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Vi hjälper dig och dina klienter med 

det sjönära boendet. 

Försäljning, värdering eller bara 

rådgivning. Sjölägen på fastland och öar i 

Stockholms skärgård är vår 

specialitet och passion. 

Skönare med

sjonara.se



CECILIA ARVIDSON CARINA HEDIN LOUISE HELLSTRÖMROBERT NORDSTRANDCAMILLA ASPLUND

BESÖKSADRESS: HAMNGATAN 20, VAXHOLM & STAVSNÄSVÄGEN 131, STRÖMMA

En lyckad försäljning 

börjar redan nu.

08-522 348 00

SJÖNÄRAS gemensamma kunskap 

är unik i fastighetsbranchen. 

Ring så delar vi med oss.



Vem är bäst på 
private banking? 

Fråga våra 
konkurrenter. 

SEB är bästa private bank i Sverige för andra året rad, och numera också i Lettland, allt enligt aff ärstidningen 

Euromoneys årliga ranking. Trevligt tycker vi, och extra hedrande är det att förstaplatsen har röstats fram av 

våra konkurrenter. Allra roligast är ändå att så många nya kunder har kommit till oss under det senaste året 

och att så många valt att investera i våra nya Moderna investeringsprogram. Det är beviset på styrkan i vårt 

erbjudande: kompetens inom allt från förmögenhetsförvaltning till försäkring. Nyfi ken på hur vi kan hjälpa dig? 

Välkommen att kontakta oss på 0771-625 201, www.seb.se/privatebanking eller salesprivatebanking@seb.se 
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Universitetet med
flest kvinnliga jurister
När juridik blir
ett kvinnoyrke

NY
TIDNING

Marianne Lundius tar över Högsta domstolen

ELISABETH MASSI FRITZ:

Om att skapa
sin egen karriär

HANNA NILSSON:

Är alla
domare kufar?

UNDERSÖKNING

Mest mediala
Advokaterna dominerar i årets upp-

laga av undersökningen Mediebaro-

metern.

RESA

Robinsonlyx
På Mauritius finns 

superstjärnornas 

exklusiva Robinson-

resort.

UNDERSÖKNING

Rådgivare
Rutinerade advokaterna Björn

Hurtig och Thomas Martinson

ger sina bästa tips för hur 

jurister ska lyckas i kontakten

med medierna.

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

”förr talade man om me-
dierna som tredje statsmakten.
Det är rena larvet” säger Tho-
mas Martinson syrligt. ”De är
den första statsmakten”.

Den luttrade försvarsadvo-
katen lär inte vara ensam om
den åsikten. Under de år som
Legally yours har publicerat
undersökningen Mediebaro-
metern så är trenden tydlig –
det blir allt viktigare med pub-
licitet. Behovet av att kunna ta
plats i medierna ökar naturligt-
vis samtidigt. För Björn Hurtig
var erbjudandet om att delta i
TV4-serien ”Advokaterna” där-
för svårt att motstå. Scenen
när han iförd gummistövlar
genomför en egen brottsp-
latsundersökning lär än idag
generera nya klienter.

För Legally yours ger Björn
Hurtig och Thomas Martinson
sina bästa tips för hur advoka-
ter ska lyckas i media.

när kvinnorna är allt mer
dominerande inom juridiken
så förändras branschen för all-
tid. Den nya tidningen Legally
Lady kommer att bli den ulti-
mata kanalen för att skildra
den här förändringen. Första
utgåvan medföljer i det här
numret av Legally yours!  

EN TYDLIG 
TREND

CHEFREDAKTÖR

PETER JOHANSSON

telefon 070–620 39 39

e–post peter.johansson@blendow.se

LEGALLY I N N E H Å L L  |   NUMMER 1   |   2010  |   ÅRGÅNG 8

PORTRÄTT

Nyordning
Nye Justitiekanslern Anna

Skarhed berättar om rättssä-

kerhet, spelet i domstolarna

och om kritiken mot företrä-

daren Göran Lambertz.

6

16

28

36

’’ Som domare måste
man vara vänlig och
bestämd, men aldrig
familjär

Den nya tidningen Legally Lady

medföljer det här numret av Legally

yours. Läs bland annat en stor inter-

vju med Högsta domstolens nya 

ordförande Marianne Lundius.
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DE SYNTES MEST

I MEDIA



Stora brottmål, upphovsrätt - och intrikat jävsproblematik.

– Under 2009 tog juristerna fortsatt stor plats i media.

Men få använder uppmärksamheten i jobbet.

Många verkar vara rädda. Själv ser jag medierna som ett

verktyg. Och är du känd från media så får du också lite extra

tyngd i domstolen, säger en av årets mest uppmärksam-

made advokater.

MEDIEBAROMETERN  |   2 0 1 0
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Leif Silbersky
2 496 TRÄFFAR

2

3 4

5

Leif Silbersky toppar listan med 2 496 träffar.
Under året har han bland annat företrätt travtränaren
Åke Svanstedt och Toni Alldén, som dömdes för att
ha mördat 29-åriga Carolin Stenvall på en rastplats
utanför Gällivare. 
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MEDIEBAROMETERN  |   2 0 1 0

för sjunde året presenterar Legally
yours undersökningen Mediebarome-
tern. Vi redovisar vilka jurister – och
vilka advokatbyråer – som har varit
mest synliga i medierna under föregå-
ende år. Undersökningen är gjord till-
sammans med nyhetsbevakningsföre-
taget Updatum.

För mediebarometern har vi an-
vänt vårt medieindex som bevakar
över 60 0000 svenska och internatio-
nella nyhetsmedier på internet, säger
Updatums vd Morten Rynning. Vi tar
in över 250 000 ar-
tiklar per dag.
Därifrån har vi ana-
lyserat och sam-
manställt det antal
artiklar respektive
jurist och byrå figu-
rerat i under hela
2009.

Traditionellt är
det de stora, spekta-
kulära brottmålsrät-
tegångarna som
generar mest publi-
citet. Så var fallet
även i år. Mest uppmärksamhet fick
tingsrättsmålet mot personerna
bakom The Pirate Bay. Bevakningen
gav generöst utrymme för debatt
kring juridiska aspekter av fildelning,
immaterialrätt– och domarjäv. Tings-
rättsdomaren Tomas Norström kritise-
rades för att han var medlem i en
immaterialrättslig förening när han
dömde i målet. 

av de fem mest uppmärksammade
juristerna så är alla advokater.

Leif Silbersky toppar listan med
2496 träffar. Under året har han bland
annat företrätt travtränaren Åke Svan-
stedt och Toni Alldén, som dömdes för
att ha mördat 29-åriga Carolin Stenvall
på en rastplats utanför Gällivare. 

Däremellan har han hunnit med
ett flitigt expertkommenterande i me-
dierna – och att jobba extra på cirkus. 

Nästan lika mycket publicitet har
Thomas Bodström fått. Hans palett av
uppdrag – advokat, ordförande för
riksdagens justitieutskott, deckarför-
fattare med mera – innebar samman-
lagt 2274 träffar under året. 

Bodströms advokatpartner, Claes
Borgström följer sedan med 1312 träf-
far. Hans uppmärksamhet har bland
annat kretsat kring försvararuppdrag
i Sturebymålet, samt utvärderingen av
hans tidigare uppdrag som Thomas
Quicks advokat.

Fyran Peter
Althin, 1156 träffar,
företrädde bland
annat Pirate Bays
Peter Sunde och
förre Guantana-
mofånge Mehdi
Ghezali, som greps
i samband med en
vistelse i Pakistan.
Dessutom valdes
Peter Althin under
året till ny ordfö-
rande i Republi-
kanska föreningen.

För advokat Guy Lofalk innebar
det komplicerade uppdraget att rekon-
struera Saab att han tog sig till fem-
teplatsen med 1028 träffar.

Håkan Roswall är den åklagare
som fått flest träffar, 923. Orsaken är
hans uppdrag i Pirate Bay-målet.

Björn Hurtig, som bland annat fö-
reträder den läkare vid Astrid Lind-
grens barnsjukhus som åtalats för
dråp på ett spädbarn, samlade 910
träffar. 

Bengt Åsbäck, åklagare i Vollsjö-
målet, är årets sjunde mest omskrivne
jurist med 896 träffar. 

Peter Danowsky, advokat i Pirate
Bay-målet (884 träffar), Christer van
der Kwast, pensionerad överåklagare
som kritiseras för sin hantering av
Thomas Quick-utredningarna (820
träffar)  och förre Justitiekanslern
Göran Lambertz (806) följer sedan. 

LEIF SILBERSKY DOMPTERADE 
MEDIECIRKUSEN SKICKLIGAST

Mest upp
märksamhet

fick tingsrättsmålet
mot personerna
bakom The Pirate
Bay

’’ 
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3
Claes Borgström

1 312 TRÄFFAR

4

5

Kring Claes Borgström, 1 312 träffar har uppmärksam-
heten bland annat kretsat kring försvararuppdrag i Stureby-
målet, samt utvärderingen av hans tidigare uppdrag som
Thomas Quicks advokat.

Thomas Bodströms palett av uppdrag – advokat, ordfö-
rande för riksdagens justitieutskott, deckarförfattare med
mera – innebar sammanlagt 2 274 träffar under året. 

Peter Althin, 1 156 träffar, företrädde bland annat Pirate
Bays Peter Sunde och förre Guantanamofången Mehdi 
Ghezali, som greps i samband med en vistelse i Pakistan.
Dessutom valdes Peter Althin under året till ny ordförande 
i Republikanska föreningen.

För advokat Guy Lofalk innebar det komplicerade uppdra-
get att rekonstruera Saab att han tog sig till femteplatsen
med 1 028 träffar.
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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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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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Årets Advokatbyrå 2009

Proffsigt.
Kostnadseffektivt.
Resultatinriktat.

Vad kan vi göra för er?

www.norelidholm.com
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1. Leif Silbersky 2 496

2. Thomas Bodström 2 274

3. Claes Borgström 1 312

4. Peter Althin 1 156

5. Guy Lofalk 1 028

6. Björn Hurtig 910 

7. Peter Danowsky 884

8. Per E Samuelson 769

9. Jörgen Malmunger 747

10. Monique Wadsted 735 

11. Jens Lapidus 593

12. Thomas Olsson 553 

13. Leif Gustafson (Stockholm) 503 

14. Jan Karlsson 448 

15. Rolf Åbjörnsson 447

16. Johan Eriksson 313

17. Ola Salomonsson 259 

18. Anne Ramberg 254

19. Per-Ingvar Ekblad 242

20. Johan Åkermark 231

21. Mikael Nilsson 206

22. Mats Bergh 204

23. Allan Widman 183

24. Elisabeth Massi Fritz 180

25. Leif Gustafsson (Gällivare) 172

26. Bertil Villard 152

27. Gunnar Falk 141 

28. Johan Ödlund 134

28. Mats Bergh 134

30. Axel Calissendorff 130

ADVOKAT
TOPPEN
Advokaterna som syntes 

mest i medierna under 2009

ÅKLAGARE
Åklagare som syntes 
mest i medierna under 2009

Håkan Roswall 923 

Bengt Åsbäck 896

Christer van der Kwast 820

Ulrika Schönbeck 334

Leif Görts 437

Niclas Eltenius 399

Elisabeth Brandt 278

Rolf Hillegren 271

Anette Ölmbro 154

Jakob Holmberg 134

Frieda Gummesson 134

Peter Danowsky, 884 träffar. Thomas Olsson, 553 träffar. Elisabeth Massi Fritz, 180 träffar.

Gunnar Falk, 141 träffar. Anne Ramberg, 254 träffar. Johan Eriksson, 313 träffar.

Monique Wadsted, 735 träffar. Rolf Hillegren, 271 träffar. Christer van der Kwast, 820.

Håkan Roswall, åklagare, 923 träffar, fick
mycket media i samband med Pirate Bay-
rättegången.
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BYRÅER
Byråerna som syntes 
mest i medierna under 2009

Mannheimer Swartling   640

Linklaters 587

Vinge 563

Lindahl 240

Setterwalls 173

White & Case 151

Baker& McKenzie 147

MAQS 146

Hammarskiöld & Co 121

Delphi 120

DLA Nordic 120

de stora affärsjuridiska byråerna
blir allt bättre på att få ut sina bud-
skap – och därmed sitt varumärke.
Mannheimer Swartling samlade 640
träffar i Mediebarometern. En ökning
med 175 sedan förra året.  Även
Vinge och Linklaters samlade fler träf-
far.

Stefan Brocker, vd på Mannheimer
Swartling, kommenterar resultatet:

Kul att höra. Men det viktiga för
oss är att synas i rätt sammanhang.
Föhoppningsvis betyder resultatet att
under året har gjort en hel del saker
som är intressanta att skriva om.

Som exempel lyfter han fram
Mannheimer Swartlings uppdrag för
Riksgälden samt den energitvist där
man har företrätt ungerska staten. 

Med en lamslagen transak-
tionsmarknad fick 2009 en dyster in-

ledning för byråerna. Nu har Stefan
Brocker emellertid noterat en ändring.

– Från mitten av oktober har det
sett ljusare ut. Det börjar röra på sig
på transaktionssidan.

AFFÄRSBYRÅERNA SYNS
MER OCH MER I MEDIERNA

Stefan Brocker, VD på Mannheimer Swartling. 
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JUSTITIERÅD
Justitieråd som syntes 
mest i medierna under 2009

Göran Lambertz 806

Anna Skarhed 126

Johan Munck 75

Stefan Lindskog 27

Ann-Christine Lindeblad 14

DOMARE
Domare som syntes 
mest i medierna under 2009

Tomas Norström 375

Fredrik Wersäll 223

Paul Arnell 131

Lena Berke 79

Staffan Levén 40

DEBATTÖRER
Debattörer som syntes 
mest i medierna under 2009

Henrik Pontén 804

Barbro Jönsson 441 

Annie Johansson 193

Gunnar Strömmer 147

Henrik von Sydow 109

Peter Althin 1 156

Håkan Roswall 923

Peter Danowsky 884

Henrik Pontén 804

Per E Samuelson 769

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?

Aktörer i Pirate
Bay-rättegången

Göran Lambertz, justitieråd,
806 träffar, 

Annie Johansson, riksdagsle-
damot, 193 träffar 

Anna Skarhed, justitiekansler, 
126 träffar.
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TEXT PETER JOHANSSON  |  FOTO JONTE WENTZEL



MED
STÖVLARNA

PÅ

Är du känd från media så får du 
också lite extra tyngd i domstolen’’

MEDIEBAROMETERN  |   2 0 1 0

Legally yours  |  1  |  2010 17

för björn hurtig är medierna en själv-
klar arena för att driva klientens sak.
Bland annat har han arbetat med två res-
ningsärenden, fallet Ulf och fallet Bengt,
som uppmärksammades stort i tv. 

– I båda fallen var journalisterna
till stor hjälp. Dels till att få fram upp-
gifter, dels med att sätta press på do-
marna. Nästan varje gång ett inslag
sänds om något av mina mål så ringer
människor med tips och idéer. Ofta är

det bra synpunkter. 
Björn Hurtig tycker att svenska ad-

vokater är dåliga på att använda sig av
media.

– Leif Silbersky, och några till, är
mästare på det här. Men många ver-
kar rädda. Själv ser jag medierna som
ett verktyg. Du får en chans att föra
fram din klients version. Och är du
känd från media så får du också lite
extra tyngd i domstolen.  



Nu behöver vi ännu fler jurister till våra växande Corporate Finance-,  

ITC/IP-, konkurrensrätts- och skattegrupper på Stockholmskontoret. 

Delphi är en av Sveriges större fullservicebyråer för affärsjuridik. Hos oss arbetar 110 jurister  

på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping. Delphi har fyra år i rad;  

2006, 2007, 2008 och 2009, utnämnts till bästa arbetsplats bland advokatbyråer, enligt tidskriften  

Legala Affärers årliga undersökning. Vi arbetar med en stor bredd av svenska och internationella  

klienter inom en mängd olika verksamhetsområden och rankas högt i affärspress och av Chambers,  
PLC, Legal 500 med flera.  

Nu söker vi fler ambitiösa jurister, både erfarna och nyutexaminerade, som har  

förståelse för vad rådgivarrollen innebär och trivs i den. Ansök via  

www.delphi.se/rekrytering där du också hittar mer  

information om tjänsterna. Välkommen!

Väx med oss.

www.delphi.se/rekrytering
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TV 4-serien ”Advokaterna” gjorde
Björn Hurtig till en av förra årets
mest uppmärksammade jurister. Han
tonade fram som en av seriens tydli-
gaste profiler. I en scen rusar han runt
bland kollegorna och ber dem inspek-
tera hans hårfäste. Har det börjat
glesna? (Uppfattningarna varierade). 

Redan innan programmet spela-
des in hade Björn Hurtig klart för sig
hur han ville framstå:

– I förväg hade jag tänkt igenom
vilken bild jag ville ge av mig själv.
Jag kan vara ganska lekfull på konto-
ret, men är driven när jag jobbar. Jag
ville visa båda sidorna.

störst genomslag fick en rekon-
struktion han genomförde på en
brottsplats:

– Det var ett mål jag tog över i
hovrätten. Det hade tagits fram en fo-
tobilaga som var gjord dagtid på vin-
tern, men mordet hade begåtts
nattetid på sommaren. Det innebar
betydande skillnader i växtligheten
och påverkade bevisningen. Jag ville
ut och kolla platsen.

Med tv-kameran i släptåg sprang

Björn Hurtig runt i skogen med stöv-
larna på.

– Det har jag fått många uppdrag
på. ”Han tar på sig stövlarna – det gör
aldrig min advokat!”

Björn Hurtig säger att han regel-
bundet gör liknande undersökningar,
även utan tv-team.

– Jag har alltid stövlarna i bilen.
Kamera och förstoringsglas också. 

Realityserien inledde ett år fyllt av
prestigefyllda uppdrag, bland annat
som försvarare i det så kallade barnlä-
karmålet. Totalt får han 910 träffar i
Mediebarometern. Ett annat tecken
på Björn Hurtigs genomslag är att han
fick en topp tio-placering i fjolårets
Juristbarometer, där unga jurister rös-
tar fram sina främsta förebilder. Fort-
farande märker han av de positiva
effekterna av tv-serien:

– Två till sex gånger i veckan blir
jag tillfrågad om att hjälpa till med
resningsansökningar. På byrån mär-
ker vi att många fler söker jobb hos
oss. Och det händer att jag blir
igenkänd. Det märks till exempel om
jag går på Systembolaget. ”Du advoka-
ten, kör hårt!” skrek någon senast. 

Varje samtal med en 
journalist måste vägas på
guldvåg för att inte spela
motståndaren i händerna

lämna aldrig ut hemliga uppgifter, eller information som kan gå din klient emot.  

tänk på vad du säger. Journalister är väldigt duktiga på att snappa upp undertoner. 
Säger man för mycket kanske man sätter dem på ett stickspår som kan bli ödesdigert. 
I barnläkarmålet sitter jag till exempel på uppgifter som jag egentligen skulle vilja dynga ut, men
varje samtal med en journlaist måste vägas på guldvåg för att inte spela motståndaren i händerna.
Min gamle kollega Lars Arrhenuis rådde mig ”det du säger till en journalist ska du kunna säga rätt
ut i TV och stå för. 

skaffa en riktigt bra kontakt på tt. Andra journalister har koll på vad nyhetsbyrån
skickar ut.

ha klientens bästa för ögonen, för alltid fram klientens sak.
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thomas martinson ser med ömhet
tillbaka på 1970-talets kriminaljourna-
listik. Som ”bärpojke” till stjärnförsva-
raren Olof Arvidsson reste han landet
runt på välbevakade brottmålsrätte-
gångar.

