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Nu kan du äntligen skapa din personliga säng. Du designar den utifrån  

ett val av tusental kombinationer från Englesson tygkollektion.

Bollebygd Eliassons Möbler | Enköping Lennqvist & Klingvall  | Gävle Två Plan | Göteborg Store, Meijers Möbler, Mio Västra Frölunda | 

Halmstad Beta Miljö | Hyllinge EM Härliga Hem | Karlstad MIO Sonnelid | Kungshamn Wedels möbler | Kvicksund Tumbo Möbler | 
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Design your bed™

Exklusiva madrasser finns hos utvalda återförsäljare

Besök www.englesson.com/nyheter

Linköping E-Teak | Luleå/ Gammelstad Wika Möbler | Lund Miljögården | Norrköping Ballingslöv/Englesson | Stenungsund Hermida Inredning 

Stockholm Länna Möbler, Stalands Möbler (Kungens Kurva, Rotebro, Åsögatan)  |  Säter Lidéns Möbler | Umeå EM | Uppsala EM Möbler & Slöjd 
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+20%, −30%, +40%
eller

+10%, +10%, +10%

Vilken fond är bäst efter tre år?

*Brummer Multi-Strategys avkastning sedan start 1 april 2002 till 31 december 2009 uppgick till 103,8 procent efter avgifter.

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

Att ha en jämn avkastning spelar faktiskt större roll än 
vad många tänker på. Investerar du i den första fonden, 
blir nämligen din ackumulerade avkastning +18 procent 
efter tre år medan fonden med jämn avkastning skulle 
gett dig +33 procent.

För dig som ser fördelen med stabil avkastning 
över tiden, till lägre risk än aktiemark naden, är fonden
Brummer Multi-Strategy ett intressant alternativ. Brum-
mer Multi-Strategy investerar i Brummer & Partners 
egna hedgefonder och målet är att ge dig positiv avkast-
ning hur börsen än utvecklas. Fonden har sedan starten i 
snitt haft en avkastning på 9,6 procent per år. Det innebär 
en ackumulerad avkastning på över 100 procent sedan 
fondens start 2002*. Under samma period gav Stockholms-
börsen en ackumulerad avkastning på cirka 70 procent. 

Investerade du 100 kronor i Brummer Multi-Strategy 
för åtta år sedan skulle du idag alltså haft 200 kronor.
Motsvarande investering på Stockholmsbörsen skulle gett 
dig cirka 170 kronor i plånboken. Det kan betyda mycket 
för till exempel ett pensionssparande. Brummer Multi-
Strategy är även ett bra komplement till andra placeringar 
eftersom fonden inte följer börsens utveckling, på fackspråk 
kallas detta att fonden har låg korrelation mot börsen.

Ytterligare en fördel med Brummer Multi-Strategy är 
avgifterna. De är till största delen prestationsbaserade och 
du slipper, som med traditionella fond-i-fond-lösningar, 
beta la ”dubbla” avgifter. Om du tycker det här är ett
begåvat sätt att hantera ditt långsiktiga sparande, ring
08-566 214 80 eller besök www.brummerlife.se och bli 
kund direkt. Välkommen.



UNDERSÖKNING

Kontroversiell lag
Kvinnorna vill ha skärpta

straff – männen är kri-

tiska till kriminaliser-

ingen. Sexköps-

lagen splittrar

de unga juris-

terna.

Legally yours  |  2  |  2010 5

UNDERSÖKNING

På studs
I årets upplaga av

undersökningen 

Juristbarometern

berättar Sveriges

juridikstudenter,

tingsnotarier och

biträdande jurister

var de vill jobba –

och hur de vill ut-

forma sitt framtida

arbete.

KARRIÄR

Bli en 
vinnare
Legally yours nye

medarbetare Joakim

Karlsson, manage-

mentkonsult och 

idrottspsykologisk

rådgivare, lär dig

träna upp din vinnar-

skalle

PORTRÄTT

Repövning
I en stor intervju 

berättar justitierå-

det Torgny Håstad

bland annat om vilka

prejudikatmål han är

mest nöjd med, be-

tydelsen av att vara

skiljaktig, hur det är

att växa upp på ett

slott – och varför

han hänger i ett rep

längs Högsta dom-

stolens fasad.

KULTUR

Gängkrig
bakom ny
genre
”Svensk maffia” har

blivit en av de bäst

säljande svenska

fackböckerna – sam-

tidigt har den skapat

en ny bokgenre. 

A KT U E L LT   |   P E NGA R   |   L I T T E R AT U R   |   V I N   |    H A N NA  N I L S S O N    

E L I SA B E T  F U R A    |  K A R R I Ä R     |  KU LT U R   |   R E SA   |    PÅ  L AG L IG  VÄG   

banden mellan Sverige och
Finland är tätt tvinnade. Vår ge-
mensamma historia ekar än
idag. En stor mängd viktig
lagstiftning är densamma i båda
länderna. Dessutom har vi lik-
nande industristruktur och en
lång erfarenhet av att göra affä-
rer med varandra.

Allt detta spelade in när Ro-
schier för fem år sedan beslu-
tade sig för att starta ett kontor i
Stockholm. På kort tid har byrån
skaffat sig en position här. Det-
samma gäller finska konkurren-
ten Hannes Snellman, som
följde efter några år senare. 

Etableringarna har fått öv-
riga nordiska toppbyråer att se
över sin strategi.

”omvärlden ser norra Europa
mer och mer som en gemensam
marknad. Om tio år kommer
den ledande nordiska byrån inte
att finnas i endast ett nordiskt
land” tror Roschiers senior part-
ner Axel Callissendorff som
även hävdar att man redan nu
skulle kunna utse hans byrå till
Nordens ledande.

lite längre fram berättar vi
om de finska byråernas Sverige-
satsningar – och hur de påverkar
den nordiska  advokatmarkna-
den. 

