardavtal är beak-
tade fram till juni
2009. Årets nya
kommissionslag
kommenteras
alltså. 

Allmän köprätt 5u
Av Jan Ramberg och Johnny Herre
norstedts juridik

� En samlad redo-
görelse för
köprättsliga pro-
blem som upp-
kommer vid
tillämpning av
köplagen, interna-
tionella köplagen
(CISG), konsu-
mentköplagen och reglerna om
fastighetsköp i 4 kap. Jordabalken. 

Arbetsrätt

Arbetsgivarens 
rehabiliteringsansvar 5u
Av Tommy Iseskog
norstedts juridik

� Tommy Iseskog redogör för de
juridiska regler som gäller för reha-
bilitering och som styr arbetsgiva-
rens ansvar. Tar också upp
reglerna för rehabiliteringskedjan i
lagen om allmän försäkring.

Brottmål

Specialstraffrätten 6u
Av Josef Zila
norstedts 

juridik

Ger grund-
läggande informa-
tion om den
straffrättsliga re-
gleringen utanför
brottsbalken. 

Fastighetsrätt

Bostadsrättslagen 4u
Av Håkan Julius med flera  
norstedts juridik

� Innehåller kom-
mentarer till
Bostadsrättslagen,
Ombildningsla-
gen och Omregi-
streringslagen.
Uppdaterad med
ändringar och nya
rättsfall till den 1
maj.

Hyreslagen 9u
Av Leif Holmqvist och Rune
Thomsson
norstedts juridik

� Kommentaren
redovisar förarbe-
ten, rättspraxis
samt doktrin blan-
dat med författar-
nas egna analyser
och kommenta-
rer. 

Processrätt

Bevisrätt A
Av Roberth Nordh
iustus 

� Boken inleder
en tredelad över-
sikt över bevisrät-
ten. Bevisrätt A
tar upp allmänna
bevisfrågor, av 
betydelse i både
tvistemål och
brottmål. 

FAR SRS Info ger dig kvalificerade
nyheter inom skatter, affärsrätt,
 redovisning och revision
Prenumerera på nyhetspublikationen FAR SRS Info
där några av landets mest namnkunniga experter
bidrar med kommentarer inom sina respektive
 områden. 

Som läsare av FAR SRS Info får du: 
• Nyheter om pågående lagstiftning och förarbeten

• Aktuella rättsfall – med analyser och kommentarer 

• Informativa artiklar med nyheter från Skatteverket,
Finansinspektionen, Aktiemarknadsnämnden,
Bokföringsnämnden m.fl. 

• Fortlöpande information om utvecklingen av de
internationella  redovisningsstandarderna IFRS

I prenumerationen ingår:
• Samlingspärm

• Webbtjänst med artikelarkiv m.m.

Pris 3.200 kr för en helårsprenumeration

Beställning
www.farsrsforlag.se

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

Affärsjuridiska
nyheter direkt 
i din brevlåda

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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Kommentaren redogör i detalj för tolkningen och tillämpningen 
i Sverige av de EG-rättsliga och svenska konkurrensreglerna. 
Boken behandlar både materiella och processuella aspekter 
och innehåller omfattande hänvisningar till såväl EG-rättslig 
som svensk praxis och doktrin. I denna fjärde upplaga har 
omfattande uppdateringar skett av rättsområdet med hänsyn 
till ny lagstiftning och praxis. Bland annat beaktas införandet 
av den nya svenska konkurrenslagen med viktiga materiella 
och processuella förändringar samt en helt ny disposition. 
Boken speglar rättsläget per den 1 juli 2009.

Läs mer och beställ på thomsonreuters.se/konkurrensratt

THOMSON REUTERS PROFESSIONAL AB  Hälsingegatan 43, Box 6430, 113 82 Stockholm

thomsonreuters.se

                är en mer djupgående analys av lagstiftningen jämfört med Karnovs 
lagkommentarer. De ger en snabb överblick av reglernas innehåll och betydelse, samtidigt 
som du får tillgång till fördjupade och ständigt uppdaterade studier av aktuella rättsfrågor 
samt hänvisningar till annan litteratur. Läs mer på thomsonreuters.se.