– Då turnerade journalisterna ofta
runt med försvarare och åklagare.
Samma personer dök upp även när
målen pågick utanför storstäderna, vi
turnerade tillsammans kan man säga,
minns Thomas Martinson.

– På den tiden var journalistkåren
väldigt kunnig. Det skrevs rättegångs-
referat som vi inblandade faktiskt
kände igen oss i. Men rullar vi framåt
på tidsaxeln så har kriminaljourna-
listiken förpassats till någon slags
gärdsgårdsserie.

Hans kritik mot bevakningen är
kompakt:

– Kunnandet bland de som skriver
är oftast bristfällig. Det handlar bara
om att sälja lösnummer för att gene-
rera intäkter till aktieägarna. Sällan
reder de ut komplexa juridiska
spörsmål så att allmänheten ska få in-
blick i vad som händer.

Samtidigt upplever han att medi-
ernas makt har ökat.

– Förr talade man om medierna

som tredje statsmakten. Det är rena
larvet. De är den första statsmakten. 

De sätter agendan för politikerna, menar
du?
– Visst fan gör de det. Det finns inte
en politiker som kan köra en egen
linje utan att ha media med sig.

Thomas Martinson konstaterar att
han ”varit med halva sitt liv i de här
skeendena”. 

– den stora fördämningen brast för
några år sedan. Tendensen med fler
namnpubliceringar är inte bra. Förr in-
väntade journalisterna eventuell dom,
men i dag finns det ingen hejd. Jag för-
står inte varför det ska vara nödvän-
digt att skicka ut namn och bild redan
i ett tidigt skede. Om folk nu är så jävla
intresserade av det rättsliga skeendet
så har de nog tålamod att vänta.

– Det enda sättet att bromsa ut-
vecklingen är om skadestånden höjs.
Nu kalkylerar tidningarna med hur
många lösnummer de kan sälja jäm-
fört med den ekonomiska skada som
kan bli utfallet av ett åtal.

Som försvarare åt bland andra

MEDIE
KRITIKERN

’’ Förr talade man om medierna som 
tredje statsmakten. Det är rena larvet. 
De är den första statsmakten

TEXT PETER JOHANSSON  |  FOTO JONTE WENTZEL
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Ledarrollen förpliktigar.

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

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

WWW.BLENDOW.SE
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den utpekade torpeden Dragan Jokso-
vic blev Thomas Martinson en
frekvent aktör i medierna.

Med bakåtslickat hår, exklusiva ko-
stymer och skarp-skurna repliker
stannade han kvar i det allmänna
medvetandet. Efter att ha åtalats miss-
tänkt för att ha hjälpt en klient tvätta
1,5 miljoner kronor i Luxemburg fick
han även känna av den mörka sidan
av uppmärksamheten. Han friades se-
nare från misstankarna.

trots invändningarna backar Tho-
mas Martinson inte från medial upp-
märksamhet. Han deltar i debatter om
aktuella rättsfrågor. Och under 1990-
talet medverkade han i flera avsnitt i
tv-serien ”Rederiet”. Under 2009 har
han framförallt blivit omskriven som
ombud för en av de åtalade för postrå-
net i Göteborg och en tidigare börsbo-
lags-vd som misstänks för mord.
Thomas Martinson konstaterar att det
finns en symbios mellan försvarsad-
vokater och media.

– Det finns många fördelar, jour-
nalister är ofta väldigt trevliga. Fast en
del kan ringa vid ett – två på natten
och säga ”hej, hopp här är jag” och sen
förväntas man då ställa upp på en in-
tervju. 

– Skrivs det om en yrkesman ofta så
har väl yrkesmannen i viss mån drag-
hjälp av det. Men man  kan inte leva på
hur mycket det står i tidningarna. Rik-
tigt så sker inte tillflödet av uppdrag.
Man tar det man får, det är inte så att
man väljer och vrakar. Och ofta så är
det lip service inom de kretsar där kli-
enterna finns, och snacket där går ofta
åt ett annat håll än det gör i media.

Delta i debatten. Det är inte Gud som
skickar ner lagtavlor, de stiftas av politiker

skaffa en kontakt som du litar på. I yngre år hade jag mycket att göra med Pelle Wendel på
Expressen. Honom hade jag förtroende för. 

var tålmodig. Ofta när man konfronteras med en mikrofon får man frågor i stil med ”hur går
det nu?”. Som om rättegången var en fotbollsmatch. Försök att inte bli irriterad trots att frågan är
meningslös utan ta chansen att förklara klientens inställning. Du kan inte slänga igen dörren, din kli-
ent är beroende av vad som skrivs. 

delta i debatten. Jurister i min generation har inte velat ge sig in i samhällsdebatten, undanta-
get enstaka artiklar i Juridisk tidskrift. Det är ett misstag. Det är inte Gud som skickar ner lagtavlor,
de stiftas av politiker. Och politikerna gör ingenting utan att ha fuktat fingret och känt hur det blå-
ser. Unga jurister måste vara aktiva i den allmänna debatten och vara besjälade av att det de säger
har bäring. TH
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tt flertal praktiker,

särskilt försvarsadvokater,
och en hel del jurister inom
doktrinen har starkt ifråga-

satt att sanktionsavgifter ofta påförs
parallellt med straff, eftersom det
anses strida mot förbudet mot dubbel-
bestraffning (ne bis in idem). Domsto-
larna och berörda myndigheter har
dock hittills haft en annan åsikt men
nu verkar det som att en ändring kan
vara förestående.

Det stöd som HD och RegR i Euro-
padomstolens praxis tidigare funnit
för bibehållande av den svenska ord-
ningen har nämligen ryckts undan
under våren 2009. Europadomstolen
publicerade då två nya avgöranden
som skulle övervinna den inkonse-
kvens som förekommit i de dittills
publicerade avgörandena rörande
tillämpningen av ne bis in idem re-
geln.

Det första avgörandet (Zolotukhin
mot Ryssland av den 10 februari 2009),
som antogs i stora kammaren, är
kanske det som är viktigare för tolk-
ningen av Europadomstolens nuva-
rande ståndpunkt i frågan. För Sveriges
del är dock det andra fallet ( Ruotsalai-
nen mot Finland) särskilt intressant, ef-
tersom frågan gällde huruvida både
påförande av en sanktionsavgift och
åläggande av ett straff för samma gär-
ning strider mot ne bis in idem regeln
enligt EKMR.

Europadomstolen fällde såväl
Ryssland som Finland för brott mot
EKMR.

viktigare är dock de motiv som Eu-
ropadomstolen anförde. Motiven ut-
vecklas i fallet Zolotukhin mot
Ryssland och de återges och komplet-
teras i fallet Ruotsalainen mot Fin-
land. Den centrala frågan gällde hur

begreppet samma ”brott” i art. 4 det
sjunde tilläggsprotokollet skall tolkas.

I målet Zolotukhin mot Ryssland
slog Europadomstolen fast att begrep-
pet samma "brott" i art. 4 avser
samma gärning. Domstolen uttryckte
saken så att det är förbjudet att lag-
föra det andra brottet i den utsträck-
ning som rubriceringen av detta brott
grundas på samma eller väsentligen
samma fakta som konstituerar det
första brottet. I fallet Ruotsalainen
mot Finland konstaterade Europa-
domstolen att båda sanktionerna
(straffet och sanktionsavgiften) avsåg
samma gärning. Skillnaden mellan
brottet ringa skattebedrägeri och den
administrativa förseelsen bestod en-
bart i att skattebedrägeriet krävt upp-
såt (vilket alltså är irrelevant för
bedömningen av gärningsidentitet).

det är uppenbart att de ovan
nämnda rättsfallen från Europadom-
stolen är högst relevanta för den i Sve-
rige tillämpade ordningen med en
parallell tillämpning av straff och sank-
tionsavgifter för samma gärning. Det
finns exempel på ett antal avgöranden
från såväl HD som RegR som helt en-
kelt är oförenliga med Europadomsto-
lens nuvarande praxis och därmed med
EKMR. Det verkar dock som att bered-
skapen att acceptera dessa fakta inte är
särskilt hög i svensk rättspraxis. I ett
färskt avgörande från RegR anföde
domstolen exempelvis att Europadom-
stolens nya avgöranden tyder på en ut-
veckling av domstolens praxis men att

JOSEF ZILA
Professor i straffrätt, Örebro universitet, 
expertkommentator Blendow Lexnova

EXPERTKOMMENTAR |  STRAFFRÄTT

E
de emellertid inte avsåg det svenska
rättssystemet (mål nr 8133-08).

Ett genombrott har dock kunnat
skönjas i och med ett avgörande från
Göta hovrätt (B 6-09). Hovrätten kom
till slutsatsen att det i ljuset av Europa-
domstolens ändrade praxis var sanno-
likt att den hittills tillämpade svenska
ordningen i denna fråga skulle
komma att underkännas av Europa-
domstolen och genom ett enhetligt be-
slut avvisade åtalet för grovt
skattebrott. Domen har dock överkla-
gats av Riksåklagaren, som menar att
”det för närvarande inte finns ett så
klart stöd i Europakonventionen eller
Europadomstolens praxis som krävs
för att underkänna den gällande
svenska ordningen med parallella
sanktioner på skatteområdet”. RÅ
yrkar att avvisningsbeslutet upphävs.

De värden som ne bis in idem-prin-
cipen står för är av sådan dignitet att
de inte utan vidare bör anses kunna
lämna plats åt rent pragmatiska lös-
ningar.

jag har sedan länge hävdat att den
svenska ordningen med sanktionsav-
gifter och straff klart strider mot prin-
cipen ne bis in idem. Det rättsläge
som uppstått efter Europadomstolens
avgöranden är förstås ohållbart och
man kan hoppas att rättspraxis inom
kort får en ny vägledning från de
högsta instanserna, en vägledning som
kommer att följa Europadomstolens
praxis. För det krävs inga utredningar
eller ny lagstiftning.

Striden kring regeln
ne bis in idem

Man kan hoppas att rättspraxis inom kort får
en ny vägledning från de högsta instanserna,

en vägledning som kommer att följa Europadomsto-
lens praxis. ’’
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Världens 
bästa klienter?

Katt med juryplikt

Smutsiga kalsonger –
omänsklig bestraffning

det schweiziska analysfö-
retaget Covalence har ran-
kat multinationella företag
utifrån hur etuiska de är. 
45 kriterier har använts: ar-
betsförhållanden, avfalls-
hantering, hänsyn till
mänskliga rättigheter med
mera. Etiktoppen intas av
IT-branschen: IBM och Intel
tar guld respektive silver. 

Världens minst etiska fö-
retag? Amerikanska spann-

fångar vid Edmonton Re-
mand Centre i Kanada
tvingades bära gamla, smut-
siga kalsonger. Ett brott mot
mänskliga rättigheter, enligt
en myndighetsrapport som
refereras i brittiska Metro.

Anstalten är byggd för
att hysa 340 interner, men
på grund av kanadensisk
fängelsekris så finns där nu
800 fångar. Som ett resultat
har hygienen försämrats.

Cellerna uppges vara fylld
med löss och andra små-
kryp. Fångarna sitter inlåsta
mellan 18 och 21 timmar
per dygn. En del fångar har
nekats rekreation på flera
år. 

I rapporten konstateras
också att det förekommit
”oacceptabel” rasism på an-
stalten. Till exempel ska asi-
atiska fångar ha förbjudits
att använda telefon.

en katt i boston, Mas-
sachusetts, har kallats till
jurytjänstgöring. Kattens
ägare, Guy och Anna Espo-
sito hade nämligen inklude-
rat honom under kategorin
”husdjur” i samband med
folkbokföring.  

Trots att ägarna försökt
reda ut missförståndet så
kräver domstolen att katten
infinner sig när förhand-
lingarna inleds i slutet av
mars.

IBM (IT)
Intel (IT)
HSBC (bank)
ENLIGT COVALENCE

VÄRLDENS MEST ETISKA FÖRETAG

Monsanto (spannmål) Halliburton (energi)
Chevron (energi)
ENLIGT COVALENCE

VÄRLDENS MEST OETISKA FÖRETAG

målsjätten Monsanto, inten-
sivt kritiserad för att bland
annat systematiskt anklaga
småbrukare för paten-
tintrång.

Svårt att slippa juryn. 
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”Att vara fransk är att ha franskt medborgarskap, vilket
är alltför enkelt att få!”

Någon tyckte att man måste kunna sjunga national-
sången medan andra menade att man måste visa vördnad
för franska traditioner och symboler. 

Lite mer originellt var svaret från en person som tyckte
att franskheten sitter i att använda kollektiva transportme-
del och andra tjänster som betalas via skattsedeln.

tanken är att projektet skall ge idéer till konkreta åt-
gärder som skall stärka den nationella självkänslan och
göra människor stolta over att vara fransmän, skriver mi-
nistern.  Några konkreta förslag har redan formulerats av
departementet. Här ett antal exempel:

Varje utländsk medborgare som kommer till Frankrike I
syfte att uppehålla sig här en längre tid skall skriva på ett
kontrakt med den franska staten. Ett sådant finns redan
sedan 2006 men meningen är att göra det tydligare. 

Varje invandrare skall erbjudas en fadder med uppgift
att underlätta anpassningen till det franska samhället, i vad
som beskrivs som ett republikanskt mentorprojekt.

Kunskapen i det franska språket och om den republi-
kanska värdegrunden skall ökas genom obligatorisk under-
visning för den som inte uppnått en acceptabel nivå. 

Ett helt nytt slags kontrakt föreslås för den som söker
franskt medborgarskap. Underskriften skall föregås att ett
”integrationsmöte” där största vikt skall läggas på de repu-
blikanska värdena.

En ”gräddfil” skall öppnas för den utlänning som visat

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

ELISABET FURA

LEGALLY | KRÖNIKA

Alla talar om den
men ingen har sett den

å och då kan vi läsa att modern kommunika-
tion och regionalt samarbete gjort nationalstaten
obsolet eller i vart fall utan nämnvärd betydelse.
När du kan kontakta din vän i Kina med ett en-

kelt klick på din laptop och du kan passera gränser utan
kontroll eller byråkratiskt tjafs vad händer med den natio-
nella identiteten? Är den alltjämt relevant? Finns den över
huvud taget? Har den någonsin funnits? 

När unga människor idag har möjlighet att studera och
arbeta utomlands och få många influenser och erfarenheter
deras föräldrar knappt kunde drömma om, vad blir det av
den så kallade nationalkaraktären? 

Dessa frågor och en rad andra ställde den franska integ-
rationsministern Eric Besson till det franska folket i en
brett upplagd kampanj som lanserades med buller och
bang i oktober förra året. På en webbsida (www.debatiden-
titenational.fr) som regeringen skapat särskilt för ändamå-
let kan man dag för dag läsa uttalanden signerade av
framstående personer, alla på temat vad det innebär att
vara fransk.  

Men även vanliga medborgare inbjuds att tycka till.
”Vad betyder det för dig att vara fransk?” frågar ministern
uppfordrande. Där finns också en flera sidor lång enkät att
fylla i för den som önskar tränga djupare in ämnet. Kam-
panjen lanserades med uttalat stöd från republikens presi-
dent Sarkozy som talat mycket om traditionella värden i sin
valkampanj. 

Initiativet kritiserades omedelbart och kraftfullt från
den politiska oppositionen, såväl från höger (läs Jean-Mari
Le Pen) som från vänster (läs Martine Aubry  och Ségolène
Royal). Det är kontraproduktivt att spela på nationalistiska
och främlingsfientliga strängar och kan bara leda till ökad
segregation och utanförskap, menade somliga, medan
andra hävdade att det hela var ett simpelt trick från Sar-
kozy som genom att stjäla idéer från andra bara försöker
vinna väljare till de regionala val som äger rum i vår.  

kontroversiellt eller inte; svar fick ministern, och det
med besked. De första dagarna kraschade hemsidan flera
gånger under trycket från alla som ville uttrycka sig. Efter
hand fick man ordning på tekniken och svaren strömmade in. 

”Att vara fransk är att tala och skriva franska och bo i
Frankrike.”

”Att vara fransk är att respektera de republikanska vär-
dena frihet, jämlikhet och broderskap.”

D
strasbourg januari 2010

I ett mångkulturellt samhälle
kan vi känna oss hemma i

många olika grupper och/eller identi-
teter. Det är en rikedom och en utma-
ning när religiösa, filosofiska, etniska,
lokala och euro-peiska identiteter, för
att nu bara nämna några, i symbios
skall bilda en nationell identitet. 

’’
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prov på exceptionell vilja och ansträngning att integreras i
det franska samhället. Dessa individer skall inte behöva
vänta 5 år på medborgarskap.

En högtidlig ceremoni skall alltid hållas för att fira ett
nytt medborgarskap oavsett hur det erhållits (genom en för-
klaring efter giftermål, genom att bli myndig eller genom
naturalisation).

Vidare har en rad förslag som syftar till att förstärka
patriotismen hos de franska medborgarna lagts och föga
förvånande är det dessa som inspirerat till flest ironiska
kommentarer:

Alla franska skolbarn skall sjunga Marseillaisen åt-
minstone en gång om året.

De franska nationalsymbolerna som flaggan och bysten
av Marianne skall ges en framträdande plats i alla publika
byggnader.

Alla skall uppmuntras att aktivt delta i firandet av natio-
naldagen den 14 juli.

projektet är kontroversiellt och kritiserat. Det har in-
spirerat diverse främlingsfientliga extremister och religiösa
fanatiker att breda ut sig och vissa hävdar att debatten har
fått en farlig slagsida och att initiativtagarna borde ha kun-
nat förutse en sådan utveckling. 

Minister Besson har försvarat sig med statistik som
visar att det är mindre än 15 procent av debattörerna på
nätet som ger uttryck för denna typ av åsikter och samti-
digt förlängt projektet som skall pågå till årets slut. Visst in-
tryck verkar kritiken ändå gjort på president Sarkozy som
förklarat att han inte tänker gå vidare med idén att lagstifta
mot burqan.

Även i Tyskland har regeringen annonserat att man har
för avsikt att förelägga utländska medborgare som vill eta-
blera sig i Tyskland ett kontrakt där de förbinder sig att re-
spektera grundläggande demokratiska värderingar som
jämställdhet mellan könen. Av kontraktet skall framgå vad
den tyska staten förväntar sig av den som invandrar, till ex-
empel kunskap i tyska språket, men också vad de kan kräva
av staten.

för egen del tycker jag att det skall bli spännande att se
vad det franska projektet leder till. Kanske det kan finnas
anledning även för andra stater att lansera liknande projekt
för att få oss alla att reflektera en smula över dessa frågor
liksom den stora frågan vad vi skall med nationalstaten till?
I ett mångkulturellt samhälle kan vi känna oss hemma i
många olika grupper och/eller identiteter. 

Det är en rikedom och en utmaning när religiösa, filoso-
fiska, etniska, lokala och europeiska identiteter, för att nu
bara nämna några, i symbios skall bilda en nationell identi-
tet. Är det en nödvändig process eller kan vi anta att den
nationella identiteten kommer att försvinna en vacker dag
eller automatiskt ersättas av någonting nytt? 