EN GEMENSAM
MARKNAD

CHEFREDAKTÖR

PETER JOHANSSON

telefon 070–620 39 39

e–post peter.johansson@blendow.se

LEGALLY I N N E H Å L L  |   NUMMER 2   |   2010  |   ÅRGÅNG 8

AKTUELLT

Finnkamp
På kort tid har Roschier och 

Hannes Snellman etablerat sig

i Sverige. Nästa steg är att bli

Nordens ledande byrå 6

16

22
32

68

56

i och med det här numret bör-
jar vi distribuera Legally yours
även till svensktalande jurister i
Finland. Välkomna!
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Finska byråer
skriver om 
Nordenkartan

Så ska
Sverige
slukas
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i dag är roschier och
Hannes Snellman väl eta-
blerade på Stockholms ad-
vokatmarknad. Byråerna
konkurrerar om de största
prestigeuppdragen. Förra
året företrädde Roschier till
exempel Saab, först i sam-
band med rekonstruktionen
och senare vid försälj-
ningen till Spyker.

Framgångarna har fått
de ledande byråerna att se
över sin nordiska strategi.
Täta allianser eller sam-
manslagningar mellan
svenska, finska, danska och
norska byråer diskuteras in-
tensivt.

För sex år sedan hade
det här scenariot framstått
som helt orealistiskt. 

Den nordiska advokat-
marknaden ansågs alltför
splittrad, Sveriges ledande
byråer var inte särskilt in-
tresserade av att expandera
i grannländerna. De siktade
hellre mot Baltikum, Ryss-
land, Kina, London och
Bryssel.  

I Finland, däremot, bör-
jade Tomas Lindholm, se-
nior partner på Roschier,
snegla västerut. På vårvin-
tern 2005 arrangerade advo-
katbyrån en strategikon-
ferens i finska Lappland.
Under de senaste tio åren
hade man vuxit snabbt och
vuxit fram som landets le-
dande och mest lönsamma
advokatbyrå. Men efter IT-
kraschen minskade det
finska näringslivets expan-
sionstakt. 

– Vi upplevde markna-
den i Finland som något
krympande. Samtidigt blev
Stockholm allt mer affärs-
mässigt relevant för oss,

säger Tomas Lindholm. 
En rad faktorer spelade

in i den utvecklingen:
•Svenska byråer fick i

större utsträckning uppdrag
som involverade även Fin-
land och delegerade ofta ut
delar av dessa till finska ak-
törer. 
•Stockholm började få en

tydlig profil som ett inter-
nationellt tvistelösningscen-
ter.
•I Sverige pågick en debatt

om intressekonflikter i sam-
band med controlled auc-
tions.  Därmed fanns det
utrymme för fler ledande
byråer.

•Dessutom fanns det stora
likheter mellan  svenskt och
finskt näringsliv, med ge-
mensamma viktiga bran-
scher som till exempel
telekom, stål och skogsin-
dustri.

– Samtidigt skulle det
vara en jättestor utmaning
för oss att etablera sig i Sve-
rige. Mig veterligen har ald-
rig någon advokatbyrå från
ett mindre land etablerat
sig som en major player i
en större jurisdiktion. Men

vi var lönsamma och ambi-
tiösa, och hade de finansi-
ella muskler som behövdes.

Dessutom var konkurren-
sen betydligt större. Led-
ningen för Roschier bestämde
sig ändå för att satsa.

– Men det var den över-
lägset största risk vår firma
har tagit, konstaterar Tomas
Lindholm.

Han är en av Finlands
ledande jurister, och har
bland annat varit ordfö-
rande för det finska advo-
katsamfundet. Samtidigt
hade hans vän Axel Calis-
sendorff, mångårig delägare
på Mannheimer Swarting,
motsvarande uppdrag i Sve-
rige. Sedan i höstas driver
Tomas Lindholm en mindre
advokatpraktik fokuserad
på styrelserådgivning och
tvistlösning.

– En förutsättning för
att öppna kontor i Sverige
var att vi skulle hitta de
bästa advokaterna. När jag
kontaktade Axel sa jag att

han var namnet på vår lista.
”Är du intresserad?” frågade
jag. Och Axel var, som han
uttryckte det, ”Jävligt intres-
serad!”, skrattar Tomas
Lindholm.

Byrån lade upp en fe-
mårsplan, hösten 2010
skulle stockholmskontoret
ha nio delägare och drygt
50 jurister. Med ett halvår

På kort tid har de finska toppbyråerna  

Roschier och Hannes Snellman etablerat sig 

i Stockholm.

Men Sverige är bara början. Planen är att

bli Nordens ledande advokatbyrå. 

Det finns omvärldsbevakare som
har perspektivet att Roschier……..redan
nu är den ledande byrån i regionen

Det var den
överlägset största
risk vår firma har
tagit

’’

’’
Tomas Lindholm.

AV PETER JOHANSSON | FOTO MAGNUS LAUPA
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kvar är målet uppnått. Axel
Callissendorff har efterträtt
Tomas Lindholm som senior
partner. Tillsammans med
Helsingforsbaserade Ulf-
Henrik Kull, som är mana-
ging partner, leder han
Roschier.  

Stockholmskontorets in-
täkter matchar de i Helsing-
fors, ungefär två tredjedelar
har man genererat själva,
enligt Axel Calissendorff.

Roschier vill gå från att
vara en finsk byrå till att bli
en nordisk.

– Idag har vi en tredjedel
av vår verksamhet i Stock-
holm, tittar vi framåt så
kommer den andelen att
öka. På fem år har vi gått
från två till 55 jurister på
det här kontoret. Klart att
det därför blir en tyngd-
punktsförskjutning. Vi är
mitt inne i en resa.

Målet är att bli den le-
dande nordiska advokatby-
rån. Orsaken är en
förändrad affärslogik.