KONKURRENSRÄTT
– EN DJUP KOMMENTAR

NY UPPLAGA!
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Förundersökning 4u
Av Thomas Bring och 
Christian Diesen
norstedts juridik

Innehållet spän-
ner över hela
förundersök-
ningen, från dess
inledande till dess
avslutande. I
boken redogörs
till exempel för
vilka beviskrav
som gäller och vilka metoder poli-
sen får använd under utredningen.

Skatterätt

Fastighetsmoms
Av Emil Frennberg med flera
norstedts 

juridik

� En praktiskt orienterad bok om
de många momsreglerna på fastig-
hetsområdet. Boken tar upp de
speciella momsfrågor som gäller
för byggföretag, fastighetsbolag,

den offentliga sektorn men också
för kommersiella hyresgäster. 

Biografi

Ordets makt 
och vanmakt
Av Jan Guillou
piratförlaget

� Underhållande
memoarer om
Jan Guillous resa
genom det of-
fentliga rummet.
Från tiden som re-
porter på FIB-ak-
tuellt, fram till millennieskiftet.

Ekonomi

I pengarnas
tid
Av Niall Ferguson
albert bonniers

� Fascinerande
skildring av peng-

arnas – och de finansiella syste-
mens – historia.

Framgångsfaktorn
Av Malcolm Gladwell
norstedts

� I uppföljaren till ”Den tändande
gnistan” och ”Blink” skildrar Mal-
colm Gladwell
nyckeln till en rad
personers och or-
ganisationers
framgång. Bland
annat analyserar
han Wall Street-
byrån Skadden
Arps.

Deckare

Svinajakten 
Av Anna Bovaller
norstedts

� I juristen Anna
Bovallers deckar-
debut inträffar en
dödskjutning i

samband med en vildsvinsjakt på
Österlen. Advokaten Petra Wester
hamnar mitt i utredningen.

Thriller

Den förlorade 
symbolen
Av Dan Brown
albert bonniers

� Da Vinci-ko-
dens uppföljare
väntas bli årets
mest sålda bok.
Intriger och dolda
symbolik bland
frimurare står i
centrum.
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Sarah Helaoui, Kammarrätten, Jeanette 
Karlsson, Försvarsadvokaterna, Maria Calme,
Södertörns tingsrätt. 

Ingrid Larsson, ILA affärsutveckling 
och Helena Nagy, Home & Business.

Linda Karlsson och Zara Wahlberg från 
NorelidHolm. 

Advokat Leif Silbersky med hustrun Rita.

Leif Silbersky och chefredaktör 
Peter Johansson, Legally yours.

Martin Smedberg och Olle Pettersson
från Grönberg Sederlöv.

Ellen Ringqvist, och Tora Nissen, Socialstyrelsen
samt Kristin Hallberg, Svensk bostadsjurist.

Jens Björkstrand, Transcom och Peder
Lindroth, Wasa Kredit. 

Bernt Hedefalk och Susanne Svanholm, TFF. 

Tanja Hansson, Eniro, Michaela Angonius,
Telenor och Caroline Möller, Eniro.

Caroline Jägenstedt, Gernandt & Daniels-
son, Karin Lycke Larsson, Relacom AB. 

Kjell Rörström, VDM, Ola Lo Olsson, Elmzell
och Selena Svilar, Juristjouren. 

Elin Törnqvist, PWC, Thomas Jansson, PWC
och Johanna Andersson, MTG.

Per Ossmer, Limans & Partners. 

Lena Hakala, Swedbergs advokatbyrå och
Hilka Ritå Kobanen, Advokatfirman Hilka Ritå
Kobanen. 

Fredrik Boström, Advokat Björn Rosengren
och Richard Schönmeyr, Samuelson, Schön-
meyr & Wall. 

Magnus Jarl och Ulf Olsson från Manpower. 

Jenny Bengtsson, Ramberg, Johanna Hallqvist,
Kriström, Hanna Nilsson, Ramberg.

Jessica Carlqvist, Attoff & Dahlgren, Kjell och
Kerstin Eriksson, Advokatfirman Kjell Eriksson.

Catherine Forchheimer, Stockholms universitet
och Nadia Heiligers, Kemikalieinspektionen. 