Kanske vi inte behöver en nationell identitet i den nya
världen eller kanske är det genom liknande våndor som na-
tionella identiteter alltid har formats?
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ANNA SKARHED

TAR PLATS 
I SITT TORN

TEXT PETER JOHANSSON  |  FOTO MAGNUS LAUPA

JK 
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namn Anna Skarhed   |   familj Man och två vuxna döttrar
senaste bok Adolph Törneros ”Resebrev”   |   senaste film Dokumen-
tären ”Afrikas ryggrad”   |   favoritlag ”Den jag lägger in sill med”.

Först kritiserade hon Göran 
Lambertz larmrapport om bristande
rättssäkerhet.

Nu har Anna Skarhed tagit över
jobbet som Justitie-kansler. Och
hon har siktet inställt på andra 
myndigheter än just domstolarna:

– Inom offentlig förvaltning 
bygger besluten oftare på mera 
allmänna bedömningar. Myndig-
heterna måste fungera så att den
enskilde inte känner att dom är
motståndare.

planschen snett över Anna Skarheds skrivbord kunde ha
glömts kvar av hennes företrädare: en femtiotalskarta över
Östergötland med småorter som Reijmyre, Finspång och Bro-
kind prydligt utmärkta. Men tidsdokumentet från Östgöta-
banken (dåtidens reklambudskap:”alla former av modern  in-
och utlåning”) har hon hängt upp själv. 

– Det var en avskedspresent från tingsrätten i Linköping.
Min pappa hade en likadan i sitt arbetsrum, säger Anna Skar-
hed.

Precis som företrädaren Göran Lambertz har hon öst-
götska rötter. De har båda pluggat på Katedralsskolan i Lin-
köping, följt av juridikstudier i Uppsala.

I rollen som justitiekansler är det inte säkert att likhe-
terna blir lika uppenbara. Göran Lambertz utvecklades till
att bli en av landets flitigaste samhällsdebattörer. 2006 pre-
senterade han rapporten ”Felaktigt dömda”. Kritiken var
hård, på fängelserna satt oskyldigt dömda, en följd av dom-
stolarnas slappa bevisprövning. Larmen väckte en intensiv
debatt. Anna Skarhed var en av de vassaste kritikerna. ” Ju-
stitiekanslerns kritik mot domstolarna är till stora delar
grundlös och hans slutsatser förhastade. Som argument för
att ifrågasätta rättssäkerheten anför han de dömdas egna
uppgifter att de är oskyldiga. Det är inte seriöst”, skrev hon på
DN Debatt, tillsammans med kollegorna Staffan Levén och
Barbro Thorblad.

Hur ser du på Felaktigt dömda i dag? 
– Jag har samma uppfattning som då. Mycket är klokt, men
rapporten har inte belägg för slutsatsen att det finns ett
systemfel i svenska domstolar.  Några, jag tror att Göran Lam-
bertz själv var en av dem, tyckte att vi var ”snarstuckna do-
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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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mare” för att vi hade invändningar. Men så var det inte, visst
får man klanka på domare. Men här framfördes svepande
slutsatser som inte byggdes under av rapporten.

Upplever du att tilltron till rättssystemet har förändrats under de
senaste åren?  
– Jag tror att vi generellt har mindre tilltro till auktoriteter,
och att därmed också rättssystemet  ifrågasätts mer än tidi-
gare.  Men därmed är det inte säkert att domarna fattar
sämre beslut än för 25 år sedan, eller att rättssäkerheten har
blivit sämre. 

Vad tror du?
– Jag är orolig för att tempot blivit för högt på domstolar och
myndigheter. Tiden räcker inte till. Det blir svårt att upp-
rätthålla samma kvalitetskrav när man ska avgöra dubbelt
så många ärenden. Den här stora mängden ärenden är även
ett bekymmer ur legitimitetssynpunkt, alla som vänder sig
till en myndighet måste få ett svar inom rimlig tid.

– Samtidigt är kompetensen på domstolarna hög. Jag
tycker att det skrivs bättre och tydligare domar än när jag
började för 30 år sedan. Den tidens domar, till exempel från
Högsta domstolen,  var säkert väl genomtänkta, men det var
ofta svårt att förstå innebörden.  

I Birger Jarls torn, längst ut på Riddarholmen, ligger JK:s
kansli. Anna Skarhed verkar trivas, refererar muntert till kon-
toret som ”sitt torn”. Hon tillträdde i december och har ge-
nomfört blygsamma förändringar i inredningen på sitt
kontor.

– Jag har bytt ut fyra extremt fula plyschkuddar och köpt
nya på Indiska. Jag är mycket nöjd med den förändringen. 

Göran Lambertz skugga är dock svårare att städa bort. 
I en sista rapport om rättssäkerhet identifierade han en rad
förbättringsområden beträffande bevishanteringen. Dessu-
tom betonades hur viktigt det är att domarna har psykolo-
giska insikter och inte fattar beslut utifrån egna värderingar
och fördomar.

– Det är svårt att bedöma om utsagor är tillförlitliga. Till
det krävs både livserfarenhet och kunskap om hur männi-
skor uppför sig, kommenterar Anna Skarhed.

Kontakt Yvonne Mattsson E-post yvonne.mattsson@mobilekitchens.se
Hemsidawww.mobilekitchens.se Telefon +46 (0) 709 90 40 46

Hospitality solutions
wherever you are!

Några, jag tror att Göran 
Lambertz själv var en av
dem, tyckte att vi var 
’snarstuckna domare’ för
att vi hade invändningar

’’
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Att domare generellt skulle ha problem med detta, ha
dålig människokunskap och inte förstå sig på att göra be-
dömningar, det kan jag inte skriva under på. 

– Men det är jättesvårt att vara domare. Att bedöma om
den som står framför dig ljuger eller bara har svårt att ut-
trycka sig och förklara sig eller om man helt enkelt uppfattat
saker olika. 

Anna Skarhed planerar för närvarande inte någon fort-
satt specialgranskning av domstolarna. 

– JK ska naturligtvis fortsätta hålla ögonen på hur lag och
rätt tillämpas, det innefattar även andra myndigheters be-
slut. För domstolarna finns ofta regler som ger tydliga di-
rektiv om vad som ska gälla i ett visst fall. Inom offentlig
förvaltning bygger besluten oftare på mera allmänna be-
dömningar. Det ställer särskilda krav på både kunskap och
gott omdöme. Det finns många myndighetsbeslut som har
mycket stor betydelse för den enskilde. Justitiekanslern har
en viktig uppgift med att utöva tillsyn över det här systemet.
För att vi ska kunna upprätthålla förtroendet för samhället,
måste myndigheterna fungera så att den enskilde inte kän-
ner att dom är motståndare. 

anna skarhed har jobbat inom domstolsvärlden sedan hon
satt ting i Göteborg. Innan hon blev justitieråd 2005 så har
hon bland annat varit rådman i Eskilstuna och Uppsala och
chef för tingsrätten i Linköping. Enligt henne är stämningen
i domstolen avgörande för om en rättegång blir lyckad.

– Rättegången är ett skådespel men den är verklighet för
de inblandade. Det kan kännas främmande och skrämmande
men alla parter måste känna att dom får komma till tals och
att domaren ser dom och hör på det dom säger. Som domare
måste man vara vänlig men bestämd, och aldrig familjär.

Vilka misstag är vanliga bland rättens aktörer?
Det händer att åklagare och advokater – men också domare
– tappar humöret eller blir provocerande mot någon part.
Det är oacceptabelt och skadar processen. Inte minst är det
till nackdel för honom eller henne själv. Att hålla tillbaka
känslorna och vara saklig är viktigt för alla de professionella
aktörerna i rätten. Det hindrar inte att man ändå kan vara in-
kännande.

Har klimatet i domstolarna förändrats?
– Dagens domare är mer medvetna om vikten av att det som
sägs i rättssalen förstås av alla och att samtalstonen därmed,
även om den inte är personlig, är mera vardaglig än när jag
började arbeta i domstol. Men följden blir att högtidligheten
har upphört. En rättegång är ingen nöjestillställning. Det
måste vara ordning och det ska kännas att det är på allvar. Ba-
lansgången är att kunna upprätthålla respekten för domsto-
len och få till stånd ett strukturerat samtal utan att det blir
opersonligt och främmande. Parter och vittnen måste upp-
leva att dom blir lyssnade på. Det kan vara ok att tillåta kep-
sar men aldrig att låta åhörare störa en förhandling.
Efter fyra år lämnade Anna Skarhed uppdraget som justiti-
eråd. Var det en självklarhet att sluta på HD?
Nja, jag hade nog tänkt stanna där. Men att tillfrågas om att
bli Justitiekansler kändes som ett så stort förtroende att om
regeringen ville ge mig det så ville jag försöka ställa upp.

UTREDER LAGEN MOT KÖP 
AV SEXUELLA TJÄNSTER 
anna skarhed utvärderar just nu förbudet mot köp av 
sexuell tjänst. Arbetet beräknas vara klart under våren. Bland
annat ser utredningen över straffsatserna.

– Vi undersöker och beskriver hur förbudet har tillämpats
under de här tio åren. Utifrån det ska vi utvärdera den nuva-
rande regeln och överväga om det finns skäl att göra föränd-
ringar.

En rättegång är
ingen nöjestill-
ställning. Det
måste vara ord-
ning och det
ska kännas att
det är på allvar. 

’’
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Hade du skiljemannauppdrag som justitieråd?
– Nej det hade jag inte.

Hur ser du på att man kan tjäna mer på den typen av sidoupp-
drag än på den vanliga justitierådslönen? 
– Den intressanta frågan är om det över huvud taget är lämp-
ligt att ett justitieråd har den typen av privata uppdrag vid
sidan av. Under min tid som domare har jag haft två externa
uppdrag, som vice ordförande i Patientskadenämnden och
Läkemedelsskadenämnden. Det är dock uppdrag där jag
förordnats av regeringen. Skiljemannauppdrag tycker jag är
annorlunda, där går man ut och jobbar som frilans med mål
som kunde ha avgjorts av domstol. Samtidigt, om man utför
sitt ordinarie arbete och sedan vill gå hem och snickra eller
om man vill jobba med juridik åtta timmar till, det bör
kanske vara den enskildes ensak.  

Du är den första kvinna som blir JK. Betyder det något för dig?
– Ja, det är bra att vi suddar ut normerna för vad som är
kvinnligt och manligt när det gäller arbete. Så sent som år
1922 uttalade sig lagrådet med kraft mot att det skulle finnas
kvinnliga domare. Med den bakgrunden känns det ganska
bra att vara den första kvinna som blir Justitiekansler 

Du har sagt att unga kvinnliga jurister har mer självförtroende
idag än för trettio år sedan.
– Ja jag tycker dom tar för sig på ett mera självklart sätt. Men
trots att det sedan ganska många år är fler kvinnor än män
som läser juridik så är kvinnliga domare och kvinnliga delä-
gare på advokatbyråer alltjämt i minoritet. Men förhopp-
ningsvis finns det i nästa generation inga könsmarkörer kvar
när det gäller yrkesvalet. 

anna skarhed har tidigare varit lärare inom qi gong-grenen
Sheng Zhen.

– Qigong är för mig en bra blandning av meditation och träning.
Just Sheng Zhen innehåller både mental avslappning och bra rörel-
ser som ger statisk muskelträning. Det påminner litet om pilates.

Förr höll jag i kurser i Uppsala, nu tränar jag bara för egen del.
Men kanske kan jag introducera några övningar på måndagsmö-
tena här på JK!

LÄRARE I QI GONG-GRENEN SHENGZEN

I nästa generation finns
det förhoppningsvis
inga könsmarkörer kvar
när det gäller yrkesvalet

’’
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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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En överdådig söndagsbrunch med lamm och höna grillade på
spett, asiatiska   wokrätter, havets frukter direkt från lagunen
och ett urval förföriska desserter.
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Filmstjärnor och miljardärer lever lyxliv med 

Robinsonatmosfär på ett av Indiska Oceanens

mest exklusiva resorts.

skådespelerskan liv tyler, mogulen
Richard Branson och popstjärnan Anas-
tacia har varit där, precis som många
andra kändisar ur nöjes- och näringsli-
vet.

På Le Touessrok på Mauritius kan
gästerna njuta av sexstjärnig lyx: vita
sandstränder och turkosblått vatten, två
öar som hör till hotellet, förstklassiga re-
stauranger med service i toppklass, tro-
piska trädgårdar, trendiga rum och
sviter som har inretts med öga för detal-
jer. Flamingoblommorna finns överallt
och fungerar som naturens egen dekor.
Den här mycket spridda blomman är de
lokala floristernas speciella favorit och
används i ständigt nya kreationer.

Över 200 exemplar tornar upp sig
lobbyn, i ett par gigantiska blomsterar-
rangemang.

Knappt tio båtminuter bort väntar
ön ÎlotMangénie som skänker äkta Ro-
binsonkänsla.

En barfotapromenad under pal-
merna för dig till en liten hydda med
grova bänkar, där en träbaldakin skän-
ker skugga: Robinsons. En kypare skyn-
dar förbi – han heter faktiskt Fredag. På
menyn finns havets alla läckerheter,
från sötvattensräkor till guldlax. 

Butler Barlen är en institution på Le

Touessrok – han har inte bara en egen
restaurang, han har även fått en strand
uppkallad efter sig. På Barlen’s som lig-
ger i Trou d’Eau.

Douce-bukten är det Fine Dining
som gäller, med influenser från både
Asien och Europa. Feng Shui-elementen
har fungerat som inspiration vid inred-
ningen. Borden ute i det fria känns
märkligt drömlika – speciellt på kvällen
när skenet från fyren på stranden lyser
ikapp med de levande ljusen.

Golfspelare färdas enklast med båt-
taxi till Ile aux Cerfs. Där finns en 18-
håls mästerskapsbana designad av
Bernhard Langer, utan tvekan en av
världens mest unika anläggningar.

Från varje hål har gästerna en vidun-
derlig utsikt över Indiska oceanens
azurblå vatten, ett spektakulärt korall-
rev, vita stränder och en slocknad vul-
kan. Greenfeen ingår för gäster från Le
Touessrok.

Till samma hotellgrupp hör även
den sexstjärniga ön Kanuhura på Lha-
viyaniatollen i Maldiverna – ett av värl-
dens vackraste dykområden. Denna en
kilometer långa och 200 meter breda,
privata ö kombinerar en autentisk mal-
divisk livsstil med servicestandard i
världsklass.
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Skådespelerskan Liv Tyler på semester.
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Guide
till Le Touessrok
Resorten

Le Touessrok ligger i Trou d'Eau
Douce-bukten på Mauritius öst-
kust, 50 minuter från flygplatsen
och huvudstaden Port Louis. Re-
sorten innefattar även Ile aux Cerfs
och dess mästerskapsgolfbana de-
signad av Bernhard Langer, samt
Ilot Mangénie som är en exklusiv
fristad för gästerna. Båda ligger en-
dast en kort båttur bort.
Mauritius har två årstider: varmt
och regnigt från december till april,
behagligt svalt och torrt från maj
till november. Dagstemperaturen
ligger runt 22°C på vintern och
31°C på sommaren. Vattentempe-
raturen varierar mellan 22°C och
27°C. Mauritius valuta heter rupie
och är delbar med 100.

Hotell

Rum och sviter är belägna i Hi-
biscus och Coral Wings, och på

Frangipani Island finns ytterligare
sviter. Samtliga med havsutsikt.
Alla gäster har personlig butler 24

timmar om dygnet.
rum delux

31 rum delux i Coral Wing (54 m2

inkl. balkong/terrass); 37 rum
delux i Hibiscus Wing (56 m2 inkl.
balkong/terass) Här finns den se-
naste tekniken, modern inredning
och en fantastisk vy över Indiska
oceanen. Lyx till ett något lägre
pris.
juniorsviter

33 juniorsviter i Hibiscus Wing (18
med king-size sängar, 65m2,14
med queen-size sängar, 70m2 inkl.
balkong/terrass); 92 juniorsviter på
Frangipani Island (72 med kingsize
sängar, 65m2, 20 med queensize
sängar, 70m2 inkl. balkong/terrass)
Sviterna är inredda i en svalt mo-
dern stil med tropikinspirerade de-
taljer. Enorma fönster ut mot
vattnet ger rummen en ständigt
föränderlig ljussättning.

Juniorsviterna på Frangipani har
specialdesignad inredning, med
plasma-tv och äggformade badkar.
Juniorsviterna i Hibiscus Wings går
i en mer klassisk stil. 

Kungliga sviten, med ett mycket
stort ”master bedroom”, samt mat-
sal och terrass, håller en lyxig servi-
cenivå som tidigare var reserverad
för kungligheter. 

Sviten ligger helt fristående för
garanterad total ostördhet, och
lämpar sig väl för både bjudningar
med kunglig touch och romantiska
middagar.

Restauranger och barer

fastlandet

Three-Nine-Eight Stora matsalen
i tre etager, vars ”kulinariska teater”
representerar matkultur från nio
olika länder via åtta visningskök.
Här ingår bland annat en kontinen-
tal grill, modernt asiatiskt och itali-
enskt kök, en generös salladsbar,
ett konditori och ett bageri. Fru-
kost- (07.30 till 10.30) och mid-
dags öppet (19.00 till 22.00).

Barlen’s
På stranden i Trou d'Eau Douce-
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bukten ligger denna restaurang
med bar, helt byggd i trä och halm
och med asiatiskt inspirerad inred-
ning. Den avslappnade menyn in-
nehåller bland annat sushi,
västerländsk kolgrill, japansk grill
och sallader. Lunch- och middag-
söppet. Söndagskvällar stängt.
Safran
En förtjusande restaurang som er-
bjuder en modern tolkning av klas-
sisk indisk matkultur. Fokus ligger
på det öppna köket med tandoori-
ugnar som producerar mängder av
olika indiska bröd, aptitretare och

huvudrätter. Endast middagsöppet
(19.00 till 22.00). Onsdagar stängt.
Sega Bar
Ligger mitt i stora poolen och ser-
verar lättare förfriskningar, tropiska
cocktails och en mängd olika whis-
kysorter. beach service Lättare
snacks och förfriskningar serveras
direkt på stranden. Öppet hela
dagen (7.30 till solnedgång).
Ile aux Cerfs
Paul et Virginie & Sands Bar
Vare sig du ägnar dagen åt vatten-
sport eller ligger på stranden kan
du få lunch serverad på Paul et Vir-
ginie, en barfotarestaurang som
serverar lättgrillad, stekt eller ång-
kokt fisk, skaldjur, pizza och enkla
mauritiska rätter som palmhjärts-
sallad. Lunch- och eftermiddagsöp-
pet (12.00-15.00).
Sands Bar serverar ett urval drin-
kar, lättare lunchrätter och snacks.
Öppet 9.00-17.00.
Golf Club Restaurant & Bar
Restaurang och bar med panora-
mautsikt över golfbanan, havet och
med Mauritius berg i fonden. Spe-
cialiserad på färsk fisk och skaldjur
samt härliga mauritiska rätter.
Öppet hela dagen (07.00 till sol-
nedgång). 

Sport och fritid

T-Club är öppet för alla barn, från
4-11 år. I det egna, stora och välut-
rustade klubbhuset tillhandahålls
spännande och fantasifulla pro-
gram och aktiviteter.
Ilot Mangénie
Crusoe's Restaurant & Robinson’s
Bar På denna romantiska ”öde ö”
kan Crusoe’s erbjuda underbar
färsk fisk, salladsbar och pizza. På
söndagar ges en makalös mauri-
tisk buffé med helgrillat lamm och
kyckling, asiatiska wokrätter,
skaldjur från lagunen och ett fres-
tande urval desserter, allt åtföljt av
mousserande vin. Lunchöppet
(12.00 till 15.00). 