– Omvärlden ser norra
Europa mer och mer som en
gemensam marknad. Om tio
år kommer den ledande nor-
diska byrån inte att finnas i
endast ett nordiskt land,
eller ens om fem år. Det är
tveksamt om det ens är så
nu. Det finns omvärldsbeva-
kare som har perspektivet
att Roschier, med sin le-
dande marknadsposition i
Finland, i kombination med
de starka men begränsade
närvaro vi har i Sverige,
redan nu är den ledande
byrån i regionen.

Hur menar du?
– Relativt vår storlek så har
vi en närvaro högt upp i vär-
detriangeln och  över ett

större geografiskt täck-
ningsområde än man kan få
om man bara verkar i en ju-
risdiktion.

efter roschiers svenska
lansering började deras
finska huvudkonkurrent
Hannes Snellman fundera
på ett motdrag.

– Vi hade övervägt något
liknande redan tidigare.
Men sedan påverkades sä-
kert våra analyser av att det
redan fanns en finsk byrå i
Stockholm, säger Johan
Aalto, tidigare managing
partner för Hannes Snell-
man.

Bland annat fördes dis-
kussioner om att fusionera
med en ledande svensk
byrå.

– Vi utredde många al-
ternativ, vissa bara som
skrivbordsprodukter, men
till slut kom vi fram till att
vi skulle sätta samman ett
eget team.

Beslutet togs i maj 2008.
I början av september pre-
senterades satsningen – och
den nya svenska delägar-
gruppen; Fredrik von Baum-
garten, Sara Mindus, Sören
Lindström, Richard Åker-
man, Jan Jensen och Martin
Wallin. Nyckelpersonerna

Om jag själv fått designa tidpunk-
ten så är det inte säkert att jag valt den
djupaste finanskris att starta i
’’

Fredrik von Baumgarten, Hannes Snellman, Stockholm.
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hämtades från tre olika by-
råer. De var alla handplock-
ade av Hannes Snellman,
alla kände inte varandra
sedan tidigare.

Lanseringen fick stor
medial uppmärksamhet.
Någon vecka senare gick in-
vestmentbanken Lehman
Brothers i konkurs. Den glo-
bala ekonomiska krisen var
ett faktum

– Om jag själv fått de-
signa tidpunkten så är det
inte säkert att jag valt den
djupaste finanskris att starta
i, konstaterar Fredrik von
Baumgarten småleende.
Som managing partner för
Hannes Snellmans stock-
holmskontor har han ansva-
rat för att bygga upp
verksamheten i Stockholm .

– Men tar man sig ige-
nom det så finns det förde-
lar. Det är lätt att rekrytera
bra människor, till exempel. 

Precis som Roschier
aspirerar Hannes Snellman
på att bli den ledande nor-
diska byrån. Man har kom-
mit till samma slutsats om
framtidens internationella
advokatmarknad:

– Från London eller New
York ser man Norden som
ett och samma. Ska en inter-
nationell klient köpa ett fö-
retag i Sverige så finns det
ofta dotterbolag i Norden.
Naturligtvis är det enklare
med en kontaktperson och
en faktura. Tricket är att
hålla jämn kvalitet i alla län-
der. Då har man en stor kon-
kurrensfördel ur
Londonperspektivet.

Men strategin skiljer sig
från Roschiers.

– Vi ska ha kontor i de
fyra stora nordiska län-
derna. De ska vara tillräck-
ligt stora, ha den bredd och
expertis som krävs i den in-

ternationella konkurrensen.   
Precis som i Sverige vill

man hitta en grupp lokala,
handplockade, advokatstjär-
nor.

– I vintras var vi nära att
kunna presentera en lösning
i Norge, men i sista minuten
var det en av dem som fick

kalla fötter. Då bröts dyna-
miken i deras grupp och all-
ting sprack. Vi hade jobbat
med det i över ett halvår.
Allt var klart, beslutsförslag,
ersättningsnivåer. Det var
väldigt synd.

– Nu diskuterar vi med
en grupp i Danmark. Men
det är inte ett alldeles lätt fö-
retag. Mycket ska stämma,
timing, relationer inom
gruppen. Och vi har ju att
göra med advokater. De
bästa har det ofta ganska
bra där de är. Så vi måste
hitta de som vill hitta på
något nytt. Om vi haft en
jättestor påse pengar hade
det kanske varit lätt, men vi
försöker få med människor
på en vision.

Årets Advokatbyrå 2009

Johan Aalto, tidigare managing
partner för Hannes Snellman.

Vi utredde
många alternativ’’



experter på hela hem sedan 1870

OM BUKOWSKIS
Varje auktion är speciell. Det har varit vår inställning  
ända sedan Henryk Bukowski grundade företaget 1870 
och därmed blev den förste att bedriva katalogiserade 
kvalitetsauktioner i Sverige. Från försäljningen av  
Kung Karl XV efterlämnade samlingar 1873 till den  
uppmärksammade auktionen av Ingmar Bergmans  
kvarlåtenskap 2009. Oavsett om det är en byrå från  
1700- talet eller en vintageklänning från Dior.  

OM AUKTIONSKOMPANIET
Auktionskompaniet grundades 1995 och är ett helägt 
dotterbolag till Bukowskis. Styrkan med Auktions- 

kompaniet är bredden och enkelheten. Genom våra  
auktioner förmedlar vi vardagsantikviteter av bra  
kvalitet men i en priskategori som är tillgänglig för fler. 
Nästan alla föremål säljs inom 14 dagar och fem dagar 
senare har kunden pengarna på kontot.