Jennifer Loeb Cederwall, Cederwalls, 
Kalle Wannberg, Xnx data och Ulla Annica
Norrhäll, UAN Aviation Consulting.
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� Den 17 september bjöd
Blendow Group in till höstens
första cocktailparty. Kön utanför
Sturecompagniet var rekordlång
av jurister som ville komma in
och lyssna på kvällens intervju
med Leif Silbersky. En intervju
som ledde till både spontanap-
plåder och efterföljande frågor.
Som vanligt bjöds det på både
vin och tilltugg. Ålandsbanken
serverade dessutom kvällens alla
gäster på fantastiska laxsnittar.

Cirkus Silbersky
intog Stureplan
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Eva Meriton, Öberg & Heijne och Iwa Carlén,
Iwa Carlén advokatbyrå. 

Jan Swedberg, 
Swedbank Juristbyrå. 

Sigtuna Stads Hotell är en populär mötesplats för såväl konferens-
gästen, affärsresenären och weekendgästen. Endast 15 minuter från
Arlanda och 40 minuter från Stockholm ligger Sigtuna Stads Hotell
vackert beläget vid Mälarens strand. En mötesplats med modern 
teknik, skandinaviskt designade rum och ett av Sveriges bästa kök.
Resultatet! En mötesplats för dem som söker något utöver det vanliga.

missa inte årets julbord/gourmetbord 695:– per person.
vid konferens ingår julbordet i helpensionen.

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

Ann Lidén, Kammarkolliget och 
Sara Hedlund, Spendrups bryggeri. 

Sonia Balikce, Trippel 
a Solution, Ann- Karin 
Näslund, Juristdomänen
och Yuksel Özkan, 
Westberg & Ljungstedt. 

Jannicke Sandström,
Advokatfirman för

Marknadsrätt.
Annelie Johnsdotter, Grynberg och 
Kristoffer Gråborg, Juristhjälpen.

Marianne Karlsson, Advokatfirman Marianne
Karlsson, Sara Bergenheim, Juristjouren och
Stig Sahlström, Brottmålsadvokaterna.

Sofia Arvidsson, OKQ8 bank 
och Emma Hägg Hansson, KTH.

Kaisa Sandström och Åsa Andersson från
Gärde Wesslau samt Mattias Synnergren, 
Familjejuristerna. 

Ulrika Kjellberg, SEB och Rickard Gaestadius,
EFG Bank.

Madeleine Brick, Länskriminalen
Stockholm och Ann Catrin 
Weingård, Kinnevik.

Marija Novosel Nyström, Patric Lindblom och
Anna Edelhjelm från Borgström & Bodström.

Åsa Egaret, Hammarskiöld och 
Emelie Helling, ORC.

Linda Karlsson, Catherine Glimstedt och
Zara Wahlberg från Norell Lidholm. 

Ida Lindholm, Universal Music,
Sara Eriksson, Paf.

Nina Sala, Nordea, Sara Persson,
Svalnes skatt & transaktion. 

Moa Klason, SEB, Marcus Nyman och Susanne
Ekberg-Carlsson från Celsus Advokatbyrå. 

Lena Schotte, Tullverket och
Erin Räty, Erin Räty Juristfirma. 

Niclas Karlsson, Juristhuset och 
Palle Kjellström, Advokatgruppen.
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Genuin engelsk Ale 
från Fuller´s

Anna Stiernstedt, Brottsofferjuristerna
Åsa Överlind, Skatteverket.

Monica Lilliehöök, IF Skadeförsäkring
Anita Glad, Citykammaren.

Vasiliki Kottis och Terhi 
Pakkala, Nordnet Bank.

Isabel Johansson, Albihns, Christine Skog-
lund, Gernandt & Danielsson och Therese
Engqvist, Albihns.

Annalena Nordin, Lindahl och Josefin Elf, 
Lindahl.

Maj-Britt Arhelm och Eva Pettersson, 
Setterwalls.

Emma Gyllenberg och Charlotta Olsson, 
Lindal.

Maria Pedersen och Jessica karlsson, 
Advokatfirman Pedersen.
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NALEN, REGERINGSGATAN 74, STOCKHOLM. BOKNING: 08 505 292 35.

MÖTESPLATSEN 
FÖR DIG I CITY

Josefine Bruzelius, Ekaterina Law consulting
och Sara Derakti, Mannheimer Swartling.

Eva Carling, Plus Licens och Karin Mostad, 
Rikskriminalpolisen.