På Robinson’s Bar bör man prova
på någon av alla hemgjorda rom-
varianter som serveras av Mr. Ro-
binson själv, Ilot Mangénies egen,
vänlige guvernör. Öppet dagtid
(10.00 till 16.00).

Golf

Le Touessroks golfbana är en 18-
håls mästerskapsbana (par 72) de-
signad av Bernhard Langer. Här
finns även en golfakademi som er-

bjuder högklassig undervisning
och träning. Vattensporter, utan
extra kostnad Bland annat kanoter,
kajaker, laserjollar, segelbåtar,
trampbåtar, utflykter med glas-
bottnad båt, snorkling, obegränsad
vattenskidåkning och vindsurfing.
Vattensporter, extra tillägg
Dykning (PADI och CMAS), djup-
havsfiske, skärmflygning, bananoch
tubåkning, katamaransegling och
kanotpaddling.

Barn och ungdom

För barn finns golf-, tennis-, vind-
surfing-och badanläggningar, samt
exkursioner med pedagogiskt
fokus. Middagen är alltid något av
en upplevelse, med en mängd
olika menyalternativ. Barnvakter –
mot extra tillägg – krävs för barn
mellan 2 och 3 år, om de inte åt-
följs av förälder. Öppet varje
dag (10.00 till 22.00). Ung-
domsklubben avser 12-17 år gamla
barn och är utan kostnad. I en
trygg och inspirerande miljö får de
träffa nya vänner från hela världen,
samt roa sig med sport, exkursio-
ner, utflykter, disco och temakväl-
lar.



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

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

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

Välkommen att beställa den på www.bginstitute.se
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Blendow Group supports ILAC and CEELI Institute 
in their quest to rebuild legal systems in post confl ict areas.



under år 2009 har aktie-
börserna i Asien återhäm-
tat sig brant, flera har stigit
mer än 50 procent. Och
minnet bleknar av hur fi-
nanskrisen i USA smittade
globalt under 2008.

Svenska fondsparare
har under förra året ökat
insättningarna i olika typer
av Asienfonder. Särskilt
lockande är tydligen Kina-
fonder och Indienfonder,
kanske för att de är värl-
dens två folkrikaste länder
som dessutom de senaste
åren haft mycket hög eko-
nomisk tillväxt.

Dystra framtidsprogno-
ser för etablerade industri-
länder som Japan, Tyskland
och USA har nog också på-
verkat fondspararna. Kon-
trasten gör det mer
lockande att investera i de
länder som är på väg att
komma ikapp. Men det

finns tre fallgropar.
Tyvärr visar erfarenhe-

ten de senaste 100 åren att
det är helt fel att tro att län-
der med stor befolkning
och hög BNP-tillväxt auto-
matiskt skulle ge högre av-
kastning från aktier (mer
om detta nedan). Vinnare
de senaste 100 åren är istäl-
let börserna i två länder
med liten befolkning: Au-
stralien och Sverige. 

Fast visst är det möjligt
att framtiden blir annor-
lunda. Men att riskera en
stor del av sitt sparande i
ett enda land som Kina
eller Indien är ändå ett
chanstagande. Det finns
mycket som kan försämra
börsföretagens vinstutveck-
ling i ett land, till exempel
dåliga företagsledningar,
nya konkurrenter, skatter
och politiska oroligheter. 

Därför är det en stor
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jonas lindmark

analyschef på Morningstar.

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

SANNINGEN BAKOM FON DE R NA  |   5 |   

Undvik fonder som domineras av Australien

eller Kina. Men kanske är det största missta-

get förhoppningen att aktier i länder med

hög historisk BNP-tillväxt ger högre framtida

avkastning.

ASIENFONDER

3 fallgropar
i Fjärran Östern
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fördel att sprida sparkapita-
let på många länder. Även
många av de stora företag
som är börsnoterade i till
exempel Stockholm eller
New York har stor andel
asiatisk försäljning. Och en
bred Asienfond ger samma
genomsnittliga avkastning
som om man väljer en en-
skild landfond – men man
slipper risken att just det
land man valt drabbas av
någon typ av katastrof. Yt-
terligare en fördel är att
mer service ingår i förvalt-
ningen av breda fonder, ef-
tersom förvaltaren även
har ansvaret att flytta
pengar mellan länder.

fast det är även stora
skillnader mellan de breda
Asienfonderna. Per den 30
september 2009 innehåller
de tio svenskregistrerade
fonderna i Morningstars
kategori ”Asien exklusive
Japan” främst placeringar i
fem olika länder: Kina (i
snitt 23 procent),  Sydkorea
(21 procent), Hongkong (17
procent), Australien (8 pro-
cent) och Singapore (7 pro-
cent). 

Däremot är det bara en
enda av dessa tio fonder
som alls investerar i In-
dien, undantaget är Läns-
försäkringar Asien som har
10 procent av kapitalet i ak-

tier noterade på börsen i
Bombay.

Dessutom är Hongkong
sedan drygt tio år en del av
Kina och en politisk kris
skulle kunna slå hårt mot
båda. Och om man summe-
rar dessa två innehav, så
har flera Asienfonder nu-
mera mer än hälften av
pengarna placerade i Kina. 

Andra följer något av de
äldre index som kallas ”Paci-
fic” där även Australien och
Nya Zeeland ingår. Och efter
de senaste årens kraftiga
börsuppgång för råvarubo-
lag har Australien blivit en
väldigt tung del av dessa
index, medan Kina inte
ingår alls. Av de fonder som
går att välja för premiepen-
sionen i kategorin ”Asien
och Fjärran Östern” är det
tre som har över 50 procent
placerat i Australien: Axa
Rosenberg Pacific, F&C Paci-
fic och Öhman Pacific.

normalt är dock som
sagt att Kina är största land
i de svenska Asienfon-
derna. Fast det är en
omsvängning som skett ny-
ligen. När jag för fem år
sedan gjorde motsvarande
kontroll så hade Asienfon-
derna bara i snitt 1,4 pro-
cent investerat i Kina.
Ändringen beror främst på
en snabb ökning av antalet

kinesiska börsbolag som är
öppna för utländska inve-
sterare.

Slutsatsen för fondspa-
rare som vill undvika onö-
diga risker är att det är
viktigt att kontrollera hur
Asienfonderna fördelar
pengarna mellan olika län-
der och att välja en fond
som har en jämn sprid-
ning. Plus att framöver
kontrollera någon gång per
år att förvaltaren inte plöts-
ligt har mer än hälften pla-
cerat i till exempel
Australien eller Kina.

den tredje fallgropen

är den knepigaste att be-
döma. Många fondsparare
tror att ovanligt hög ekono-
misk tillväxt i länder som
Indien och Kina, mätt som
ökad bruttonationalpro-
dukt (BNP), betyder att Asi-
enfonder kommer att ge
större värdestegring i fram-
tiden än andra aktiefonder.
Detta stämmer nämligen
inte med den historiska er-
farenheten.

De ekonomiska fors-
karna Elroy Dimson, Paul
Marsh och Mike Staunton
vid London Business
School har publicerat en
serie rapporter som med ti-
teln ”Global Investment Re-
turns” som innehåller
jämförelser av börsutveck-
lingen under mer än
hundra år i 17 länder. De
har bland annat kontrolle-
rat sambandet mellan hi-
storisk BNP-tillväxt under
femårsperioder och börsut-
vecklingen under följande
femårsperiod. Slutsatsen är
att aktier i länderna med
lägst ekonomisk tillväxt
gav i snitt 8 procent real
avkastning per år – medan
avkastningen från aktiebör-
serna i länderna med högst
tillväxt var bara 5 procent
per år. 

Förklaringen är troligen
främst en tendens hos inve-
sterarna att dra ut histo-
riska trender för långt in i
framtiden. Därför har
många betalat för mycket
för hög historisk tillväxt.

Aktier i länderna med lägst ekono-
misk tillväxt gav i snitt 8 procent real

avkastning per år – medan avkastningen från
aktiebörserna i länderna med högst tillväxt
var bara 5 procent per år. ’’

Sälj det vilande bolaget till oss så likviderar vi det. Ägaren får betalt omedelbart och behöver inte vänta åtta till 

tio månader på utskiftningen. Vi tar hand om all hantering av bolaget. Se Säljarens Checklista på vår webbplats.

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

FALUN 023-79 23 00

MALMÖ 040-720 20

STOCKHOLM 08-23 41 15

GÖTEBORG 031-17 12 25

E-POST:      info@standardbolag.se

HEMSIDA:  www.standardbolag.se

Slutstenen - den ledande avvecklingstjänsten sedan 1992
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OM DU ÄNDÅ VILL PLACERA EN DEL AV DITT SPARANDE I ASIEN SÅ

FINNS DET VÄLDIGT MÅNGA FONDER ATT VÄLJA PÅ – ENBART VID

PREMIEPENSIONSVALET FINNS 45 FONDER I KATEGORIN ”ASIEN

OCH FJÄRRAN ÖSTERN”. ETT BRA SÄTT ATT JÄMFÖRA DESSA FON-

DERS INNEHÅLL ÄR MED MORNINGSTAR XRAY.

1 Mitt första tips är att hålla sig
till hyfsat breda fonder, som

placerar i flera länder. Genom att
förvaltaren har möjlighet att dra
ned andelen på en aktiebörs om
han tycker att dessa aktier har bli-
vit uppenbart övervärderade, så får
fondspararen mer valuta för för-
valtningsavgiften. Alternativet att
svenska privatpersoner själva ska
hålla koll på börser i en annan tids-
zon är orealistiskt.

2 Men även bland de breda 
fonderna finns det som sagt

stora skillnader i fördelningen mel-
lan länder. Bäst riskspridning får
man om man väljer någon av de
fonder som är ungefär mitt på ska-
lan där den ena extremen är över
hälften i etablerade industriländer
som Australien och Japan, den
andra att mer än hälften av fonden
är aktier i Hongkong och Kina. 

3 Ett tredje tips är att granska 
förvaltarnas resultat under

lång tid. Kontrollera hur länge nu-
varande förvaltare har varit ansva-
rig, och leta bland dem som skött
sin fond i minst 3 år vilka förvaltare
som har fyra eller fem i Mornings-
tar Rating. 

4 Det är nog frestande att välja
någon av de fonder som stigit

mest under 2009. Och det kan
vara rätt om du är optimist och
tror på en fortsatt brant uppvär-
dering av högriskplaceringar. Men
om du är skeptisk till att finanskri-
sens följdverkningar redan är pas-
serade, så är mitt fjärde tips att
istället fokusera på förvaltare som
överträffat konkurrenterna under
börsnedgångar, alltså de som lyck-
ades minst dåligt under 2008.

4TIPS

Läs mer om Nya Karnov 

nyakarnov.se

T H O M S O N  R E U T E R S  I N T R O D U C E R A R

SÖKNING

Ett helt nytt sätt att se på sökning

FILE MANAGEMENT

Spara och strukturera för total överblick

PERSONLIGA BEVAKNINGAR

Skräddarsy relevanta sökprofiler

TYDLIG OCH INTUITIV

Juridisk research som du vill ha den
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peter axelsson

Vinexpert och advokat, delägare 
i Brottmålsadvokaterna i Stockholm

VIN |   ITALIEN

lundaflickan barbro guaccero

har inte arbetat med vin i hela sitt liv.
Hon kom till Italien 1970 och då som
designer på klädföretaget Hette-
marks. 1971 träffade Barbro
sin italienske man och hon
har sedan dess blivit kvar
i Apulien.

Det var i Apulien
som intresset för vin på
allvar uppstod. Gården
som Barbro Guaccero
bor på tillsammans med
sin man ligger i Bari. Här
driver de ett jordbruk som
bland annat odlar vindruvor.

– Det var när jag började sätta mig
in i vinodling och började förstå hur
komplext det är att göra ett vin som
jag blev intresserad på allvar, säger
Barbro Guaccero. 

Barbro Guaccero startade sin verk-
samhet med lansering av italienska
viner i Sverige 1989. Vin&Sprit (V&S)
hade då importmonopol. 

– Jag började med att kontakta
V&S. Det var enormt trögt i början att
väcka intresse för de italienska vi-
nerna. Italien hade ett tråkigt ryckte
som vinland och det ansågs att de
bara gjorde sura och lätta viner. I Sve-
rige var det framför allt röda riojavi-
ner och vita tyska viner som konsu-
merades, säger Barbro Guaccero. 

barbro guaccero berättar att det
vid den här tiden var svårt att få de
som styrde över monopolet att över-

Hon fick svenskarna att upp-

skatta italienska viner.

Möt Barbro Guaccero 

– en av vinvärldens dolda

makthavare.

pionjären

huvudtaget prova de viner som hon
erbjöd från Apulien.

Men så 1992 lyckades hon att lan-
sera ett vin från Italien. Det var Co-
pertino som då kom att bli det första
buteljimporterade vinet från södra
Italien. Vinet fick strålande omdömen
i Sverige och Barbro Guaccero började
nu anordna ett flertal pressresor till
södra Italien för att visa att det gjor-

des bra viner här också.
I dag samarbetar hon med produ-

center över hela Italien.
Som så många andra i vinvärlden

har även Barbro Guaccero en filosofi.
Vinerna hon marknadsför skall vara
ursprungstypiska. Italien är ett fantas-
tiskt vinland med stora regionala
skillnader och ett härligt utbud av
egna, lokala druvsorter.

Vin- 

HON
PLANTERADE 

ITALIENSKT VIN 
PÅ DEN SVENSKA

KARTAN

Barbro Guaccero har för sitt arbete med vin för något år sedan tilldelats Föreningen Munskänkar-
nas pris som årets vinprofil. Hon anser att Munskänkarna är oerhört viktiga för den svenska vin-
kulturen.
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För Barbro Guaccero är det också
viktigt att de producenter hon samar-
betar med har kontroll över produktio-
nen från vinfältet till det färdiga vinet.

Viner med stort prisvärde i vettiga
prisklasser ingår också som en del av
filosofin. Men här finns naturligtvis
också de lite dyrare toppvinerna med.

– För mig är det viktig med viner
som är lätta att förstå sig på utan att
för den skull vara banala. Ett vin skall
i första hand vara en njutning att
dricka, säger Barbro Guaccero.

Hon säger att det kanske låter ba-
nalt men vad hon menar är att många
av de enorma, kraftfulla och alkohol-
rika viner som i dag vinner många in-
ternationella tävlingar inte bör stå
som modell för hur ett in skall vara.

– Elegans och balans borde vara
nyckelorden.

Hur går det då till när Barbro Gu-
accero kommer fram vilka viner hon
skall försöka sälja i Sverige?

– Det är frukten av ett långt sa-
marbete med producenterna.

Tillsammans försöker de få fram
ett vin som passar den svenske konsu-
menten. I denna process är naturligt-
vis också importörernas synpunkter

viktiga. Som ett led i processen provar
man inte bara sina egna viner utan
även konkurrenternas.

Selezione Barbro Guacceros viner
finns både i Systembolagets ordinarie
sortiment och i beställningssortimentet. 

Till en av mina absoluta favoriter
hör det vita verdicchio classico

från kooperativet Moncaro i Marche.
Det här måste vara ett av de största
fynden på den vita sidan. För endast
59 kronor får man ett fruktigt vin
med inslag av mandel, päron och tro-
pisk frukt. Smaken är medelfyllig, fet
med elegans, fin frukt och bra struk-
tur. Boxen av samma vin är lika bra.

Från chiantibaserade producenten
Cecchi kommer val delle rose mo-

rellino di scansano. Druvorna
(Morellino är detsamma som Sangio-
vese) till detta vin växer vid i Ma-
remma. I doften hittar vi körsbär,
peppar och ek. Smaken är medelfyllig
och fruktig med mjuka tanniner och
bra struktur. Ett nummer större är
morellino di scansano riserva.

Doften är utvecklad med inslag av
körsbär, mineraler, ek och choklad.
Smaken är medelfyllig och utvecklad
med fina syror och elegant struktur. 

Cecchi producerar också vin i
Umbrien. Härifrån kommer al-

baruta montefalco rosso som är
gjort på 70 procent Sangiovese, 15
procent Merlot och 15 procent
Sagrantino. Ett vi som bär doft av
körsbär, plommon, lakrits och örter.
Smaken är medelfyllig och utvecklad
med fin struktur, tydliga tanniner och
balanserad frukt.

Sist men inte minst ett söt vin
från kooperativet Moncaro.I beställ-
ningssortimentet finns tordiruta

passito, årgång 2003. Vinet är
framställt av vedicchodruvor som an-
gripits av botrytis (en svamp som pe-
netrerar druvskalen så att vatten
dunstar bort och druvmusten koncen-
treras) och som efter skörden fått
torka i tio veckor. Jag är en stor vän av
söta viner och detta är ett av de bättre
och mest prisvärd som går att hitta. I
doften återfinns torkad frukt, kokos,
aprikoser och klister. Smaken medel-
fyllig, söt men med balanserad syra
och fin struktur. Inte sötsliskigt utan
balanserat sött.

Mycket tack vare Barbro Guaccero
fick vi i Sverige upp ögonen för de här-
liga vinerna som Italien producerar.

SELEZIONE BARBRO GUACCEROS

varunr och namn pris betyg

22424 Moncaro Verdicchio Classico 2008 59 kr §§§(§)

22468 Morellino di Scansano 2008 79 kr §§§

22468 Moerellino di Scansano Riserva 2005 109 kr §§§(§)

2597 Albaruta Montefalco Rosso 2005 159 kr §§§§

74408 Tordiruta Passito 2003 239 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

För mig är det viktig med viner som är lätta att förstå
sig på utan att för den skull vara banala. Ett vin skall i
första hand vara en njutning att dricka,’’
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Med Blendow Lexnova är du alltid påläst och uppdaterad. Utan att behöva lägga dyrbar tid på att själv söka reda på informationen. 
Du får den direkt till din dator. Säker, vederhäftig och pålitlig information som är utvald och skräddarsydd efter dina behov 
och önskemål.

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

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

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

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

Indicium
Efter önskemål från många av våra kunder söker vi nu även fram 
information på helt individuell basis. Du kan med andra ord få 
hjälp av våra rutinerade jurister med allt från enkla sökningar 
av rättsfall till mer detaljerade efterforskningar. Allt levereras 
snabbt via e-post och när det gäller de mer avancerade tjänsterna 
får du en sammanfattning av materialet på området – med 
beskrivningar av rättsläget så som det presenteras i relevanta 
källor – och givetvis en uttömmande källförteckning.
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VIN |  PRISVÄRDA VINER

tyvärr tycker jag att det är alldeles
för många som väljer vin efter
prislapp och inte efter kvalité. Visst
finns det många ok viner i de lägre
prissegmenten men kvalitén blir i
regel betydligt bättre med ett högre
pris och man får faktiskt mer vin för
pengarna. I räkneexemplet nedan kos-
tar vinerna (en flaska 750 ml) i inköp
10, 20, 40 respektive 100 kronor.