VÄLKOMMEN
Vi är experter på hela hem och gör även hembesök vid 
behov, exempelvis om det är ett större antal föremål  
som behöver värderas. Efter värderingen föreslår vi vilken 
eller vilka av våra auktioner som skulle passa bäst vid  
en försäljning. Välkommen till Bukowskis. Läs mer på:  
www.bukowskis.se och www.auktionskompaniet.com

Intendent  
Erik Ingare.
ingare@bukowskis.se

Intendent  
Peter Aspelund.
aspelund@auktionskompaniet.com 

Intendent  
Sebastian Taflin.
taflin@bukowskis.se

Intendent  
Tom Österman. 
osterman@bukowskis.se

För kostnadsfri värdering och rådgivning: Telefon: 08-614 08 00.

bukowski auktioner ab, arsenalsgatan 4, box 1754, 111 87 stockholm
tel: 08-614 08 00. www.bukowskis.se  info@bukowskis.se

Experter 
på  
hela hem  
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Boka gratis undersökning på optivy.se

Utan kirurgiskt ingrepp
OPTIVY erbjuder nu som enda ögonspecialist i Norden en mycket skonsam laserbehandling av ålderssynthet. 
Du kan slippa läsglasögon redan samma dag, och se skarpt på både nära och långt håll. Behandlingen innebär 
inget kirurgiskt ingrepp, vilket gör att den är smärtfri, säker och läker snabbt.

Vi genomför först en kostnadsfri förundersökning för att se om du kan behandlas. Fyll bara i uppgifterna på vår 
hemsida, optivy.se, så kontaktar vi dig. Du kan också ringa oss på telefon 08-412 29 20 för att boka tid.

Vi ses!

New vision. No surgery
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john paul stevens, 90 år
nu i april, är den äldste do-
maren vid USA:s Supreme
Court. Han är även en av de
mest liberala. Nyligen för-
klarade han att han tänker
lämna domstolen under 
Barack Obamas tid som presi-
dent. Detta för att domstolens
ideologiska balans ska
kunna bevaras.

”Jag älskar det här jobbet
– och det är ett svårt beslut
att fatta. Men jag vill göra
det här på det sätt som är
bäst för domstolen” har han
anförtrott Washington Post.

Domarna vid Supreme
Court brukar försöka an-
passa sin pensionering, så
att inte flera vakanser ska
uppstå samtidigt.

När en vakans uppstår
på någon av de nio domarp-
latserna är det presidenten
som föreslår efterträdare.
Fördelningen av domare
som anses mer eller mindre
konservativa respektive libe-
rala är avgörande för den ju-
ridiska utvecklingen. Att
utse domarna är en chans att
påverka rättsutvecklingen i
många år efter att man har
avgått som president.

John Paul Stevens är inte
den äldste domare som ver-
kat vid Supreme Court. Oli-
ver Wendell Holmes Jr
slutade i januari 1932, efter
att hans domarkollegor
övertalat honom till detta. 

Då var han 90 år och tio
månader. 

John Roberts, chefsdomare
(konservativ) 2005, nominerad av
George W Bush
John Paul Stevens (liberal) 1975
nominerad av Gerald Ford
Antonin Scalia (konservativ) 1986
nominerad av Ronald Reagan
Anthony Kennedy (oberoende)
1988, nominerad av Ronald Reagan
Clarence Thomas (konservativ)

1991, nominerad av George HW
Bush
Ruth Bader Ginsburg (liberal)
1993, nominerad av Bill Clinton
Stephen Breyer (liberal) 1994
nominerad av Bill Clinton
Samuel Alito (konservativ) 2006
nominerad av George W Bush
Sonia Sotomayor (liberal) 2009
nominerad av Barack Obama

90-åring ger 
Obama en chans 
till förändring 

DOMARNA I SUPREME COURT

John Paul Stevens, 90 år nu i april, har flaggat för att dra sig tillbaka.
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EU har gjort frågan om våld mot kvinnor till en av sina pri-
oriteter och jag lärde mig att den spanska lagstiftningen
anses vara en av de mest moderna inom EU. Lite förvå-
nande kanske men ett bevis så gott som något på att bara
den politiska viljan finns så går det att åstadkomma föränd-
ringar. Många frågor och inlägg från auditoriet gav så små-
ningom liv i diskussionen.

att frågan om våld inom familjen är ett allmänt och al-
varligt problem konstateras i en aktuell dom från Europa-
domstolen, Opuz mot Turkiet, 9 september 2009, liksom att
problemet är intimt förknippad med diskriminering av
kvinnor även om män och barn också kan drabbas. I FN-
konventionen om avskaffandet av all form av diskriminer-
ing av kvinnor (CEDAW) ges en definition av kvinnodiskri-
minering och FNs kommitté för mänskliga rättigheter har
konstaterat att det råder ett samband mellan könsrelaterat
våld och diskriminering av kvinnor. I resolution nr 2003/45
sägs bland annat att all form av våld mot kvinnor sker
inom ramen för en legal och faktisk diskriminering av kvin-
nor och den lägre status i samhället som kvinnor har och
förvärras av de svårigheter kvinnor ofta möter när de söker
hjälp och skydd från Staten. Detta konstaterande finns cite-
rat i domen, som är den första i vilken Europadomstolen
tar ställning till i vad mån det våld en kvinna utsatts för av
sin make kan vara diskriminering också i Europakonventio-

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

ELISABET FURA

LEGALLY | KRÖNIKA

Modiga kvinnor ger 
oss något att fira

å har vi avverkat ännu en internationell kvin-
nodag, den hundrade i ordningen. Vem bryr sig,
frågar sig en och annan lite uppgivet. Säkert är
många liksom jag lite kluvna inför fenomenet. Bra
att det finns åtminstone en dag om året då kvin-
nor får stå i centrum men tråkigt att det behövs.

Min 8 mars var en vanlig arbetsdag på Domstolen. Jag job-
bade med diverse utkast till domar och lade sista handen vid
en artikel om – just det – feminiseringen av Europadomsto-
len. Tanken är att artikeln skall bli ett kapitel i en jubile-
umsbok som skall ges ut för att fira att Domstolen fyller 50 år. 

på kvällen deltog jag i en paneldebatt om kampen mot
kvinnovåld arrangerad av European Parliamentary Journa-
lists (AJPE). I panelen ingick också EU-parlamentarikerna
Eva-Britt Svensson, svenska och ordförande i kommittén
för kvinnors rättigheter och Marc Tarabella, belgisk förfat-
tare av en rapport om jämställdhet mellan kvinnor och
män i EU. Debatten var organiserad på franskt vis; ganska
kaotisk till en början med en sen start och få men intresse-
rade åhörare. Simultantolkning skedde till och från
svenska, franska, engelska och tyska och allt eftersom kväl-
len led fylldes den pampiga salen upp av alltfler åhörare
och journalister. 