Carolin Billgren och Helena Eriksson, Deloitte.

Linda Nilsson och Kajsa Larsberger Holting,
Maqs.

Erin Räty, Erin Räty Juristfirma.

Johanna 
Lindström, 
Grant Thornton.

Marie Emanuelsson, 
Nordea Finans.

foto nina åling

� Legally Lady lockade närmare 300
kvinnliga jurister till Nalen då Michael
Rangne, överläkare och specialist i
psykiatri, talade om arbetsglädje,
självkänsla och stress. Under kvällen
lanserades även nyheten om att
Legally Lady under 2010 kommer att
få en egen tidning.

Legally lady växer

För bokning/visning ring
08-586 107 10
Maria Strinnhed
www.konferens7a.se

Välkommen till egen
paradvåning på Strandvägen.
Våra lokaler passar lika bra för skiljedomar
som för styrelsemöten eller middagar.
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MAQS Law Firm Advokatbyrå 

Vill du också att era 
nyanställda jurister
skall synas här?
Kontakta Caroline Carlsson: 
caroline.carlsson@blendow.se
eller 08-579 366 00

Law & Solution 

Jannice Ribberström, 25 år,
jur.kand.
Jannice Ribber-
ström påbörjade
sin anställning
hos Law & Solu-
tions den 
1 september
2009. Hon arbetar med process-
rätt, kommersiell hyresrätt och
obeståndsrätt. Hon är nyutexami-
nerad från Handelshögskolan i
Göteborg 2009.

malmö

Björn Goldman, 43 år gick in
som delägare
hos MAQS
Law Firm i
Malmö den 1
juli 2009.

Björns verk-
samhetsom-
råde är processer, M&A, entre-
prenadrätt och transporträtt.
Björn kommer närmast från
Ramberg Advokater, Setterwalls
Advokatbyrå samt Holland &
Knight LLP.

malmö

Patrik Gustafsson-Sonne, 45

år gick in som
delägare hos
MAQS Law
Firm i Malmö
den 1 juli 2009.

Patriks verk-
samhetsområ-
den är M&A, svensk och interna-
tionell bolagsbeskattning,
Transfer Pricing samt Advanced
Pricing Arrangements. Patrik har
tidigare haft egen byrå och var
dessförinnan på Advokatfirman
Vinge.

malmö

David Dryselius, 28 år påbör-
jade sin an-
ställning hos
MAQS Law
Firm som bi-
trädande jurist
den 15 juni
2009.

Davids verksamhetsområde är
fastighetsrätt och immaterial-
rätt. David kommer närmast
från en tjänst som beredningsju-
rist på Kristianstads tingsrätt och
Setterwalls Advokatbyrå samt
Malmö tingsrätt.

malmö

Angelica Friberg, 26 år, biträ-
dande jurist.
Angelica på-
började sin an-
ställning som
biträdande ju-
rist hos MAQS
Law Firm den
17 augusti
2009.

Hennes verksamhetsområden
är allmän affärsjuridik, skatterätt
och M&A. Angelica kom när-
mast från en tjänst på Borås
tingsrätt.

Advokatfirman Lindahl 

Gregor Holmgren, 62 år, Jur
kand. Konsult. Gregor Holmgren
påbörjade sitt
uppdrag som ut-
bildare i miljörätt
för Advokatfir-
man Lindahl den
17 augusti 2009.

Gregor kommer
närmast från en tjänst som mil-
jöchef i Helsingborg 1992-2009.

Han har tidigare bland annat arbe-
tat vid länsstyrelsen i Halland, Na-
turvårdsverket och varit ledamot
vid miljödomstol. 

Tillsammans inom MAQS, med kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm, är vi runt 250 medarbetare, 
varav cirka 160 är jurister. Vår ambition är att fortsätta växa i takt med uppdragen. 
Under 2006 korades vi till en av Sveriges snabbast växande advokatbyråer.

Advokatfirman 
Cederquist 

Linda Karlsson, 27 år, biträdande
jurist, började
den 1 september
2009 och arbe-
tar med arbets-
rätt. Linda var ti-
digare trainee på
Advokatfirman
Cederquist. 

Christian 
Oxhamre, 32

år, biträdande 
jurist, började
den 7 septem-
ber 2009 och ar-
betar med tviste-
lösning. Han kommer närmast
från Kilpatrick Stockton advokat-
byrå.