Om vi som importör köper ett vin
så måste det fraktas till Sverige. Frakt-
kostnaden för en flaska ligger på 2:50.
Till detta skall sedan läggas importö-
rernas påslag som kan variera men
för att göra det enkelt för oss är det i
denna artikel en importör som lägger
på 28 procent per flaska oavsett in-
köpspris.

när vinet väl kommit till Sverige så
uppstår en kostnad för lagring och
frakt ut till butiken. Denna uppgår till
2 kronor per flaska. Inköpspriset för
Systembolaget blir 18 kronor för det
vin som importören betalade 10 kro-
nor för. För vinet som kostade 20 kro-

nor betalar Systembolaget 30:80.
Systembolaget betalar 56:40 för 40
kronors vinet och för det vin importö-
ren köpte för 100 kronor betalar
Systembolaget 133:20.

Det statliga monopolet vill också
göra en vinst och deras påslag på
vinet de köper av oss är 19 procent
plus 3:50.

Eftersom vi inte lever i ett skatte-
paradis måste staten naturligtvis ha
lite pengar också. Alkoholskatten för
ett vin som har en alkoholhalt mellan
8,5-15 procent är 21:58 per liter. Priset
för respektive vin är nu 40:80, 56:00,
86:40 respektive 178:40.

Men staten vill ha mer. Så till
dessa priser lägger vi även momsen
(25 procent). 

när nu konsumenten går till mono-
polet för att handla så får han (eller
hon) för tiokronors vinet betala 51
kronor. Den vinflaska som för impor-
tören köpte för 20 kronor få du som
konsument ge 70 kronor för. 108 kro-
nor kostar det mig för att få en flaska

som importören betalde 40 kronor
för. Det i inköp dyraste vinet hamnar
i butiken på 223 kronor.

Av detta ser man att man gör den
sämsta affären om man köper vinet
för 51 kronor. Men om ni däremot
satsar på vinet som kostar 70 kronor
så går en större del av pengarna till
vinet. Och vid 100 kronor så går näs-
tan hälften till själva vinet.

Fast handen på hjärtat så hoppas
jag att inte någon av er nu börjar att
räkna på detta sätt när ni köper er
flaska vin. Unna er bara de bästa vi-
nerna.

Viner finns i många prisklasser. Vad styr priset på vin och

vilka påslag görs egentligen? Och vad är egentligen mest

prisvärt –det billiga eller dyrare vinet?

Högre pris
ger mer vin för pengarna

Britt och Per Karls-
son är ett svenskt
par som bor i Paris
och som är profes-
sionellt verksamma
med vin. De har till-
sammans skrivit
boken ”Ett vin blir
till” (Carlsson Bok-
förlag). De har be-
sökt ett flertal
vinproducenter runt om i världen och på
plats ställt frågor om vinodling och vin-
framställning.

Detta är en av de bättre vinböcker jag
läst. Den passar såväl nörd som amatör.

Boktips
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Affärsjuridik

Allmän avtalsrätt 8u
Av Jan Ramberg, 
Christina Ramberg
norstedts juridik 

� Redogör för avtalsrätten i vid be-
märkelse och omfattar bland
annat: avtalsrättens huvudteorier,
avtals uppkomst och ingående, an-
svaret för culpa in contrahendo,
fastställande av avtals innehåll (in-
klusive avtalstolkning), standardav-
talsrätt, betydelsen av ändrade
förhållanden samt konsekvenser
av avtalsbrott.

Personligt ansvar 4u
Av Kent Löfgren med flera
norstedts juridik

� Beskriver de
regler som kan
medföra att VD,
styrelseledamö-
ter och aktieä-
gare kan göras
personligt ansva-
riga för bolagets
förpliktelser.
Handboken redogör vidare bland
annat för reglerna om likvidation,
utdelning och låneförbud. 

Arbetsrätt

Konkursarbetsrätt 4u
Av Erik Danhard
åhnberg förlag

� Behandlar frå-
gor om arbetsta-
gares rättigheter
och skyldigheter i
samband med
konkurser. Inne-
håller en omfat-
tande redovisning
av rättsfall som visar hur konkurs-
och arbetsrättsregler har tillämpats
i praktiken. 

Brottmål

Rättsfall i straffrätt 2u
Av Annika Norée
norstedts juridik

� Fallen belyser grundläggande
regler om brott och straff och be-
svarar flera praktiskt betydelsefulla
rättsfrågor i brottmål.I denna andra
upplaga ingår flera uppmärksam-
made fall från senare tid, däribland
Rödebymålet och Skärtorsdagsdo-
men.

Fastighetsrätt

Fastighetsköp 19u
Av Folke Grauers
studentlitteratur 

� Behandlar alla
regler om fastig-
hetsköp, ofta
med utgångs-
punkt i konkreta
exempel på avtal
och avtalsklausu-
ler. Det centrala
kapitlet handlar
om kontraktsbrotten med tyngd-
punkten på de komplicerade reg-
lerna om säljarens ansvar för fel i
fastigheten.

Immaterialrätt
Upphovsrättslag-
stiftningen 3u
Av Henry Olsson
norstedts juridik

� Innehåller
kommentarer till
1960 års lag om
upphovsrätt till
litterära och
konstnärliga
verk, upphovs-
rättsförord-
ningen och den
internationella upphovsrättsförord-
ningen. Dessutom behandlas med-
lingslagen. Uppdaterad till
rättsläget fram till juli 2009. En av
de viktigaste nyheterna är införli-
vandet av IPRED-direktivet i lagens
kapitel om ansvar och ersätt-
ningsskyldighet. 

Miljörätt

Miljörätt ur straffrätts-
ligt perspektiv 3u
Av Stefan Karlmark
norstedts juridik

� De straffbe-
stämmelser som
kan bli tillämpliga
vid en miljööver-
trädelse åter-
finns inte bara i
miljöbalken utan
också i flera
andra lagar
såsom lagen om handel med ut-
släppsrätter, skogsvårdslagen, kul-
turminneslagen lagen om åtgärder
mot förorening från fartyg, brotts-
balken och varusmugglingslagen.
Utifrån lagtext och refererade
rättsfall belyser boken de möjlighe-

Skattevolymen 2010:1
Regelsamlingen för skatteområdet

I denna uppdaterade utgåva hittar du de
nya  reglerna som gäller från den 1 januari
2010. Utöver de samlade lagreglerna ingår
även en praktisk  faktasamling.

Pris 495 kr (exkl. moms och porto)

Fastigheten och skatten
Handbok om fastighetsbeskattning

Beskattningen av kommersiella fastigheter
är ofta snårig och full av gränsdragnings-
frågor. Fastighetsskatteexperten 
Hans Tegnander och momsexperten 
Jan Kleerup leder dig rätt i allt från frågor
om byggbeskattning, skattskyldighet och
avdragsmöjligheter till paketering av
 fastigheter i bolag och försäljning. Boken
är uppdaterad per den 1 januari 2010.

Pris 450 kr (exkl. moms och porto)

Beställning
www.farsrsforlag.se

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

Beställ 2010 års
”skattemåsten”
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IUSTUS
FÖRLAG AB

Tel 018/65 03 30
Fax 018/69 30 99  

kundtjanst@iustus.se
www.iustus.se

KRIMINALRÄTTENS GRUNDER

Boken fokuserar på de allmänna frågor som måste besvaras 
vid bedömande om brott förövats, dvs. på de ansvarsförut-
sättningar som ligger inom ramen för det så kallade brotts-
begreppet.

Petter Asp, Magnus Ulväng & Nils Jareborg
2010, 577 sidor, ISBN 978-91-7678-743-4

För mer information om boken: www.iustus.se    
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ter som faktiskt finns att ingripa
mot sådana överträdelser. Innehål-
ler tingsrätts- och hovrättsdomar
samt referat av ett antal prejudice-
rande domar.

Referensverk

Sveriges Rikes Lag
2010
Av Torkel Gregow
norstedts juridik

� En systematiskt bearbetad sam-
manställning av svensk lagstiftning
med gällande lagar, förordningar,
EG-förordningar och andra författ-
ningar. Hänvisningar görs till förar-
beten, författningar och
avgöranden från EG-domstolen,
Högsta domstolen, Regeringsrät-
ten, Marknadsdomstolen, Arbets-
domstolen, Migrationsöverdom-
stolen samt Europadomstolen. 

Skatterätt

Fällor & fel i praktiken
Av Lennart Andersson 
björn lundén information

� Vänder sig till
den som arbetar
med skatter och
som vill vidareut-
veckla sina kun-
skaper. I boken
behandlas bland
annat taxerings-
förfarandet, om-
prövning och överklagande. 

Samhälle

Organiserad 
brottslighet i Sverige
Av Lars Korsell med flera
liber

� Brå-författad
granskning om
den organiserade
brottslighetens
utbredning. Be-
skriver hur de kri-
minella
branscherna ser ut, analyserar
grupperingarna och hur de kan ut-
vecklas i framtiden.

Kokain
Av Tom Feiling
forum

� En biografi om
kokain, ur ett kul-
turellt, ekono-
miskt, moraliskt
och juridiskt per-
spektiv. Författare
är dokumentärfil-
maren Tom Fei-
ling, som har lång
erfarenhet av att jobba i drogens
ursprungsland Colombia.

De tio budorden 
i vår tid
Av UllaBritt Berglund
forum

� UllaBritt Berg-
lund är präst i
Storkyrkan i
Stockholm. I
boken ger hon
vägledning hur
budorden kan an-
vändas i den mo-
derna vardagen.

Biografi

Min vän Stieg Larsson
Av Kurdo Baksi
norstedts

� Omdiskuterad biografi om succéförfattaren 
Stieg Larsson, skriven av hans mångårige vän 
Kurdo Baksi.
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Brita Sundberg-Weitman. Fd. Lagman, Jan
Ramberg. professor i civilrätt.

Richard Schönmeyer, SSW Advokatfirma
och Hans Kebo, Gjensidige Forsikring BA.

Pia Tengvall, Advokatfirman Tengvall. Peter Axelsson, Karin Ericsson, Stig Sahlström, Brott-
målsadvokaterna, Johan Paléus, Djurgårdens Advokat-
byrå.

Monica Ericsson, Stockholms tingsrätt och Marita
Gröndahl, Delphi.f
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Blendow Group bjöd den
12 november in till årets
sista cocktailparty på Byg-
get i centrala Stockholm.
Under kvällen utsågs både
Årets Affärsjuridiska Byrå
och Klienternas Favoritad-
vokat under mycket fest-
liga former. Klienternas
Favoritadvokat Björn
Åbjörnsson intervjuades
senare av Legally yours
chefredaktör Peter Johans-
son. Det bjöds på god mat
från Mobile Kitchens, och
både vin och avec från
StellanKramer. Som vanligt
lottades även fantastiska
priser ut.

Party med
pompa och ståt

Biörn Riese och Stefan Brocker, Mannheimer
Swartling.

Karin Fält, Migrationsverket och Ellen Ring-
qvist, Socialstyrelsen.

Susann Nordin, Kristina Jonsson, Familjens 
Jurister, Caroline Lippman, Advokatfirman Bill
Andréasson.

Thomas Wallén och Magnus Eriksson från
W&Ö.

Mia Örnfeldt och Martina Hedman från
Hammarskiöld & Co.

Ulrika Danielsson, Fastighetshuset Bergman &
Partner, Anneli Schöldström, Svensk Juristbyrå.

Torbjörn Ström och Louise Hjelm från Setter-
walls.

Klas Bjuremark, Salmi & Partners, Nina Baeck-
lund, Setterwalls Fredrik Karlsson, Salmi &
Partners.

Bessem Akremi, White & Case, Ekrem 
Gungör, Salmi & Partners.

Boo Ehlin, Vinge och Catharina Åbjörnsson,
Nordea.

Carl Axel Holmberg, Elmzell Advokatbyrå, Ro-
bert Andersson, Länsförsäkringar.

Caroline Lagergréen, Elmzell Advokatbyrå,
Erik Rynhag, ADN Law.

Karl Bondesson, Elin Persson och Joakim
Edoff från Setterwalls.

Erika Åslund, Cederquist, Thomas Blendow,
Blendow Group och Jan Ramberg.

Rosita Von Feilitzen, Synk Juridik, Anne-Marie Davis, Dometic, Ragna Forslund, ABSL, Eva
Blonde, HP, Christina Wikström, Logica, Kristina Lilja, Cybercom. 

Mats Anderson, Clear Blue Water, Rosita Von
Feilitzen, Synk Juridik, Andreas Selin, Hamilton.
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Gustav Linge, 
Gärde & Partners.

Karin Edstrand, Advokatsamfundet och 
Katja Muturi, Advokatbyrån Omnia.

Anna-Karin Näslund, Juristdomänen och
Kristian Ramirez, Nacka kommun.

Julia Kempff, Juristdomänen och
Joel Kriegholm, AGO.

Camilla Rubin,
EFG Bank.

Ingrid Larsson, ILA affärsutveckling, Jens Erics-
son-Vindö, Kjell Rörström, VDM, Helena Nagy,
Home & Business.

Cecilia Torelm, Advo-
katfirman för mark-
nadsrätt.

Mia Reich Sjögren, 
advokat, Göteborg.

Carina Palmqvist, Advokatfirman Oeberg,
Johan Roos, Semantix, Madeleine Strömberg,
Skyways.

Karl Olov Gustavsson och Elizabeth Ekström,
Tre mäklare.

Johanna Kolga, 
Setterwalls.

Fredrik Svedebäck och Magnus 
Gustafsson från EFG Life. 

Alice Teodor Escu, Svenskt näringsliv 
och Karin Wittrup, Ernst & Young.

Ulf Olsson och Magnus Jarl från Manpower.

Veronica Hult, Blendow Group, överräcker diplom
och blommor till Klienternas Favoritadvokat 2009 –
Björn Åbjörnsson, Setterwalls. 

Petra Ejeklint, Roschier, mottar pris för Axel Calissen-
dorffs räkning, som var den tredje mest eftertrak-
tade advokaten 2009, samt Erika Åslund, näst mest
eftertraktade advokaten 2009.

Mikael Asklund, Juristernas Företagskonsult
och Eva Stenlund, Familjejuridik, Boupptäck-
ningar.

Anna Chytraeus, Skandia, Sverre Svahn-
ström, Advokatfirman Svahnström 

Glada pristagare i utnämningen
av Årets Byrå 2009: Boo Ehlin,
Vinge, Stefan Brocker, Mannhei-
mer Swartling (vinnare!), Erik
Bergenstråhle, Lindahl, Joakim
Edoff, Setterwalls och Per
Berglöf, Delphi.

Vill Du sitta bland kollegor?
I fastigheten Birger Jarlsgatan 73-75 i Vasastan inryms för 

närvarande tre advokatfirmor och nu ges tillfälle till en fjärde. 
Lokalen som är ledig består av 5 rum, stort kök, två trappor 
upp i fastigheten, yta 150 m2, varmhyra 390.000 kr per år 

exklusive moms och fastighetsskatt.
 

Kontaktperson: 

Advokat Björn Rosengren
Birger Jarlsgatan 73-75

113 56 Stockholm
Tel 08-545 153 50

bjorn.rosengren@barrister.se

LOKAL UTHYRES



Varannan förare som 
omkommer i singelolyckor i 
trafi ken är alkoholpåverkad
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Brut Premier – en champagne från Cristal-producenten Louis Roederer

FYND!
Allt om Mat nr 20 2009

expressen.se

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

”Louis Roederer är ett av de 
tre främsta i hela Champagne” 
– ”Louis Roederer
Brut Premier är lysande”.
Richard Juhlin, Champagneexpert, vinprovare, författare mm.

”Stor smakrik champagne”
DI 15/4 2009

www.vinunic.se

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

BÄSTA KÖP!
Allt om Vin, Stora vinguiden 2010
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NALEN, REGERINGSGATAN 74, STOCKHOLM. BOKNING: 08 505 292 35.

LÄGG 
STÄMMAN 
I STAN

Andreas Selin, Hamilton. Maj-Britt Arhelm, Setter-
walls.

Katarina Högbom – chefsjurist på IBM. Joakim Edoff VD Setterwalls och Niklas Jansson,
DLA Nordic.

Monica Söderlund och Lisa Westerlund från
Grant Thornton.

Fokus på försäljning 
och marknadsföring

Den 12 november fyll-
des Bygget i centrala
Stockholm med åhörare
från såväl advokat- som
revisionsbranschen och
näringslivet för att ta del
av Klientbarometern
2009. Under en halvdag
bjöd BG Research på
delar av årets resultat,
föreläsningar inom PR,
reklam, media och för-
säljning, samt en spän-
nande paneldebatt. 

Ett litet axplock av vårt kursutbud 
i Stockholm:

Jägarskolan – snabb & intensiv
Sota själv-kväll
Kustskeppare och förarintyg
Home Staging
Trandanshelg
Författaraftnar
Trädgårdsdesign
Modern etikett med Magdalena 
Ribbing
Utflykter med barnen
... och mycket mer än du tror!

Välkommen till K-märkta 
nyrenoverade Brygghuset 
Norrtullsgatan 12 N (T-Odenplan)

www.studieframjandet.se/
stockholm
08-555 352 00

Lär dig något 
nytt i vår!
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PeterJohansson, chefredaktör, Legally yours, Anne Ramberg, Generalsekreterare Advokatsamfundet, Richard Åkerman, 
delägare Hannes Snellman.

Björn Larsson, Lowe Brindfors. 

Anders Hult, Prime PR.
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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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PÅ L AGL IG VÄG

Elmzell Advokatbyrå

Elmzell Advokatbyrå välkomnar
Carl-Axel Holmberg som bör-
jade arbeta hos
oss som biträ-
dande jurist den
2 november
2009. Carl-Axel
har innan han
kom till Elmzell
arbetat på Hamilton Advokatbyrå.

Hamilton Advokatbyrå

Anna Lundblad, 29 år, biträ-
dande jurist.
Anna började
den 30 septem-
ber 2009 som
biträdande jurist
hos Hamilton
Advokatbyrå och
hon är inriktad
på fastighets- och miljörätt, Pro-
cesser och skiljeförfaranden. Anna
Lundblad har tidigare arbetat som
bolagsjurist hos AP Fastigheter AB
och Vasakronan AB 2008-2009,
som jurist hos SBC, Sveriges
BostadsrättsCentrum AB 2007

och som jurist hos SBC Mark AB
2006.

Kristin Nordansjö, 26 år, biträ-
dande jurist. Hon
började den 1
februari 2010

som biträdande
jurist hos Hamil-
ton Advokatbyrå.
Kristin Nordan-
sjö är inriktad på obeståndsrätt,
Processer och skiljeförfaranden
och hon har tidigare varit trainee
hos Hamilton Advokatbyrå. Hon
gjorde klar sin jur.kand på Uppsala
Universitet 2009.

malmö

Magnus Bengtsson, 33 år, biträ-
dande jurist. Han
började den 1
september
2009 som biträ-
dande jurist hos
Hamilton Advo-
katbyrå och han
är inriktad på
entreprenadjuridik, fastighetsrätt,
allmän affärsjuridik samt proces-
ser och skiljeförfaranden. Magnus
Bengtsson har tidigare varit

Hovrättsfiskal vid Göta hovrätt och
varit tingsnotarie vid Växjö tings-
rätt 2006-2008.

Christoffer Thibblin, 32 år, biträ-
dande jurist. Han
började den 1
september
2009 som biträ-
dande jurist hos
Hamilton Advo-
katbyrå och han
är inriktad på
Allmän affärsjuridik. Christoffer
Thibblin har gjort sin Jur kand på
Stockholms universitet och stude-
rat vid Queen Mary, University of
London (LLM Banking and Fi-
nance).