Spanien som innehar det roterande ordförandeskapet i

S
strasbourg mars 2010

Vill du 
också äga ett 
hyreshus?         
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nens mening. En enhällig Domstol fann att så var fallet, vil-
ket nog får kallas epokgörande. Efter att ha konstaterat att
Turkiet brutit såväl mot artikel 2 (rätten till liv) eftersom
man inte förmått skydda Nadine Opuz mor som efter år av
trakasserier och hot mördats av sin svärson, som mot arti-
kel 3 (förbudet mot tortyr) då myndigheterna inte heller
förmått ge Nadine Opuz det skydd hon hade behövt mot
våldet som hennes make utsatte henne för, trots upprepade
polisanmälningar, konstaterar Domstolen att det även skett
ett brott mot artikel 14 (diskrimineringsförbudet) i kombi-
nation med artiklarna 2 och 3. I paragraf 200 av domen står
att läsa:

”Bearing in mind its finding above that the general and
discriminatory judicial passivity in Turkey, albeit unintentio-
nal, mainly affected women, the Court considers that the vio-
lence suffered by the applicant and her mother may be
regarded as gender-based violence which is a form of discri-
mination against women.”

Detta är nytt och domen har väckt uppmärksamhet
långt utanför Turkiets gränser. 

men varför i hela fridens namn tog det Domstolen 50
år att ta tag i ett problem som är så stort och så gammalt?
Det enkla (och lite fega) svaret är att ingen tidigare väckt en
talan som erbjudit Domstolen den möjligheten. Domstolen
väljer ju inte sina mål utan dömer i de ärenden som den
rättsökande allmänheten väljer att anmäla. Men det är nog
inte hela sanningen. Personligen är jag övertygad om att de
kvinnor som varit offer för våld av sina partners och teore-
tiskt sett skulle kunna ha klagat till Europadomstolen på att
polis och andra myndigheter valt att inte se och inte agera,
helt enkelt aldrig kommit på tanken att de skulle kunna
föra talan mot sitt eget land för passivitet. Det är viktigt att
så skett och domen bör inspirera även andra stater att se
över lagstiftning och praxis på detta område innan ytterli-
gare kvinnor faller offer.   

I artikeln om feminiseringen, eller rättare normaliseringen
av Europadomstolen, för jag fram tanken att den omständighe-
ten att vi nu är 17 kvinnliga domare av totalt 46 resulterat i att
allt fler kvinnliga advokater företräder klaganden i Domstolen
vilket i sin tur lett till att fler kvinnliga klaganden vänt sig till
Domstolen med frågor som särskilt berör dem som till exempel
våld i hemmet, trafficking, abort, prostitution och andra former
av exploatering. Tack vare dessa modiga kvinnor har en rad vik-
tiga avgöranden kommit till. Det är något att fira!

Kvinnor som varit offer för våld
av sina partners och som valt att

inte agera, har helt enkelt aldrig kommit
på tanken att de skulle kunna föra talan
mot sitt eget land för passivitet. 
’’

BRA AFFÄRER
VÄXER INTE
I LÅNGBÄNK.

SOM ADVOKATBYRÅ ÄR VÅR 

FRÄMSTA UPPGIFT ATT 

konkretisera, förtydliga och alltid 

leverera resultat. Vi springer längre 

och krånglar inte till det. Vi vill mer. 

Välkommen till Cederquist.

WWW.CEDERQUIST.SE
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ålder 27 år   |   jobb Biträdande jurist, Awapatent   |   senaste bok Kunzelmann & Kunzelmann av Carl-Johan Vallgren
senaste restauraurang Monarki   |   senaste låt Keep on walking med Salem Al Fakir  |  senaste tv-program Melodifestivalen

HANNA NILSSON

LEGALLY | KRÖNIKA

om tydligt framgick i det första numret av
Legally yours systertidning Legally Lady så tar
kvinnorna över juridiken. Men det finns fortfa-
rande många svårigheter för kvinnor att ta sig
fram, framför allt inom affärsjuridiken. I diskus-
sionen utgår man ofta från att det största proble-

met ligger i förtryck från medelålders män, omöjligheten att
kombinera karriär med familjeliv och ett allmänt omodernt
system. Men det är hög tid att vi frågar oss om det är hela
problemet. Hur behandlar vi kvinnor egentligen varandra?

i bland annat mediebranschen vittnar unga kvinnor om
problemet att äldre kvinnor inte ”släpper in dem”, något
som jag absolut inte har upplevt i juristbranschen. 

För mig har det snarare varit tvärtom. Jag har fått otro-
ligt mycket i utbyte från mina mer erfarna kollegor! Under
studietiden fanns de som tog sig tid för lunch och besva-
rande av de frågor som jag hade om mitt framtida yrkesliv.
Och när det var dags att söka jobb var det återigen erfarna
kvinnliga jurister som rekommenderade mig. Därefter har
jag under mitt yrkesliv fått otroligt mycket stöd av mina
äldre kvinnliga kollegor. Ett tydligt exempel är att det i stor
utsträckning varit kvinnor som gett mig den konstruktiva
kritik som är nödvändig för att utvecklas, istället för det
enkla men föga användbara ”bra”. 

problemet ligger istället i hur de unga kvinnliga juris-
terna behandlar varandra. Redan på utbildningen har
många av oss upplevt dålig stämning mellan kvinnliga kur-
sare, snack bakom ryggen och i allra värsta fall ren mob-
bing. Beteendet tas sedan med till arbetsplatsen där
kvinnorna i större grad konkurrerar med varandra än med
sina manliga kollegor och de biträdande juristerna som hel-
het. Det leder till dålig sammanhållning mellan kollegorna
och inte sällan dålig stämning på arbetsplatsen. 