Advokatfirman 
Glimstedt

falun

Susanna
Wahlström 
Michels, 41 år.
Jur.kand. Började
sin anställning
den 1 september
2009. Hon var tidigare bolagsjurist
inom telekomsektorn. Arbetsområ-
den: Affärsjuridik och fastighetsrätt.

ludvika

David Ericsson,
30 år. Jur.kand.
Började sin an-
ställning den 1
oktober 2009

och har närmast
tjänstgjort som notarie vid Falu
tingsrätt.

Bird & Bird

David Nilsson,
29 år, biträ-
dande jurist.
David Nilsson är
sedan den 1 ok-
tober 2009 an-
ställd som biträ-
dande jurist på
Bird & Bird och lämnar rådgivning
inom EU & konkurrensrätt och im-
materialrätt både till lokala och in-
ternationella klienter. Han har vi-
dare stor erfarenhet av att ge
rådgivning inom olika typer av
konkurrensrättsliga områden, så-
som koncentrationskontroll, miss-
bruk av dominerande ställning,
karteller och sektorutredningar.
Han kommer närmast från White
& Case.  

Advokatfirman Lindahl 

Maria Persson,
29 år, jur kand.
Maria påbörjade
sin anställning
hos Advokatfir-
man Lindahl den
5 oktober 2009.

Hennes huvudsakliga arbetsom-
råde är förvärv och kommersiella
avtal. Maria Persson har avlagt sin
jur kand examen vid Lunds univer-
sitet och kommer närmast från
tingstjänstgöring vid Gotlands
tingsrätt.  

Kriström Advokatbyrå

Jenny Tisell, 28

år, jur. kand.
Jenny påbörjade
sin anställning
hos Kriström 
Advokatbyrå den
5 oktober 2009.

Jenny arbetar företrädesvis med
allmän affärsjuridik samt fastig-
hetsrätt. Jenny Tisell kommer när-
mast från Linköpings tingsrätt.

Johanna
Hallqvist, 29 år,
jur. kand. 
Johanna påbör-
jade sin anställ-
ning hos 
Kriström Advo-
katbyrå den 1 september 2009.

Johanna arbetar företrädesvis
med allmän affärsjuridik samt fas-
tighetsrätt. Johanna Hallqvist kom-
mer närmast från en tjänstgöring
hos Västmanlands tingsrätt.
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Advokatfirma 
Lindhs DLA Nordic

Magnus Oskarsson, 28 år
Biträdande Jurist
Magnus Oskars-
son påbörjade
sin anställning
som biträdande
jurist hos Advo-
katfirma Lindhs
DLA Nordic den
1 September 2009. Hans huvud-
sakliga arbetsområde är Corpo-
rate. Magnus har tidigare varit 
trainee på byrån och kom dessför-
innan från juridikstudier vid Lunds
universitet. 

Blanka Kruljac, 50 år
Advokat/Delägare
Blanka Kruljac
började på DLA
den 16 septem-
ber 2009. Arbe-
tar med fastig-
hetsrätt med
inriktning på
bostadsrätt och
föreningsrätt. Kommer närmast

från Advokatfirman Steinmann
och har dessförinnan arbetat som
chefsjurist på HSB Riksförbund.

Hans Morgell,
33 år
Biträdande Jurist
Hans Morgell
började på
Lindhs DLA Nor-
dic den 1 mars
2009 och arbe-
tar i rekonstruktion & obestånds-
gruppen samt med tvistelösning.
Han kommer närmast från Advo-
katfirman Fylgia.

Amber Advokater

halmstad

Conny Karls-
son, 33 år, an-
ställdes den 1
april 2009 som
biträdande jurist
vid Amber Advo-
katers Halmstads-
kontor. Conny kommer senast
från en tjänst som beredningsju-
rist vid Länsrätten i Värmlands län.

MAQS Law Firm

stockholm

Hanin Hamad,
27 år, Jur. kand.
Hanin Hamad
började 1 okto-
ber 2009 på
MAQS Law Firm
som biträdande
jurist och arbetar med allmän av-
talsrätt och processrätt. Hanin
kommer närmast från studier vid
Uppsala Universitet.

halmstad

Sofia
Blomqvist, 32

år, anställdes
den 1 oktober
2009 som biträ-
dande jurist vid
Amber Advokaters Halmstadskon-
tor. Hennes huvudsakliga ar-
betsområden är inom familjerätt.
Sofia kommer närmast från Advo-
katerna Nestrup, Elmgren & Lind-
gren.