Setterwalls 
Advokatbyrå

göteborg

Ingrid Sondell, 26 år, biträdande
jurist. Hon an-
ställdes den 1
september som
biträdande jurist
vid Setterwalls
Göteborgskon-
tor. Ingrid har
tagit sin examen
i Uppsala men har också mas-
terskurser i EG-rätt och Internatio-
nell affärsjuridik från Katholieke
Universiteit Leuven i Belgien. In-
grid tillhör Setterwalls Corporate
& M&A-grupp.

Emma Magnusson, 27 år, biträ-
dande jurist. Hon
anställdes den 1
september som
biträdande jurist
vid Setterwalls
kontor i Göte-
borg. Emma har
tagit sin examen vid Universitetet i
Göteborg och har därefter suttit
ting i Uddevalla. Emma tillhör Set-
terwalls fastighetsgrupp.

Matthias Johansson, 29 år, biträ-
dande jurist. Han anställdes den 1
september som
biträdande jurist
vid Setterwalls
Göteborgskon-
tor. Matthias har
tagit sin examen
i Uppsala och
har suttit ting samt varit föredra-
gande vid Länsrätten i Göteborg.
Matthias tillhör Setterwalls fastig-
hetsgrupp

Pernilla Ahlén, 31 år, biträdande
jurist, Hon an-
ställdes den 7
september som
biträdande jurist
vid Setterwalls
Göteborgskon-
tor. Pernilla kom-
mer närmast
från Aktiemarknads- och Värde-
pappersgruppen på Advokatfir-
man Cederquist i Stockholm, där
hon har arbetat sedan 2006. Per-
nilla har läst i Lund och Göteborg
och tagit sin examen vid Han-
delshögskolan i Göteborg. Hon
har också praktiserat en tid på
SCP Foucaud, Tchekhoff, Pochet
et Associés i Paris. Pernilla tillhör
Setterwalls Corporate & M&A-
grupp.

Fanny Torgerson, 24 år, biträ-
dande jurist. Hon anställdes den

30 november
som biträdande
jurist vid Setter-
walls Göteborgs-
kontor. Fanny
kommer direkt
från sin utbild-
ning vid Handelshögskolan vid Gö-
teborgs Universitet. Fanny tillhör
Setterwalls Corporate and M&A-
grupp.

malmö

Cecilia Fridstjerna, 25 år, biträ-
dande jurist. Hon
anställdes den
30 november
2009 som biträ-
dande jurist vid
Setterwalls Mal-
mökontor. Ceci-
lia kommer närmast från Deloitte
och tillhör Setterwalls skattegrupp.

stockholm

Nils Larsson, Senior Conusel.
Han anställdes
den 1 september
2009 som Se-
nior Conusel vid
Setterwalls
Stockholmskon-
tor. Nils har varit
verksam som delägare i Landahl
Öhman Advokatbyrå och har lång
erfarenhet av fastighetsrättsliga
frågor. Nils tillhör Setterwalls fas-
tighetsgrupp.

Ellinor Dahl, 26 år, biträdande ju-
rist. Hon anställ-
des den 9
november som
biträdande jurist
vid Setterwalls
Stockholmskon-
tor. Närmast
kommer Ellinor från Wistrands
Advokatbyrå där hon arbetade
med insolvens, likvidationer och
redovisning. Ellinor tillhör Setter-
walls insolvensgrupp.

Danowsky & Partners
Advokatbyrå

Jenny Nilsson, 26 år, biträdande
jurist. Hon började sin anställning
som biträdande jurist hos Da-
nowsky & Partners Advokatbyrå
den 1 december 2009.
Hon kommer närmast ifrån Sveri-
ges Författarförbund.

Karl Hägg, 28 år, trainee.
Han började sin traineeanställning
hos Danowsky & Partners Advo-
katbyrå den 25 januari 2010.
Han kommer närmast från Upp-
sala universitet.

White & Case Advokat 

Magnus Wennerhorn, 34 år, ny delägare i
White & Case. 
Magnus Wennerhorn är från och med 1 januari
2010 ny delägare i White & Case. Magnus arbe-
tar inom byråns globala verksamhet för bank- och
finansrätt, med bland annat förvärvsfinansiering,
annan lånefinansiering och finansiella omstruktu-
reringar. Innan Magnus började på White & Case 2005, så arbe-
tade han för andra advokatbyråer, både i Stockholm och i London. 

Hammarskiöld & Co

Martina Hedman, 27 år, biiträ-
dande jurist,
började sin
anställning
som biträ-
dande jurist
hos Ham-
marskiöld &
Co den 2 sep-
tember 2009. Hon kommer hu-
vudsakligen att arbeta med all-
män affärsjuridik. Martina
Hedman har tidigare varit trainee
hos Hammarskiöld & Co.
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Foyen Advokatfirma

stockholm

John Tengström, 41 år, Partner,
advokat. Foyen Advokatfirma häl-
sar John Tengström välkommen
som både partner och advokat i
byrån med start den 12 oktober
2009. Hans huvudsakliga verk-
samhetsområden är bolagsrätt,
allmän affärsjuridik, IT-rätt  och
Bank & Finans. Han kommer när-
mast från KLA-Karlerö Liljeblad
Advokatbyrå där han även var 
delägare. Han har erfarenhet som
Compliance inom bank och värde-
papper, lärare Swedsec utbildning,
IT och telekom och inom immate-
rialrätt.

Marie Moberg, 32 år, biträdande
jurist, började som biträdande ju-
rist hos Foyen Advokatfirma den
23 november 2009. Hennes hu-
vudsakliga arbetsuppgifter är ent-
reprenad- och konsulträtt samt
miljörätt. Marie Moberg kommer
senast från Södertörns tingsrätt.
Hon har erfarenhet av domstolsar-
bete i egenskap av notarie.

Peter Herlitz, 44 år, advokat, på-
började sin anställning som advo-
kat hos Foyen den 1 januari 2010.
Hans huvudsakliga arbetsområ-
den är bolagsrätt och M&A. Peter
kommer närmast från KLA - Kar-
lerö Liljeblad Advokatbyrå har
även erfarenhet från Life Science
och internationell affärsjuridik. 

göteborg

Carl Skårman, 28 år, biträdande
jurist, började sin anställning som
biträdande jurist hos Foyen den 21

september 2009. Carls huvudsak-
liga arbetsområde är affärsjuridik

och han kommer närmast från
Göteborgs tingsrätt.

Klaudia Máthé, 32 år, biträdande
jurist, började som biträdande ju-
rist hos Foyen Advokatfirma den
17 augusti 2009. Klaudia arbetar
huvudsakligen med allmän affärs-
juridik och processrätt. Hon kom-
mer närmast från en tjänst som
beredningsjurist vid Lunds tin-
grätt.

malmö

Jacob Hamilton, 36 år, Partner,
advokat. Foyen Advokatfirma häl-
sar Jacob Hamilton välkommen
som både partner och advokat i
byrån med start den 22 januari
2010. Hans huvudsakliga verksam-
hetsområden är Entreprenad- och
fastighetsrätt. Jacob kommer när-
mast från Mannheimer Swartling
Malmö.

Oscar Bengtson, 29 år, biträ-
dande jurist, började som biträ-
dande jurist hos Foyen Advokat-
firma den 15 mars 2009. Han
arbetar nu med allmän affärsjuri-
dik och kommer innan dess från
Uddevalla tingsrätt.

Ashurst Advokatbyrå

Johan Fredriksson, 31 år, biträ-
dande jurist. Johan började som
biträdande jurist på Ashurst Advo-
katbyrå den 30 november 2009

och arbetar företrädesvis med
M&A. Han kommer närmast från
Roschier.

Alexander Berger, 38 år, ny
delägare med bred affärsjuri-
disk erfaren-
het och spe-
cialist på
outsourcing
inom IT och
Facilities Ma-
nagement, IT-
avtal och andra kommersiella
avtal, telekom och licensierings-
frågor. Han har även stor erfa-
renhet av integritetsfrågor som
personuppgiftsfrågor. Alexan-
der kommer närmast från Man-
nheimer Swartling och har tidi-
gare bl.a. varit verksam som
bolagsjurist på Tradimus (nu-
mera Aditro).

Mikael Nelson, 38 år, ny delä-
gare och specialist på outsour-
cing inom IT,
Facilities och
Service Mana-
gement, kom-
mersiella avtal
och transaktio-
ner. Han har
även mycket
högt anseende inom kommersi-
ell arbetsrätt. Mikael har mångå-
rig erfarenhet som advokat på
Linklaters advokatbyrå och
kommer närmast från Sodexo
AB, där han varit bolagsjurist.

Jenny Larse, 29 år, är anställd
som biträdande jurist från den 1
februari 2010.
Jenny kom-
mer närmast
från tings-
tjänstgöring
vid Uppsala
tingsrätt.

rivstartar 2010 med att välkomna två nya delägare och en biträdande jurist till byrån!Time Advokatbyrå 

Vi är väldigt glada att ha attraherat två mycket duktiga affärsjurister som nya
delägare till Time. Deras samlade erfarenhet kommer både att stärka våra nuva-
rande rättsområden inom affärsjuridiken och bredda vårt tjänsteutbud.
Time startades 2007 av jurister med många års erfarenhet som advokater och
som bolagsjurister. Time har specialistkompetens och branschkunskap för affä-
rer inom IT och media, och arbetar även med allmän affärsjuridik och transak-
tioner inom andra sektorer. Besök gärna vår hemsida www.timeadvokatbyra.se

Let’s talk.

www.lawsolution.se

Hagenburg AB

Richard Grönwall, jurist, 34 år, är sedan den 15 september
2009 anställd som jurist vid Hagenburg AB. Richard har tidi-
gare arbetat som advokat och är specialiserad inom juridik
relaterad till media, sport och underhållning samt immateri-
alrätt, avtalsrätt och bolagsrätt. Richard kommer att bidra till
Hagenburgs juristavdelnings fokus på externa klienter.
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Advokatfirman Fylgia

Joacim Öhlund, 36 år, biträ-
dande jurist, bör-
jade som biträ-
dande jurist hos
Advokatfirman
Fylgia den 11 ja-
nuari 2010.
Hans huvudsak-
liga arbetsupp-
gifter är bolagsrätt och immateri-
alrätt. Joacim kommer närmast
från Maqs och har tidigare arbetat
på Kommissionären för aktiebo-
lagsärenden i Sundsvall samt på
Heinestams bolagstjänst i Umeå.

Leonardo Merino, 27 år, biträ-
dande jurist, bör-
jade som biträ-
dande jurist hos
Advokatfirman
Fylgia den 25 ja-
nuari 2010.
Han har precis
avslutat sina juri-
dikstudier och kommer huvudsak-
ligen arbeta med bolagsrätt och
obeståndsrätt.

Urban Nilsson, 34 år, biträdande
jurist, började som biträdande ju-
rist hos Advokatfirman Fylgia den
11 februari 2010. Urban Nilsson  ar-
betar huvudsakligen med obe-
ståndsrätt och immaterialrätt.
Han kommer senast från Lofalk
Advokatbyrå.

MAQS Law Firm

göteborg 

Anton Olsson,
25 år, biträ-
dande jurist, på-
började sin an-
ställning som
biträdande jurist
hos MAQS Law
Firm  den 1 februari 2010. Han är
nyutexaminerad och hans huvud-
sakliga arbetsområde kommer att
vara allmän affärsjuridik. 

MAQS Law Firm

Patrik Ottoson,
30 år, biträ-
dande jurist, på-
började sin an-
ställning som
biträdande jurist
hos MAQS Law
Firm den 14 december 2009.
Hans huvudsakliga arbetsområde
är processrätt. Han kommer när-
mast från Hovrätten för Västra
Sverige.

stockholm 

Selma Toksic,
jur. kand., 23 år.
Selma började 7
januari 2010 på
MAQS Law Firm
som biträdande
jurist och arbetar
med bank- och finansrätt. Selma
kommer närmast från studier vid
Uppsala Universitet. 

Victor Holmberg, 24 år, jur.kand.  
Victor Holmberg
började 1 febru-
ari på MAQS
Law Firm som bi-
trädande jurist
och arbetar med
allmän avtalsrätt,
processrätt och immaterialrätt.
Victor kommer närmast från stu-
dier vid Uppsala Universitet.

göteborg 

Carl Fhager, 35 år, ny delä-
gare och ad-
vokat, är se-
dan årsskiftet
ny delägare
på MAQS
Law Firm och
verksam vid
Göteborgskontoret. Carl är en
av Sveriges mest kända idrotts-
jurister och ansvarar för MAQS
Sportgrupp. Carl Fhager bör-
jade arbeta på MAQS 1999

och är specialiserad på sport
och underhållning. Carl arbetar
dessutom med kommersiella
avtal och företagsöverlåtelser
samt sitter i flera bolagsstyrel-
ser. Under åren 2005 till och
med 2007 var Carl Fhager
sportchef hos BK Häcken.

stockholm 

Anders Åberg, Ny partner
Anders är
svensk och
fransk ad-
vokat och
ny partner
på MAQS
Law Firm
sedan årsskiftet. Anders är
verksam vid Stockholmskonto-
ret. Anders har erfarenhet av
både nationella och internatio-
nella transaktioner som advo-
kat och chefsjurist i en multi-
nationell industrikoncern och
en försäkringsgrupp. Närmast
kommer Anders från Vinge
där han bland annat varit chef
för Vinges franska desk och
dessförinnan MP för Vinges
Paris-kontor. 

Advokatfirman 
Cederquist

Peter Nilsson,
född 1982, biträ-
dande jurist. Han
började sin an-
ställning som bi-
trädande jurist
hos Advokatfir-
man Cederquist
den 5 oktober 2009. Peters hu-
vudsakliga arbetsområde är ar-
betsrätt. Han kommer närmast
från Advokatfirman Ham-
marskiöld & Co.

Nimrod Badur,
född 1979, biträ-
dande jurist. Han
började sin an-
ställning som bi-
trädande jurist
hos Advokatfir-
man Cederquist
den 19 oktober 2009. Hans hu-
vudsakliga arbetsområde är kom-
mersiell Fastighetsrätt. Nimrod
kommer närmast från Linklaters
Advokatbyrå.

Johanna Spanne, född 1983, bi-
trädande jurist.
Hon började sin
anställning som
biträdande jurist
hos Advokatfir-
man Cederquist
den 1 november
2009. Hennes huvudsakliga ar-
betsområde är tvistelösning. Jo-
hanna har tidigare haft en
traineetjänst hos Cederquist.

Staffan Sandblad, född 1981, bi-
trädande jurist.
Han började sin
anställning som
biträdande jurist
hos Advokatfir-
man Cederquist
den 1 januari
2010. Staffans
huvudsakliga arbetsområde är im-
materialrätt och han har tidigare
varit trainee hos Cederquist.

Carl Bokwall, född 1970, delä-
gare. Carl är från
1 januari 2010

delägare i Advo-
katfirman Ceder-
quist. Han har
varit verksam
som biträdande
jurist på advokatfirman sedan 1
oktober 2007 och kom dessförin-
nan från Advokatfirman Baker &
MacKenzie. Hans huvudsakliga ar-
betsområde är konkurrens och
upphandlingsrätt.

Erik Wernberg, född 1972, delä-
gare. Erik har
från och med
den 1 januari
2010 gått in som
delägare i Advo-
katfirman Ceder-
quist. Han har
varit verksam
som biträdande jurist på advokat-
firman sedan 2 juni 2008 och
kom dessförinnan från Advokatfir-
man Hammarskiöld & Co. Hans
huvudsakliga arbetsområde är
tvistelösning.

Advokatbyrån 
Gulliksson

Ulrika Nordenvik,
Jur.kand.
Ulrika
Norden-
vik bör-
jade som
biträ-
dande ju-
rist hos
Advokatbyrån Gulliksson
den 18 januari 2010. Hon
kommer huvudsakligen
jobba med allmän affär-
sjuridik och kommer när-
mast från Mannheimer
Swartling Advokatbyrå i
Helsingborg. Hon har tidi-
gare gjort notarietjänst-
göring vid Malmö tings-
rätt.
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Wistrand Advokatbyrå 

stockholm

Sofia Jansson, 26 år, biträdande
jurist. Började sin anställning som
biträdande jurist hos Wistrand Ad-
vokatbyrå den 16 november 2009.
Sofias arbetsområde är bank, fi-
nans & fastigheter och hon kom-
mer närmast från Uppsala
universitet.

Claes Kjellberg, 33 år, biträ-
dande jurist. Började sin anställ-
ning hos Wistrand Advokatbyrå
den 11 januari 2010 som biträ-
dande jurist. Claes arbetar med 
M&A och hans senaste anställning
var hos Mannheimer Swartling Ad-
vokatbyrå i Stockholm.

Sandra Kolmodin, 25 år, biträ-
dande jurist. Började som biträ-
dande jurist hos Wistrand

Advokatbyrå den 18 januari 2010.
Hennes huvudsakliga arbetsupp-
gifter är M&A och on kommer
närmast från studier vid Uppsala
universitet.

Anders Öhlin, 29 år, biträdande
jurist. Började sin anställning hos
Wistrand Advokatbyrå den 1
februari 2010. Hans huvudsakliga
arbetsuppgifter är bank, finans &
fastigheter och kommer närmast
från studier vid Upplands universi-
tet.

Gulcin Tekes, 24 år, biträdande
jurist. Började sin anställning som
biträdande jurist hos Wistrand Ad-
vokatbyrå den 15 mars 2010.
Hennes huvudsakliga arbetsupp-
gifter är M&A och hon kommer
närmast från studier vid Stock-
holms universitet.

göteborg

Henrik Saalman, 28 år, biträ-
dande jurist. Började sin anställ-
ning på Wistrand Advokatbyrå
den 1 oktober 2009. Han har tidi-
gare bland annat arbetat på PwC
med internprissättning. Henrik
kommer att arbeta med bolags-
rätt och företagsförvärv.

Petter Norberg, 29 år, biträ-
dande jurist, började sin anställ-
ning på Wistrand Advokatbyrå
den 18 januari 2010. Han har tidi-
gare studerat vid Uppsala Univer-
sitet och arbetat som tingsnotarie
på Borås Tingsrätt. Petter kommer
att arbeta med fastighets- och
entreprenadrätt.

Bird & Bird Ekenberg & Andersson Advokatbyrå

Krister Holmberg, född 1967,
jur.kand, påbörjar sin anställning
hos Ekenberg & Andersson Ad-
vokatbyrå den 1 februari 2010,
och kommer att arbeta med
särskild inriktning på företagsö-
verlåtelser. Han har sedan 2002

varit verksam som bolagsjurist
på IK Investment Partners AB
med fokus på företagsförvärv,

finansiering
och bolagsstyr-
ning. Dessförin-
nan var han
verksam som
advokat på Ad-
vokatfirman
Vinge och arbetade då med fö-
retagsöverlåtelser, konkurrens-
rätt och offentlig upphandling.

I februari börjar Rikard
Alyhr hos Bird & Bird. 
Rikard är
30 år och
tog sin exa-
men vid
Stockholms
Universitet
2007. 
Utöver dessa studier har 
Rikard även studerat vid
Auckland University på Nya
Zeeland. Hos Bird & Bird
kommer Rikard arbeta med
processrätt. Rikard kommer
närmast från en tingstjänst-
göring vid Stockholms
Tingsrätt. 