Så varför konkurrerar de kvinnliga juristerna med va-
randra mer än med sina manliga kollegor? I diskussioner
om ämnet kommer ordet avundsjuka ofta fram, som det all-
tid gör när kvinnor behandlar andra kvinnor illa. 

Det är ett ord som jag inte tycker om i sammanhanget,
det låter nästan som en ursäkt, som att beteendet är berätti-
gat och ska bemötas med överseende. Missunnsam tycker
jag passar bättre. Elaine Bergqvist, författare av ”Härskar-
teknik- den fula vägen till makt”, ger i sin bok en förklaring.
När en kvinna som upplever att hon har dåligt med plats

Inte ska väl jag-mentaliteten
gör mig ursinnig!

S
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Arbetsplatser bör ta sitt ansvar  för att deras kvinnliga jurister inte ska
känna att det bara finns plats för ett fåtal framgångsrika kvinnor och för
att skapa en miljö där ohälsosam konkurrens inte florerar.  

och en ny kvinna kommer in i bilden kan reaktionen bli hot
och rädsla som resulterar i konkurrensbeteende. Många
män upplever däremot utrymmet som oändligt och de kon-
kurrerar därför inte på samma sätt. Bergqvist ger rådet att
kvinnor ska försöka förändra bilden av utrymmet och lik-
som många av sina manliga kollegor se det såsom oändligt.
Ett tips som jag tycker att alla kvinnliga biträdande jurister
bör ta till sig. Arbetsplatser bör också ta sitt ansvar för att
deras kvinnliga jurister inte ska känna att det bara finns
plats för ett fåtal framgångsrika kvinnor och för att skapa
en miljö där ohälsosam konkurrens inte florerar.  

en annan situation där kvinnor motarbetar kvinnor är
den där de förringar sig själva till förmån för en manlig kol-
lega. ”Inte ska väl jag”-mentaliteten, den gör mig verkligen
ursinnig! Jag har sett det så många gånger. En ung kvinna
blir ombedd att göra något, ett prestigefullt jobbuppdrag
eller liknande. Hon tänker på saken och dess positiva effek-
ter, kanske är det mer anseende på arbetet eller ett bra till-

fälle att marknadsföra sig själv. Men så kommer självtvivlet,
kanske klarar hon inte uppgiften? Kanske är ingen intresse-
rad av vad hon vill säga? Kalle på kontoret däremot, han är
ju både duktig och vältalig, kanske  borde han få förtroen-
det? Det slutar med att kvinnan tackar nej och rekommen-
derar sin manliga kollega istället. På kuppen skjuter hon
inte bara sig själv i foten utan dessutom de kvinnliga kolle-
gor som hon väljer att inte rekommendera. Tycker inte ens
vi kvinnor själva att våra kvinnliga kollegor är lika kompe-
tenta som de manliga? 

inte bara de kvinnor som redan tagit sig upp i karriären
bör ta hand om sina kollegor. Vi unga kvinnor bör lära oss av
både dem och våra manliga kollegor vad gäller att backa upp
och rekommendera varandra.  Vi slåss inte om samma plats,
möjligheterna är ju oändliga! Och det går inte att komma
undan från att den som slår undan benen på sina kollegor i
slutändan bara skadar sig själv och sitt eget anseende. 

’’

Adacta Advokatbyrå AB    Kalendegatan 7    211 35 Malmö    Tel +46 40 98 11 00    www.adacta-law.se    info@adacta-law.se

Vill Du vara med?

MALMÖ   VÄXJÖ   KÖPENHAMN
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De unga juristerna förbereder sig för inför

framtiden. De flesta lockas av domstolarna,

men få vill söka sig till byråvärlden.

I Juristbarometern 2010 redovisas var

unga studenter, notarier och biträdande 

jurister vill jobba – och hur mycket. 

I undersökningen framgår vad de har för

värderingar, vilka arbetsplatser som är mest

prestigefulla och vilken jurist som är deras

främsta förebild.
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Kvinnor  
58,4 %

Män
41,6 %

Studerar på 
juristutbildning

56,8 %

Arbetar som 
  biträdande 
    jurist 27,8 %Sitter ting

15,4 %

 

42 eller äldre
2,1 %

 
24–26 år
22,6 % 

21–23 år
22,1 % 

30–32 år
12 % 

33–35 år
5 % 

18–20 år
10,5 % 

27–29 år
21,7 % 

36–38 år 
2,2 % 

39–41
1,7 % 
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Kön

Hur gammal är du?

Vad gör du?
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40,3 %      38,8 %     34,9 %     34,3 %      30,1 %      29,8 %     26,5 %     24,3 %     22,9 %      21,4 %     21,2 %       20,9 %     19,9 %      18,8 %      17,3 %     

Justitie-
departementet 

Utrikes-
departementet 

FN

Åklagar-
myndigheten

Domstol 

Regerings-
kansliet

EU
Riks-
polisen Mannheimer

Swartling 
Ikea Sida Vinge

Google 
Amnesty 
International 

TV4

Biträdande jurister %

Domstol  25,3
TV 4 25,1
Justitiedepartementet  24,5
Google 23,5
Utrikesdepartementet 23,3

Män %

1. Justitiedepartementet 35,2
2. Domstol  33,1
3. Utrikesdepartementet 31,1
4. Mannheimer Swartling  30,6
5. FN 27,6

Kvinnor %

1. Domstol 45,3
2. Justitiedepartementet 41,3
3. FN 39,1
4. Utrikesdepartementet 37,6
5. Åklagarmyndigheten  35,4

Studenter %

1. Justitiedepartementet  44,2
2. Domstol 41,8
3. Utrikesdepartementet 39,2
4. FN  39
5. EU  31,8

Notarier %

Domstol  60,8
Justitiedepartementet 44,8
Regeringskansliet  43,7
Åklagarmyndigheten  40,9
Utrikesdepartementet 40,2

Domstol
i topp

allra helst skulle vilja arbeta
på. 79 procent förväntar sig
”intressant uppgifter” inom
domstolsvärlden. 68 procent
ser fram mot ”goda referen-
ser för den framtida karriä-
ren”. Endast 15 procent
antar att domstolarna bju-
der ”mycket övertid”.