Linda Sjö, 27 år,
Jur. kand.
Linda Sjö bör-
jade 2 november
2009 på MAQS
Law Firm som bi-
trädande jurist
och ingår i MAQS M&A-grupp.
Linda kommer närmast från en
tjänst som notarie vid länsrätten i
Dalarnas län.

Kristine 
Nilsson, 31 år,
Jur. kand.
Kristine Nilsson
började 2 no-
vember 2009 på
MAQS Law Firm
som biträdande
jurist och ingår i MAQS grupp för
offentlig rätt. Kristine kommer
närmast från en tjänst som kom-
munjurist vid Heby kommun.

Tel 08-650 58 00
www.hrcommitment.se

Kontakta Susanne Falk
för mer information

Det är lag på att rekryteringar ska skötas av specialister

Minsta motståndets lag!
Känner du till 
den kompetens 
som finns utanför 
ditt eget nätverk?
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Lofalk Advokatbyrå

Jesper von Bahr, advokat och delägare
Jesper von Bahr började sin anställning hos
Lofalk Advokatbyrå den 1 maj 2009. Han
har stor erfarenhet av företagsöverlåtelser,
finansieringsjuridik och avtalsrätt och har
bland annat arbetat som advokat på 
Advokatfirman Cederquist och bolagsjurist
på SBAB. Jesper kommer närmast från en
tjänst som chefsjurist på Rebtel Networks AB. 

Lofalk Advokatbyrå är den första nischbyrån i Skandinavien som
är specialiserad på rekonstruktioner, så kallade turn arounds och
insolvensrätt. www.lofalk.se

 

Ramberg Advokater 

Magdalena
Schmidt, 42 år, 
Advokat och 
delägare. 
Magdalena på-
började sin an-
ställning hos
Ramberg Advokater den 1 januari
2009. Hennes huvudsakliga ar-
betsområden är fastighets- och
hyresrätt, associationsrätt, allmän
affärsjuridik och processer. Mag-
dalenas specialområde är med in-
riktning mot föreningsrätt och då
särskilt bostadsrättsföreningar.
Hon kommer närmast från Lex
Advokatbyrå (Delägare).   

Tobias Nilsson,
27 år. Biträ-
dande Jurist
Tobias påbörjade
sin anställning
hos Ramberg
Advokater den
12 januari 2009.

Hans huvudsakliga arbetsområde
är Allmän affärsjuridik. Han har ny-
ligen tagit sin Jur. kand examen vid
Stockholms universitet. Tobias Nils-
son har tidigare varit volontär i Si-
tuation Sthlm juristgrupp.

Karin Höglund,
26 år. Biträ-
dande Jurist
Karin påbörjade
sin anställning
hos Ramberg
Advokater den
15 februari 2009. Hennes huvud-
sakliga arbetsområde är allmän 
affärsjuridik. Hon kommer när-
mast från studier och Jur.kand 
examen vid Lunds universitet. 
Karin Höglund har gjort sin upp-
satspraktik på Bird & Bird. Hon var 
studentlärare på termin ett under
juristlinjen samt mentor för yngre
juriststudenter.

Hanna Nilsson,
27 år, biträdande
jurist. Hanna på-
började sin an-
ställning hos
Ramberg Advo-
kater Den 24 au-
gusti 2009. Hennes arbetsområde
är allmän affärsjuridik. Hon kom-
mer närmast från tingsrättstjänst-
göring Västmanlands tingsrätt,
dessförinnan arbetade hon på
AWA patent. Hanna har varit stu-
dentredaktör på tidningen Legally
Prepared. Hon har även publicerat
boken Läkemedel & Immaterial-
rätt (2007) tillsammans med pro-
fessor Marianne Levin.