DLA Nordic

Mikael von Schedvin, 47 år, de-
lägare. Mikael in-
trädde som delä-
gare i DLA
Nordic den 15
mars 2009 och
han var tidigare
delägare i MAQS
Advokatbyrå. Mi-
kael, som är knuten till byråns tvis-
telösningsgrupp, biträder klienter
främst inom tvistelösning, trans-
porträtt och allmän avtalsrätt.

ICA AB  

Catrine Bertheau, född 1971,

jur.kand. 
Rekryterad via Poolia som bo-
lagsjurist till ICA i augusti 2009.

Catrine har dessförinnan varit
verksam som bolagsjurist på
bolag och som biträdande jurist
på advokatbyrå sedan 2000.

I sin senaste tjänst på Unibet ar-
betade Catrine på regelbunden
basis på huvudkontoret i Lon-
don där hon bland annat arbe-
tade med kommersiell avtals-
rätt, IT- och IP-rätt, bolagsrätt
och M&A.

Trygg-Hansa 

Thérèse Sörsten, född 1976,

jur.kand. 
Rekryterad via Poolia som senior
försäkringsjurist. I arbetsuppgif-
terna ingår att internt stötta ska-
deorganisationen samt produkt
och affärssidan med juridisk råd-
givning och utbildning, samt ex-
ternt att företräda Trygg-Hansa
och dess försäkringstagare i tvis-
ter och processer. Hon har tidi-
gare arbetat som advokat, med
affärsjuridik och processer, vid
Grönberg Advokatbyrå i Stock-
holm. Innan dess gjorde hon
tingsmeritering vid Attunda
tingsrätt. Thérèse har också fått
en artikel publicerad i Tidsskrift
för Rettsvitenskap som var en
jämförelse mellan svensk, norsk
och dansk rätt. 

ICA Handlarnas 
förbund  

Anders Holmestig, född 1968,

jur.kand. 
Rekryterad via Poolia som opini-
onsbildare. I arbetet ingår att
analysera och påverka svensk
och europeisk lagstiftning i frå-
gor som rör ICA-handlarnas För-
bund. Anders har en gedigen er-
farenhet av politiska frågor och
har bland annat varit strategisk
rådgivare i Lantbrukarnas Riks-
förbund. Han har också studerat
EG-rätt vid Rijks Universiteit Lei-
den i Nederländerna.

Lindorff Legal 

Sebastian Stojanovic, född 1972,

jur.kand.
Rekryterad via Poolia som pro-
cessförande jurist. Sebastian har
även till uppgift bistå klienterna
med affärsjuridisk rådgivning och
utbildning i syfte att förbättra kli-
entens affärsprocesser. Lindorff är
en av Europas ledande aktörer
inom hantering av kundfordringar
och andra finansiella tjänster ge-
nom outsourcing. I arbetet driver
han främst civilrättsliga processer i
domstol för klienters räkning. Se-
bastian har en bakgrund inom så-
väl juridisk som finansiell rådgiv-
ning och har bland annat varit
med om att grunda Exceed Stock-
holm AB – en av Sveriges största
oberoende specialister inom fi-
nansiell rådgivning.
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Universitetet med 
flest kvinnliga jurister
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Porsche rekommenderar 

Boxster White Edition.

Allt annat än färglös. En Boxster som gör andra gröna av avund och det till ett rött pris. 

För 4 395 kr/mån* åker du i en Boxster White Edition. Finns i begränsat antal för avhämtning

hos Porsche Center, från vecka 10. Välkommen in!

Porsche Billån  36 mån, 30% kontantinsats, 49% restskuld, rörlig ränta baserad på STIBOR 90 dagar. 
Uppläggnings- och aviavgift tillkommer (eff. rta 3,30%). Baserat på grundpris 599 000 kr. 
Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.  Varje Porscheåterförsäljare är fri att sätta sina egna priser. 

Boxster White Edition utrustad med bland annat 19” Sport Evo fälgar. PASM (aktiva stötdämpare). 
Sportavgassystem. Speciallackerade inredningsdetaljer i vitt. Ljudpaket. 
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Boxster S  -  Bränsleförbrukning blandad körning, PDK : 9,4 l / 100 km. CO2-utsläpp: 221 g/ km. 

www.porsche.se
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ör två år sedan startade vi nät-
verket Legally Lady.  Vi hade upp-
täckt att det fanns ett gemensamt
behov: advokatbyråer och andra ar-
betsgivare inom juristbranschen
ville nå ut specifikt till kvinnor,
samtidigt som kvinnliga jurister ef-
terlyste ett forum där de tillsam-
mans kan diskutera både karriär
och privatliv, och framför allt att
finna balansen däremellan. 

Att detta intresse finns just nu
är ingen tillfällighet. Juristbran-

schen står de närmaste åren inför ett gigantiskt gene-
rationsskifte.

Samtidigt vet vi att så många som 60 procent av
Sveriges juridikstudenter är kvinnor, och har så varit
de senaste åren. Kvinnorna inom juridiken har tradi-
tionellt sökt sig till privata företag eller offentlig sek-
tor istället för advokatbyråbranschen.

Så kan det inte fortsätta.  Men innan fler kvinnor
väljer en advokatkarriär så måste först byråerna för-
ändras.

Med tidningen Legally Lady vill vi skapa ett
forum för kvinnliga jurister att uttrycka sin vilja och
åsikt om hur de vill att deras arbetsliv och vardag
skall se ut, samtidigt som vi ger arbetsgivare och öv-
riga aktörer en möjlighet att nå ut till kvinnliga juris-
ter för att förmedla sitt budskap om förändring och
erbjudanden.

Jag ser personligen fram mot ett spännande 2010
som lanseringsår för tidningen Legally Lady och hop-
pas få möta många av er på våra träffar under året.

F
Svaret på 
ett gemensamt
behov

Linda Frivik
Ansvarig utgivare Legally yours & Legally lady 
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KVINNORNA
DOMINERAR
JURIDIKEN

Kvinnor är i majoritet inom allt fler juridiska yrkeskategorier.

Men inte överallt. Fortfarande är det sällsynt med kvinnor i

storbyråernas delägargrupper.

– Jag är orolig. Arbetsmarknaden hänger inte med 

i utvecklingen, säger Kristina Lidehorn, chefsjurist på TV4.



Le Touessrok, Mauritius

Le Touessrok is one of the world’s truly great resorts – the essence of cool,

modern elegance, imbued by the cultural warmth of tropical Mauritius. It is

set upon a beautiful stretch of white – sand coastline overlooking the tranquil

Trou d’Eau Douce bay. Across the water are two exquisite islands, including

the spectacular championship golf course by Bernhard Langer. A wonderful

array of restaurants and bars have been designed to cater for all tastes,

moods and occasions. And in order to indulge in a real rejuvenating cure, the

glamourous Givenchy Spa is the ideal refuge. Three private villas, designed

for maximum privacy and comfort, offer the highest level of service with a

dedicated chef and a team of waiting staff to make sure that all the special

wishes of guests are met.

www.letouessrokresort.com                       
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Andelen kvinnliga
domare

57 %
Män

43 %
Kvinnor

I över ett decennium har
det varje år varit fler kvin-
nor än män som antagits
till juristutbildningarna. De
senaste åren har andelen
stadigt legat på åtminstone
60 procent. Ett resultat blir
allt fler kvinnor på 

Kvinnorna har länge do-
minerat på juristutbildning-
arna. Under 2008 var
andelen 60,5 procent.  

Nu visar sig den här ut-
vecklingen även inom allt
fler yrkeskategorier. Do-
mare och åklagare brukar
till exempel pekas ut som
karriärval typiska för kvin-
nor. Möjligheten att kombi-
nera jobbet med familj och
barn anges ofta som en an-
ledning. 

Silvia Ingolfsdottir, åkla-
gare i Stockholm, tror inte
det är hela förklaringen.

– Många kvinnor söker
sig till Åklagarmyndigheten
och domstolarna men inte
av den orsaken. Arbetsupp-
gifterna är attraktiva, att det
sedan är lättare att kombi-
nera med privatlivet är po-
sitivt. Men det är inte
huvudsaken.

39,45 %
Män

60,55 %
Kvinnor

Andel kvinnor på 
juristutbildningen

TOTAL 

Silvia Ingolfsdottir, åklagare i Stockholm.

Tjejtätaste juristutbildningarna
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Bland domarna är 42,8
procent kvinnor. Så sent
som 2006 var de betydligt
färre, 35,7 procent. Ser man
på domstolschefer är ande-
len idag 24,3 procent, mot
13, 8 för fyra år sedan.

På Åklagarmyndigheten
har andelen kvinnor ökat
under hela 2000-talet. Från
45 procent år 2000 till 52
procent idag.

– Än så länge märks
inte den här trenden, bland
de äldre är männen fler,
säger Silvia Ingolfsdottir.

Bland åklagare under 40
år är dock andelen kvinnor
högre; 61,2 procent.

Silvia Ingolfsdottir ser
än så länge enbart fördelar
med utvecklingen:

– Vi vill att de bästa ju-
risterna ska bli åklagare, vil-
ket kön de har spelar ingen
roll. Och tidigare har ju
även kvinnor lyckats arbeta

På Åklagarmyndigheten har 
andelen kvinnor ökat under hela
2000-talet. Från 45 procent år
2000 till 52 procent idag

Det är fortfarande svårt för 
kvinnorna att nå upp till samma
positioner som männen

sig upp inom organisatio-
nen. Samma sak kommer
säkert hända nu, med män-
nen. Jag tycker det är bra att
människors uppfattningar
om åklagare och domare
håller på att ändras. Det är
inte längre självklart att de
är män.

Silvia Ingolfsdottir är
inte orolig för att juristyrket
står inför den utveckling
som till exempel skett inom
skolan. När kvinnorna blivit
fler så sjunker lönerna och
statusen. 

– De tendenserna har vi
inte sett än så länge.

Kristina Lidehorn, chefsju-
rist på TV4 och bland annat
känd från sina krönikor i
Legally yours, ser fler nega-
tiva sidor med den här ut-
vecklingen:

– Jag är orolig. Utveck-
lingen med fler tjejer på ju-

’’

Andel män som är delägare 
på de sex största byråerna:

89,15 %
Män

10,85 %
Kvinnor

Andelen åklagare
under 40 år

38,8 %
Män

61,2 %
Kvinnor

Bird & Bird fokuserar på högteknologiska branscher
som IT, telekom, media, life sciences och aviation
& aerospace. Inom dessa områden arbetar vi med
all typ av affärsjuridik, bland annat immaterialrätt,
bolagsrätt, skatterätt, arbetsrätt och processrätt.
För mer information se www.twobirds.com.

Where do youwant to be?

www.twobirds.com

Med 21 kontor i 15 länder är
Bird & Bird en internationell
plattform för såväl klienter
som medarbetare.
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Telefon: 077-440 05 50
Myndighetstolkning telefon: 0770-457 400 (dygnet runt)
info@semantix.se  |  www.semantix.se

SVERIGE  STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ NORRKÖPING UPPSALA UMEÅ
FINLAND  HELSINGFORS ULEÅBORG  NORGE  OSLO TRONDHEIM STAVANGER HAMAR

ÖVERSÄTTNING     WEBBPRODUKTION     AFFÄRSSPRÅK     UNDERTEXTNING     SPRÅKVÅRD     UTBILDNING     SKRIBENTER     TOLKNING

ristlinjen har pågått i över
tio år. Trots det hänger inte
arbetsmarknaden med i ut-
vecklingen. Det är fortfa-
rande svårt för kvinnorna
att nå upp till samma posi-
tioner som männen, säger
hon.

– Tydligast märks detta
inom advokatbranschen.
Trots att ungefär lika många
tjejer som killar anställs
som biträdande jurister så
är könsfördelningen fortfa-
rande ojämn. Bland delä-
garna på Sveriges vad gäller
intäkter sex största advokat-
byråer (Mannheimer Swart-
ling, Vinge, Linklaters,
Lindahl, Wistrand, Setter-
walls) så är hela 89,15 pro-
cent män. Störst är disk-
repansen på Wistrand,
knappa sex procent av delä-
garna är kvinnor. 

– Branschen har börjat
förstå att de har problem,

men de har inte kommit så
långt att de vet hur de ska
lösa dem. Och jag tror att
problemen inte bara gäller
de unga kvinnorna. Den ge-
neration som nu går ut uni-
versitetet är annorlunda än
tidigare generationer. Man
vill andra saker idag än för
10 år sedan, med en helt
annan värdegrund än den
som finns i advokatbran-
schen. Det troliga är att stu-
denterna söker sig till andra
branscher och situationer,
där de känner sig mer upp-
skattade.  Som att starta

eget, eller söka sig till orga-
nisationsvärlden.

Kristina Lidehorn tror
att affärsbyråerna måste
ändra hela sin affärsmodell:

– De behöver omformu-
lera sina mål. Prioritera
andra saker än att få så hög
vinst som möjligt. Som alla
andra moderna företag
måste de se över hur de age-
rar i frågor som klimat,
mångfald och jämställdhet.
Idag fokuserar de på sina
debiteringskostnader. Det
perspektivet måste ändras. 

Branschen har börjat förstå att
de har problem, men de har inte
kommit så långt att de vet hur de
ska lösa dem

Kristina Lidehorn, chefsjurist på

TV4.

’’
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– Tjejer är oftast ambitiö-
sare och strävar efter högre
betyg. Jag tror att man pre-
sterar bättre i en sådan om-
givning säger Nathalie
Jonsson, som läser fjärde
terminen.

På Handelshögskolan i
Göteborg är andelen kvinn-
liga juriststudenter högst i
Sverige, om man jämför lan-
dets ledande juridikutbild-
ningar. 

Nathalie Jonsson tror att
könsfördelningen påverkar
studietillvaron på flera sätt: 

– Generellt konkurrerar
tjejer mer med varandra än
vad killar gör. De umgås of-
tare i öppna större grupper.
Bland tjejer är det mer bäs-
tiskänsla, det tror jag påver-

kar sammanhållningen.
Studenterna är med-

vetna om att få kvinnor är
delägare på affärsbyråerna:

– Jag tror att det beror på
att tjejer i högre grad har pri-
oriterat familjelivet. Om båda
inte kan jobba 60 timmar i

veckan så har det nog varit
vanligare att kvinnan går ner
till deltid eller byter jobb.

– I framtiden tror jag att
fler män kommer att välja
att stanna hemma längre,
och att kvinnorna gör kar-
riär i stället. Men utvec-

lingen går långsamt.
Själv funderar Nathalie

Jonsson på att specialisera
sig inom EG-rätt.

– Jag är intresserad av att
jobba utomlands. Förhopp-
ningsvis på EU-kommissio-
nen. Eller på advokatbyrå.

37,47 %
Män

62,53 %
Kvinnor

Andel kvinnor på 
juristutbildningen
GÖTEBORGS UNIVERSITET 

Nathalie Jonsson, läser på Handelshögskolan i Göteborg

Här finns 
flest juristtjejer

Tjejer konkurrerar mer med 
varandra än vad killar gör’’

Utvärdering ska 
generera fler delägare

Amerikanska undersök-
ningar visar att de flesta
kvinnor som lämnar byrå-
erna inte gör det på grund
av svårigheter med att kom-
binera karriär och familjeliv.
Vanligare är skäl som ”få
karriärmöjligheter”, ”otill-
fredsställande arbetsuppgif-
ter” eller ”dåligt stöd från

cheferna”, uppger New York
Law Journal. 

Byrån Husch Blackwell
Sanders inför därför ett nytt
utvärderingsprogram för att
kompetensutveckla de biträ-
dande juristerna. 

Syftet är att skapa större
transparens. Programmet
innehåller tre nivåer som

alla behandlar 17 olika kom-
petensområden. Lönen för-
bättras endast i de fall där
kompetensnivån har stigit.

Varje jurist ska utvärde-
ras två gånger om året. 

Ett resultat av reformen
blir att delägarna tvingas
fatta fler och mer aktiva be-
slut om juristernas karriär
inom byrån. Det vanliga är
annars att medarbetarna
avancerar i takt med sti-
gande ålder och senioritet
på arbetsplatsen.  

Kvinnliga delägare är sällsynta på affärsjuri-

diska byråer över hela världen. I USA är 

fördelningen något bättre än i Sverige, 

18 respektive 11 procent. 

I Göteborg finns Sveriges kvinnotätaste

juristutbildning.
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HANNA NILSSON KRÖNIKÖR I LEGALLY YOURS OCH LEGALLY LADY

NAMN Hanna Nilsson   |   ÅLDER 27 år   |   JOBB Biträdande jurist, Ramberg Advokater

SENASTE BOK Vi, de drunknade av Carsten Jensen (andra gången)   |   SENASTE RESTAURANG Djuret

SENASTE PÅ SPOTIFY Innan vi faller med Jonathan Johansson   |   FÖREBILD Lena PH 

Krönika

J
ag kommer relativt nyligen från tingstjänst-
göring. Något som jag faktiskt fasade för av olika
anledningar; jag ville ju ändå bara jobba på byrå,
det verkade ju så stelt och trist och alla de andra
vanliga argumenten. 

Det tog dock inte särskilt lång tid på tingsrät-
ten innan jag insåg hur fel jag hade haft och själv
började tänka att det här med domarbanan ver-
kade vara intressant. I vanlig ordning fick jag
diskutera saken med de rådmän som jag arbe-
tade med. En av dem sade någonting som jag i
efterhand har funderat mycket på, nämligen att
jag som var så social nog skulle passa bättre på
byrå. Som studenter på juristutbildningen för-
sökte vi fundera ut vilken juristroll som vi skulle
passa in i och fördomarna om de olika rollerna
florerade. Är det så att dessa fördomar också har
en fast förankring i yrkeslivet? Det verkar som
att det är en allmängiltig åsikt i juristvärlden att
det finns jurister som passar som advokater och
så finns det jurister som passar på domstol. Det
rör sig om två skilda kategorier av jurister med
olika egenskaper. Stereotyperna är tydliga:

Advokaten är en utåtriktad entreprenörsskäl,
fastän lite girig och slarvig. 

Domaren däremot är en aning kufig, synnerli-
gen intelligent och noggrann men leker inte bra
med andra. De två typerna ska separeras i ett ti-
digt skede för att aldrig sammanfogas eller sa-
marbeta i någon väsentlig mån.  

Visst är denna indelning alltför enkel, men det
finns ett korn av sanning i att advokatbyråer
söker en viss typ av jurister och domstolen en
annan. Men innebär det att man inte kan prova

Måste alla 
domare 
vara kufar?
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båda banorna under sin karriär? Det blir allt
vanligare att jurister byter arbetsplats flera
gånger under sin karriär men det verkar fortfa-
rande finnas en hög barriär i övergången från
advokat till domstol. Tråkigt, eftersom en skick-
lig advokat kan tillföra mycket till en domstol –
erfarenhet, en annan kompetens och, just det,
den utvecklade sociala förmågan. Enligt min
åsikt är den sociala förmågan av mycket stor
betydelse i domstolsarbetet. En stor del av arbe-
tet handlar ju om att just möta människor,
genom allt från telefonsamtal till förhand-
lingar. Ett bra exempel är den muntliga förbere-
delsen där bemötande och samtal avgör om
målet kommer att förlikas eller inte. 

Själv anser jag mig aldrig ha haft så bra an-
vändning och nytta av att vara social som
under mina notarieting. Det kunde handla om
allt från att göra en nervös person bekväm med
situationen eller lugna någon som var arg eller
upprörd. En betydligt mer utmanande uppgift
än de ofta fåtaliga kontakterna med klienter
som man har som biträdande jurist. 