Även på Justitie- och Ut-
rikesdepartementen är ”in-
tressanta uppgifter” det
stora dragplåstret. 77,8, re-

spektive 78,1 procent
svarar så.

Bland manliga sva-
rande står Justitiede-

partementet högst i kurs,
35,2 procent. 

Kvinnorna sätter dock
domstolsvärlden främst.
Knappt hälften av dem, 45,3
procent, vill gärna jobba där.

Även bland tingsnotarier
och biträdande jurister står
domstolarna högst i kurs,
men bland studenterna står
Justitiedepartementet högst
i kurs.

Tittar man på de svaran-
des ålder så är FN den mest
attraktiva arbetsgivaren
bland de yngsta juristerna.
Nära hälften av 18-20-åring-

arna, 47 procent, vill helst
arbeta där. Även bland 21-
23-åringarna står FN högst i
kurs.

Bland  39 till 41-åringar
vill emellertid bara 17 pro-
cent jobba på FN. I den här
åldersgruppen är Rikspoli-
sen populärast, dryga 41
procent vill arbeta där.

I den äldsta åldersgrup-
pen, 42+, är Ikea mest at-
traktivt. 39,4 procent svarar
detta.

HÄR 
VILL DE UNGA 
HELST JOBBA 

att jobba i domstol är
den mest attraktiva karriär-
vägen bland de unga stu-
denterna. 40,3 procent av
de svarande uppger att
”domstol” är deras drömar-
betsgivare. Justitie- och Ut-
rikesdepartementen följer
sedan med 38,8 respektive
34,9 procent.

De svarande fick uppge
max 10 arbetsgivare som de

Var vill du helst jobba?

40,3 procent av
de svarande
uppger att 
”domstol” är
deras dröm-
arbetsgivare. 
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vi står nu inför den största pen-
sionsavgången någonsin och mellan
2008 och 2020 komer ungefär 30 pro-
cent av dagens arbetsstyrka att gå i
pension. Redan om drygt tre år har en
halv miljon svenskar gått i pension.

samtidigt som generationsväxlingen
pågår för fullt så kommer revisions-
plikten att slopas för en stor del av
Sveriges företag. Konsekvenser av
detta har vi redan börjat skåda – revi-
sionsbyråer ser sig om efter andra sätt
än tidigare att ta marknadsandelar. De
ger sig bland annat in på advokatbyrå-
ernas marknad genom att erbjuda juri-
disk rådgivning i högre grad än
tidigare.

vad kommer detta att få för konse-
kvenser på juristbranschen? Svaret är
enkelt; konkurrensen om den bästa ar-
betskraften kommer att öka. Desto
svårare är det däremot att veta tillvä-
gagångssättet för att bli attraktiv som
arbetsgivare. Inte minst med de krav
Sveriges framtida jurister ställer på
sina framtida arbetsgivare.

bg research har genomfört Juristba-
rometern 2010 – en attityd och kun-
skapsundersökning bland Sveriges
unga och framtida jurister. 2042 stu-
denter, notarier och biträdande juris-
ter har besvarat frågor om vad de
värdesätter, både professionellt och
privat.

Dessutom presenterar undersök-
ningen vilka arbetsgivare som är mest
attraktiva och varför det är så.

här presenteras delar av resultatet
från Juristbarometern 2010. För att få
en mer heltäckande bild av attityderna
och framtidssynen hos framtidens ju-
rister finns Juristbarometern 2010 att
köpa från BG Research.

För mer information kontakta 
Maria Karnland på
maria.karnland@blendow.se.
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0,000000

8,571429

17,142857

25,714286

34,285714

42,857143

51,428571

60,000000

Ikea           Google           TV4             SEB                              Swedbank
         

21,4 %        19,9 %         17,3 %          12,6 %         10,8 %          10,8 %

Handels-
banken

Ikea populärast 
inom näringslivet
Ikea är den absolut populäraste arbetsgivaren inom näringsli-
vet. Grundaren Ingvar Kamprads beryktade snålhet tycks inte
skrämma bort de unga juristerna.

Medieföretag som Google och TV4 står också högt i kurs.

24,9 %

16,4 %
13,3 %

11,1 % 9,6 %

Advokat Del-
             ägare 

Bolags-
jurist

Stat 
eller 
kommun

Domstol

Allmän-
bildande 

54,9 %     42,7 %     31,2 %     26,5 %     25,6 %    

För att få 
välbetalt 
arbete 

För att 
hjälpa 
utsatta  

För att 
jobba 
interna-
tionellt

För att 
bli konsult

Var ser du dig 
själv om tio år?

Varför ville du bli jurist?

Vilken är den mest attraktiva  
arbetsgivaren inom näringslivet?