Amit Ronen, 38

år, advokat. Amit
Ronen påbör-
jade sin anställ-
ning som advo-
kat hos Ram-
berg Advokater
Den 24 augusti 2009. Hans ar-
betsområden är allmän affärsjuri-
dik, köp och försäljning av företag,
fastighetstransaktioner och pro-
cesser. Amit kommer närmast
från Gärde Wesslau Advokatbyrå i
Jönköping och har tidigare arbetat
som bankjurist i fem år på
Svenska Handelsbanken.

Advokatfirman Nordia

Carl-Johan Allansson, 31 år 
Jur. kand. 
Advokatfirman
Nordia hälsar
Carl-Johan Al-
lansson välkom-
men tillbaka som
jur.kand. Han på-
började sin an-
ställning den 19 oktober 2009.

Hans huvudsakliga arbetsområ-
den är processrätt, immaterialrätt
och medierätt. 
Carl-Johan Allansson kommer när-
mast från en tjänst som bolagsju-
rist på Sveriges Television och var
innan dess medarbetare på
Advokatfirman Nordia (2007-

2008).

Philip Hedberg,
30 år. Jur. kand. 
Philip Hedberg
påbörjade sin an-
ställning hos Ad-
vokatfirman
Nordia den 1 ok-
tober 2009.

Hans huvudsakliga arbetsområ-
den är skadestånd och försäkring,
Arbetsrätt, Obestånd och rekon-
struktion. Philip Hedberg har tidi-
gare varit beredningsjurist vid
Stockholms tingsrätt. 

Wistrand Advokatbyrå

Sofia Bergmark, 25 år.
Sofia påbörjade
sin anställning
som biträdande
jurist hos
Wistrand Advo-
katbyrå den 5
oktober 2009.

Hennes huvud-
sakliga arbetsområde är EU-rätt,
konkurrensrätt och offentlig upp-
handling. Sofia kommer närmast
från Stockholms universitet.    

Let’s talk.

www.lawsolution.se

Wijk & Nordström

Daniel Svensson, 25 år. 
I mars 2009 påbörjade Daniel
Svensson sin anställning vid Advo-
katfirman Wijk & Nordström,
Uppsala. Han kommer närmast
från Uppsala universitet där han

har avslutat sin
juridikstudier
och tagit exa-
men. Han sysslar
huvudsakligen
med obestånds-
rätt och tvistelös-
ning.
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KATARINA
WENNSTAMS

NYA BOK

Kommunikationsexperten om

när konkurrensen hårdnar

Inför nya jobbet

LAMBERTZ OM 
HD-DOMARNAS
EXTRAKNÄCK

Klienternas favoritadvokat:

”LYD DE
LUTHERSKA
DYGDERNA”

Stort test

GLÖGG & 
CHAMPAGNE

DÄRFÖR BÖRJADE
JOHAN HIRSCHFELDT
BLOGGA

ELISABET FURA OM
EUROPADOMSTOLENS
UNDERGÅNG

KLIENTBAROMETERN 2009
� Så blir transaktionsmarknaden
� Framtidens rättsområden
� Populäraste byråerna
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omslagsfoto jonte wentzel
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ITALIEN

Wien

Salzburg

Bad Gastein

Trieste
Venedig

Medelhavet

SLOVENIEN

ÖSTERRIKE

Cortina

Grossglockner Werfen (Örnnästet)

TYSKLAND

TJECKIEN

Våra enkla, medelsvåra och lite mer avancerade vandringsturer i Österrike har blivit en stor succé. 
Du reser med bekvämt direktfl yg till semesterparadiset Bad Gastein och  under veckan bor du 
högklassigt på fi na Hotel Salzburger Hof. Välj mellan alpina och hög alpina vandringar,  Nordic 
Walking (stavgångsvandringar), fäbodvandringar eller  botaniska strövtåg i Europas största 
national park Hohe  Tauern. Avresor varje vecka från 24 april–16 oktober 2010.

I priset på våra vandringsresor ingår fl ygresa, boende på något av 
våra fi na hotell med frukostbuff é, välkomstdrink, sakkunnig 
ledning av erfarna guider, morgonsamling där vi går igenom 
dagens vandring, lokala transporter, linbaneturer och fem 
goda luncher. 

Om du bokar före 31/3 2010 ingår dessutom de goda middags-
menyerna i resans pris (värde upp till 2 500 kr). Ring oss idag på 
0200-25 30 30 eller  boka din vandringsresa på 
www.alpresor.se. Välkommen!



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