Annonser från advokatbyråer brukar i sin
tur ofta innehålla ledord som utåtriktad och sa-
marbetsförmåga, men samtidigt uttalar många
byråer att de aktivt söker att få en blandning av
jurister med olika egenskaper och erfarenhet
av arbete inom andra sektorer anses ofta vara
en merit. Advokatbyråerna är också väldigt
öppna i sin rekrytering från domarbanan. För
unga jurister är det allmänt känt att en påbör-
jad domarutbildning är ett utomordentligt sätt
att säkra en plats på den attraktiva advokatbyrå
där man egentligen vill arbeta. En förståelig
men trist inställning eftersom de platser på do-
marutbildningen som upptas istället hade kun-
nat gå till de personer som verkligen har som
mål att i slutändan bli domare. 

Inte heller för domare senare i karriären
verkar det innebära några svårigheter att byta
till advokatyrket. Men vad är det som hindrar
en advokat som mitt uppe i karriären vill sadla
om och satsa på en domarkarriär? Ligger svå-
righeterna enbart i att advokaten konkurrerar
om rådmanstjänsterna med dem som kommer

från domarbanan eller är det även de praktiska
aspekterna, såsom löneskillnader och eventu-
ellt pendlingsavstånd, som hämmar tillström-
ningen av advokater till domstolen? 

Betyder det att man, baserat på sina innebo-
ende egenskaper, måste göra sitt val tidigt i kar-
riären och därefter vidare formas antingen i
den ena modellen eller i den andra? 

Som ung jurist, och dessutom 80-talist (vi
gillar som bekant att röra på oss), så känns det
tråkigt att man genom att välja advokatyrket i
ett tidigt skede även i praktiken kanske väljer
bort en framtida domarkarriär. Framför allt
känns det omodernt i en arbetsmarknad som
handlar mer och mer om rörelse, tendenser
som märks tydligt även i juristbranschen. Ökad
rörelse inom branschen ger inte bara möjlighet
till yrkesmässig utveckling för individen utan
möjliggör även en överföring av kunskap mel-
lan advokatkåren och domstolen, något som i
slutändan ökar kompetensen hos dem båda.
Dessutom blir en arbetsplats bra mycket
mer stimulerande och trevlig om där
finns en blandning av personer med
olika bakgrund och egenskaper. 

HANNA NILSSON

Själv anser jag mig aldrig ha haft så bra 
användning och nytta av att vara social som 
under mina notarieting. 

’’
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HON TAR HD IN
I FRAMTIDEN

I mars skrivs svensk rättshistoria då Marianne Lundius blir 

ny ordförande för Högsta domstolen.

Redan som advokat bröt hon ny mark:

– Det var absolut ett större steg för Lagerlöfs att anställa

mig än det var för regeringen att utse mig till ordförande, 

konstaterar hon.
AV PETER JOHANSSON |  FOTO JONTE WENTZEL
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Om vi skulle personifiera oss mer, berätta om

vilka kläder vi gillar och vad vi gör på fritiden 

så skulle det inte gagna allmänhetens förtroende

’’
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NAMN Marianne Lundius   |   ÅLDER 60   |   FAMILJ Ja   |   SENASTE FILM ”TV-serien Damages på dvd. Glenn Close är mycket

bra i huvudrollen   |   SENASTE BOK ”På nattduksbordet har jag Herta Müllers ”Der fuchs war damals schon der Jäger”. 

FAVORITLAG Jag har inget

Som ny ordförande för Högsta dom-
stolen tar Marianne Lundius över Sve-
riges mest prestigefyllda juristjobb.
Hon är den första kvinnan på posten
sedan domstolens start 1789. 

– För unga kvinnliga jurister kan
det kanske ha en viss betydelse. Det
visar att det är möjligt för oss kvinnor
att ta sig precis hur långt vi vill inom
rättsväsendet. Annars är det ingen
större skillnad. Mäns och kvinnors le-
darskap skiljer sig inte från varandra,
säger hon.

– Utåt uppfattas det här som något
märkligt, men så är det inte. Traditio-
nellt rekryteras ordföranden ur kret-
sen av de äldsta justitieråden.
Samtidigt vill regeringen att den nya
ordföranden ska ha en någorlunda
hygglig tid kvar till pensionen, man
vill inte byta för ofta.  

Fortfarande är kvinnor underrepre-
senterade som domstolschefer. Men
Marianne Lundius upplever att en änd-
ring är på väg.

Det är en naturlig följd av att det
kommer in fler kvinnor i kåren. Här
på Högsta domstolen är vi sju kvinnor
av 16 justitieråd. Domare börjar bli ett
kvinnoyrke, med automatik blir det
med tiden fler kvinnliga chefer. 

Hon tillträder i en tid när juridi-
kens inflytande på samhället upplevs
bli allt starkare, och där domstolarnas
arbete skärskådas. Att kommunicera

kring domsluten blir allt viktigare.
Själv tycker hon att Högsta domsto-

len redan gjort mycket för att bli synli-
gare.

– På vår hemsida finns organisatio-
nen mycket öppen beskriven tillsam-
mans med referat av våra avgöranden.
Vi har skickat ut några pressreleaser i
samband med välbevakade mål.

– Kanske behöver vi bli bättre på
att förklara våra domar för allmänhe-
ten. Men vi domare är vana att i skrift
vara väldigt precisa och detaljerade.
Det är inte lätt för oss att uttrycka oss
så att det passar i media, så att det blir
mer övergripande och generaliserande.
Det har nog gjort att vi skyggar lite
grann för det.

Gränsen är dock tydlig – domsluten
och verksamheten är det viktiga. Inte
justitieråden som personer.

– En domares uppgift är att lyfta
sig ut ur sina egna värderingar, och
vara saklig och opartisk. Om vi skulle
personifiera oss mer, berätta om vilka
kläder vi gillar och vad vi gör på friti-
den så skulle det inte gagna allmänhe-
tens förtroende för den dömande
uppgiften. 

Internationellt ligger däremot
fokus på domaren som individ. I USA,
där utnämningarna till Supreme Court
är parttipolitist laddade, granskas do-
markandiaterna i  laddade senatsför-
hör. Forskning och tidigare domar

granskas för att ge en heltäckande bild
av domarens värderingar.

Här har vi inte alls samma ut-
rymme för rättsskapande, även om det
har stärkts något under senare år, till
exempel genom Europakonventionen.

I förslaget till ny grundlag föreslås
att det så kallade uppenbarhetsrekvisi-
tet ska försvinna. I dag gör rekvisitet
det omöjligt för HD att ”åsidosätta av
riksdagen beslutad lag om den inte up-
penbart strider mot grundlagen”.

– Uppenbarhetsrekvisitet har varit
ett sätt att hålla en rågång mellan poli-
tikerna och domstolen. Försvinner det
kommer vi antagligen att få lite större
utrymme, säger Marianne Lundius.

– Sedan har det betydelse hur aktiv
riksdagen är som lagstiftare. Om lagstift-
ningen inte följer med i utvecklingen så
kan det innebära att vi måste hantera
frågor som riksdagen inte har hunnit
med.

Efter att i slutet av 1970-talet ha varit
notarie vid Ystads tingsrätt började
Marianne Lundius söka juristjobb.
Med förvåning hade hon kallats till an-
ställningsintervju på tidens ledande
advokatbyrå – Lagerlöfs, numera
Linklaters. Där fanns av tradition inga
kvinnliga jurister. Delägaren Sten Lei-
jonhufvud tillskrivs citatet ”på den här
byrån älskar vi kvinnor – men vi an-
ställer dem inte”.

Kontakt Yvonne Mattsson E-post yvonne.mattsson@mobilekitchens.se
Hemsidawww.mobilekitchens.se Telefon +46 (0) 709 90 40 46

Hospitality solutions
wherever you are!
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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.

Vi domare är vana
att i skrift vara 
väldigt precisa och
detaljerade. Det är
inte lätt för oss att
uttrycka oss så att
det passar i media

’’
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– Så jag förväntade mig ingenting,
och som det brukar vara vid sådana
tillfällen så är man ganska avslappnad.
Då är det möjligtvis lättare att väcka
intresse. Sedan visste jag mycket väl
vad advokatverksamhet gick ut på.
Min pappa var advokat och genom
åren hade jag haft många tjänster på
hans byrå, från springflicka till som-
marnotarie.

Marianne Lundius blev den första
kvinnliga jurist som anställdes på La-
gerlöfs. 

– Det var absolut ett större steg för
Lagerlöfs att anställa mig än det var för
regeringen att utse mig till ordförande, 
konstaterar hon.

Några år senare spräcktes ännu en
barriär, när Marianne Lundius tog
plats i Lagerlöfs delägargrupp. Fortfa-
rande är kvinnor kraftigt underrepre-
senterade som delägare på
advokatbyråerna.

– För att bli delägare måste man
vara en rainmaker, kunna sälja byrån
och ackvirera klienter. Det gäller att
dra in uppdrag. Men för kvinnor i min
generation var det svårt att ha ett fa-
miljeliv och samtidigt bli duktiga ac-
kvisitörer. Nu hoppas jag att det är
enklare. Jag tror det är vanligare att
männen tar ansvar.

I Sydeuropa har det varit mer van-
ligt med kvinnliga delägare.

– En fransk delägare sa en gång till
mig att ”en kvinnlig advokat föder all-
tid barn på söndagarna”.

Marianne Lundius ler snabbt:
– Och det gjorde jag också.
1998 kontaktades Marianne Lun-

dius av Justitiedepartementets expedi-

tionschef. Kunde hon tänka sig att bli
justitieråd?

– Jag blev mycket förvånad, det
hade aldrig föresvävat mig.

Var det en självklarhet att tacka ja?

– Nej, jag vägde för och nackdelarna.
Men domaryrket har alltid intresserat
mig.

Du lämnade en lönsam delägartillvaro.

Var det en faktor när du funderade?

Nej, det kan jag inte säga. Det berodde
kanske på att man som affärsjurist
redan tjänat så pass mycket pengar. 

I Grundlagsutredningen föreslås
förändringar även i Högsta domstolens
tillsättningsförfarande.

Enligt propositionen ska vem som
helst kunna söka posten som justiti-
eråd. 

– Det är positivt om transparensen
ökar. Men jag hade aldrig vågat söka,
det hade varit förmätet av mig. Men en-
ligt propositionen ska även regeringen
kunna föra fram förslag till den nämnd
som ska hantera ansökningarna, det
förändrar den saken. Det kanske blir
bra. Vi jurister är konservativa, när det
gäller förändringar brukar vi se nackde-
larna snarare än fördelarna.

Du är inte bara den första kvinna som

blir HD-ordförande, utan även den

första ordförande som varit advokat. 

– Det är ett uttryck för att vi nu rekry-
teras från en mycket bredare bas. Här
finns till exempel fyra advokater, flera
rättsvetenskapare, domare från hovrätt
och tingsrätt och några rättschefer från
departementen. Att vi har olika bak-

grund är en styrka för domstolen. Vi
har olika perspektiv kring hur våra
prejudikat kan komma till nytta, våra
diskussioner är intressantare på det
här sättet.

Under de närmaste tolv månaderna
kommer två av justitieråden, Gertrud
Lennander och Torgny Håstad, att gå i
pension. 

Vilken kompetens skulle du vilja få in i

gruppen?

– Det är upp till regeringen att be-
stämma. Det absolut viktigaste är att
de är riktigt knivskarpa jurister. Analy-
tiska och oberoende personer med gott
omdöme.Vi har inga specialavdel-
ningar, alla dömer i alla slags mål. Dö-
mandet är en teknik, den ska man
kunna använda inom alla områden.

Vilket är det svåraste mål du har dömt?

– Ibland kan man tycka att ett mål är
svårt, men efter att vi har överlagt flera
gånger så faller alla bitar på plats.

Vad saknar du från advokatbranschen?

– Den här tillvaron är mer sluten. Här
arbetar vi i ett bredare juridiskt fält,
men som advokat rörde jag mig i fler
miljöer, olika branscher, olika länder.
Man arbetade nära unga biträdande 
jurister. Det är något jag saknar här.

För att bli delägare
måste man vara en
rainmaker’’
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Nordia möter det nya  
decenniet med fokus  
på fortsatt expansion 

Du hittar oss i Stockholm, 
Oslo, Köpenhamn,  
Göteborg och på  
www.nordialaw.com

There’s no business like (y)our business

STO GOT

CPH OSL

Tänk på logistiken, det är ett måste för att
kunna kombinera karriär med familjeliv. Jag
brukade göra en veckomatsedel och se till att
all mat fanns hemma. När barnen var små och
hade standardstorlekar köpte jag alla kläder på
postorder 

Våga ta för er. Kvinnor är försiktiga och sätter
sitt ljus under skäppan. 

Gör ett bokslut. Ta för vana att skriva ned vad
du har lärt dig under året, vilka kontakter du
har skapat, om du har kompletterat din utbild-
ning. När man ser det på pränt är det lättare
att inse att man faktiskt är ganska duktig, att
man vågar tacka ja till utmaningar och inte
vara försiktig. 

Se till att barnen mår bra och att du delar an-
svaret med din man.

4 RÅD TILL 
KVINNLIGA
JURISTER 

En fransk delägare sa en gång
till mig att ”en kvinnlig advokat
föder alltid barn på sönda-
garna...........Och det gjorde jag
också.

’’MARIANNE LUNDIUS 
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är jag fick min examen gjorde jag som många
andra, följde strömmen och hamnade inom affärs-
juridiken, fanns inget annat alternativ för mig
efter all info om hur bra affärsjuridiken var.
Mycket riktigt var det bra, det var roligt, intres-
sant och jag fick ägna många många timmar till
att jobba. Tillgängligheten var viktig och att inte
säga nej.

Jag brann inte för frågorna men tyckte de var
intressanta. Jag har många gånger funderat på
varför jag inte vågade följa det jag verkligen
tyckte var roligt och vågade gå min egen väg.

Det fanns för mig inga kvinnliga förebilder
som arbetade med brottmål och det tror jag idag
hade stor betydelse för mitt val. Ung och oerfa-
ren tillkom som orsaker. Detta trots att jag under
hela juristutbildningen arbetade ideellt med att
hjälpa människor inom humanjuridken. Jag 
ägnade hur mycket tid som helst att arbeta ideellt
på min fritid och kände att det här det var något
helt annat, mycket starkare, än att jobba med 
affärsjuridiken. Att hjälpa människor i kris och
som dessutom är utsatta var viktiga livsfrågor.

Arbetet som advokat med specialisering på att
företräda klienter i egenskap av  målsägande-
biträde är något jag brinner för. Jag arbetar idag
med allt som har med brottsoffer att göra och
åtar mig såväl stora som små mål. Jag känner mig
lyckligt lottad och tänker ofta på den kvinna och
klient som fick mig att förstå att det var just det
här som jag skulle ägna mig åt. 

För mig står alltid klientens intressen i fokus.
Kvalitet går alltid före kvantitet. Att arbeta med
en massa olika rättsområden och kunna lite av
allting är inte ett alternativ varken för mig eller
de klienter som jag företräder. En klient har rätt
att kräva att du ska vara bäst. Det är viktigt med
specialisering och jag är helt övertygad om att vi
jurister blir mer och mer specialiserade. 

Engagemang, kunskap och kvalitet är a och o
för den som vill lyckas och trivas som jurist.
Många gånger krävs det många timmars hårt

jobb men jag har insett att antal arbetstimmar
inte är det viktigaste utan att det är de effektiva
timmarna som blir viktigast. Att prioritera och
delegera är andra viktiga instrument. Att inte tro
att man är oersättlig är också viktigt att komma
ihåg. Jag driver och är vd på Advokatbyrån Elisa-
beth Fritz AB. Jag vill att mina anställda/kollegor
på byrån ska ha samma fokus och tänkande när
det gäller de viktiga egenskaperna som engege-
mang, kunskap och kvalité. Att ha duktiga kolle-
gor som man känner förtroende för är avgörande.
En bra arbetsplats är också en arbetsplats som
man tycker det är roligt att gå till på morgnarna.

Att hjälpa människor i kris känns otroligt me-
ningsfullt och viktigt för mig och samtliga som
arbetar på byrån. Jag brinner för det jag gör och
varje morgon när jag vaknar och sträcker på mig
känner jag att det ska bli roligt att gå till jobbet.
Inte en morgon är tung oavsett hur tungt målet
är. För alla mål är egentligen tunga eftersom de
jag företräder alltid är utsatta. 

Jag blir lycklig när jag ser att det går att hjälpa
ett brottsoffer att gå viadre med livet. Att få pro-
fessionell hjälp, gå igenom rättsliga processer, få
upprättelse och därefter gå vidare i livet. Att sam-
verka med andra proffesionella är nödvändigt. 
Likaså att delegera och inte tro att man är oersätt-
lig. Jag blir också lycklig när jag tillsammans med
andra kan påverka brottsofferfrågorna till det
bättre och av att kunna förändra det som inte
fungerar eller att bidra med kunskaper så att en
förändring kommer till stånd. Att kunna före-
träda klienter i brottmål samtidigt som man
också kan vara med och påverka samhället.

Balans i livet är ett måste. Att vara nöjd och
trivas med sitt arbete och samtidigt vara nöjd och
lycklig hemma skapar harmoni. Att som kvinna
kunna kombinera arbete och fritid utan att be-
höva avstå från det ena eller andra är för mig
självklart. Stanna upp och fundera på hur du vill
ha ditt liv. En bra balans gör det betydligt
enklare.  

Ord på vägen…

Våga gå din egen väg

N

NAMN Elisabeth Massi Fritz   |   ÅLDER 42   |   YRKE Advokat   |   INRIKTNING Målsägandebiträde i brottmål

Framröstad Till Årets Jurist 2009

ELISABETH MASSI FRITZ
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Stanna upp och 
fundera på hur du 
vill ha ditt liv. En 
bra balans gör det 
betydligt enklare 

’’
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En portfölj för 57.750 kronor?
Jo, det stämmer faktiskt. Men Bölebyns Garveri är inte bara 
unikt vad gäller prisbilden på de portföljer man tillverkar. Till det 
genuina hantverket finns inga genvägar, och det är uppenbart för 
den som väljer en modell från det traditionsrika garveriet i Böle.
 De omsorgsfullt utvalda hudarna garvas i lag av vatten från 
Piteälven och handskördad norrländsk granbark. Garvningen 
tar mellan 6 och 8 månader, och bjuder på unika nyanser i de 
färdiga skinnen. En och samme sadelmakare gör sedan allt från 
urvalet av hudar, tillskärning, montering, handsömnad och finish.

En portfölj av det slag som tillverkas i Bölebyns Garveri blir något 
av en livskamrat och en mycket personlig del av det dagliga  
arbetet. Väntetiden på en portfölj ligger kring 18 månader, men 
den tiden kan med fördel utnyttjas för ett besök på garveriet, 
framföra eventuella personliga önskemål och på plats se huden 
inför tillskärning.
 Om du alltjämt har funderingar kring prislappen, kanske  
vi ska tillägga att en portfölj signerad Böle har en livslängd  
kring en mansålder – eller mer.

Om du önskar göra en beställning eller inhämta ytterligare information kring modeller och Bölebyns Garveri  
är du välkommen att ringa Jan Sandlund på telefonnummer (0)911 62 023. www.boleby.com  