FÖRBEREDELSER INFÖR
GENERATIONSVÄXLINGEN
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0,0

4,4

8,8

13,2

17,6

22,0

Mannheimer 
Swartling 

White & 
Case

Hammar-
skiöld & Co 

Vinge Cederquist Lindahl

22,9 %             20,9 %              12,7 %               12,6 %               11,6 %               11,2 %              8,3 %                 8 %                    7,4 %               7,1 %

Setterwalls Delphi Bird & Bird Linklaters

Biträdande jurister %

1. Mannheimer Swartling 21,9
2. Setterwalls 16,4
3. Vinge 16,2
4. Lindahl 15
5. Cederquist 14,2

Män %

1. Mannheimer Swartling  30,6
2. Vinge  27,5
3. Cederquist  16,1
4. Setterwalls  14,1
5. Lindahl  13,9

Kvinnor %

1. Mannheimer Swartling 17,5
2. Vinge 16,3
3. Lindahl 11,7
4. Cederquist  10,4
5. Delphi  10,1

Studenter %

1. Vinge  26,8
2. Mannheimer Swartling 25,9
3. Cederquist  13,6
4. Lindahl 11,9
5. Hammarskiöld  11

Notarier %

1. Mannheimer Swartling 14,3
2. Lindahl 11,2
3. Delphi 10,8
4. Setterwalls  10,5
5. Vinge 8,7

HÄR 
VILL DE UNGA 
HELST JOBBA 

MANNHEIMER SWARTLING

Hetaste
byrån
de affärsjuridiska advo-
katbyråerna får kämpa om
de unga juristernas upp-
märksamhet. När vi 2004
genomförde den första Ju-
ristbarometern så fick byrå-
erna låga betyg av de
svarande. Efter några år
lyckades dock några av de
ledande byråerna  bryta

?

Kanske
46,5 %

Nej
22,9 %

Ja
30,6 %

 

Ja, det är troligare 
att jag söker mig dit.  

6,8 % 6,2 %

Ja, det är mindre troligt 
att jag söker mig dit

Nej  87 %

trenden. Efter finanskrisen
upplever dock framtidens
jurister att byråerna tappat
fokus, intresset för Sveriges
största byråer, Mannheimer
Swartling och Vinge, har
minskat sedan förra årets
mätning. Trots detta fortsät-
ter de båda jättarna att
toppa byrålistan. 

Ettan, Mannheimer
Swartling, lockar 22,9
procent. För tvåan
Vinge är samma siffra

20,9. Förra året var de re-
spektive andelarna 27 och
25 procent.

På tredjeplatsen hittar vi 
Cederquist som, trots den
allmänna byråtrenden, ökat
sin dragningskraft hos de
unga. Årets andel är 12,7,
förra året var den 9,9.

Även Lindahl, Delphi,
Hammarskiöld & Co och
Baker & McKenzie ökar
jämfört med förra året.

Potentialen att bli popu-
lärare är dock god. Endast
22 procent svarar ett rakt
”Nej” på frågan huruvida de
vill jobba på en affärsjuri-
disk advokatbyrå.

Har lågkonjunkturen på-
verkat din inställning till 
att jobba på affärsbyrå?

Vill du jobba på 
affärsjuridisk byrå?

Vilken byrå vill du helst jobba på?

Intresset för
Sveriges största
byråer har
minskat sedan
förra årets 
mätning. 
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Kvinnorna vill ha skärpta
straff.

Männen är kritiska till
kriminaliseringen.

Sexköpslagen splittrar
de unga juristerna.

Under våren väntas ju-
stitiekansler Anna Skarhed
redovisa sin utvärdering av
lagen om förbud mot köp av
sexuella tjänster. Sedan
lagen trädde i kraft 1999
har den varit omdiskuterad. 

I Juristbarometern fick
deltagarna ge sin syn på
lagen. 28,3 procent anser att
straffen bör skärpas. 18,3

procent tycker att lagen är
bra i sin nuvarande utform-
ning och 16,6 procent är kri-
tiska till kriminaliseringen.

Tittar man på kvinnor
respektive män har svarat
blir skillnaderna drama-
tiska. 38,5 procent av kvin-
norna vill skärpa straffen
medan 7,4 procent är kri-
tiska till kriminaliseringen.

Bland männen vill 13,6
procent skärpa straffen och
nästan en tredjedel 29,9 pro-
cent är kritiska till krimina-
liseringen.

Ring oss på 08-505 646 00 om du vill veta hur vi kan hjälpa ditt företag. 

»ALWAYS DELIVERS« 
REAL ESTATE

»EASY TO WORK WITH« 
BANKING AND FINANCE

»OUTSTANDING TEAM« 
CAPITAL MARKETS

»EXCELLENT ADVICE, ALWAYS TO 
THE POINT, AND GREAT VALUE« 

CORPORATE AND COMMERCIAL

LEGAL 500 OM KONTORET I STOCKHOLM (2009)  

www.KilpatrickStockton.se

Sexköpslagen
splittrar de unga
juristerna

”Bra i förhållande till trafficking
och människohandel, men inte
annars”

”Det bör övervägas om inte
försäljningen också bör krimi-
naliseras. Att köpa och att sälja
narkotika är kriminellt, men
motsvarade gäller ej aktuell
lag. Märkligt.”

”Lagen borde ändras så att
det blir lättare för polisen att be-
visa sexköp. De ska inte behöva
ta köparna på bar gärning.”

”Lagtexten är skriven så att
den syftar på handel, tjänster
och ord som vi relaterar till
vardagliga saker. Lagtexten
skulle istället ha använt ord
som visar vilken vidrig handel
det faktiskt är!”

”Man bör lägga mer tid på
uppföljning och åtal av brott.
Straffen är ungefär bra men det
är uppföljningen som brister.”

”Bland det sämsta svenskt
rättsväsende har infört. Hjälper
ingen, förutom de som utnyttjat
slavarna. En omänsklig lag som
borde avskaffas snarast möjligt.
Moraliskt rätt, men moral före
människoliv är en oxymoron i
sig.”

”Lagregleringen bör inriktas
på att komma åt prostitution
som har samband med männi-
skohandel, inte frivillig prosti-
tution”

”Även försäljning bör krimina-
liseras”

”Jag är kritisk till de studier
som jag tror ligger bakom kri-
minaliseringen. Jag är inte kri-
tisk till kriminaliseringen.”

”Lagen fyller om inte annat
en moralstyrande funktion”.

Källa: Juristbarometern 2010

Så tycker kvinnorna
om lagen:

Så tycker männen
om lagen:
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?Straffen bör skärpas          Lagen är bra som den är          Jag är kritisk till 
                                                                                         kriminaliseringen 

Kvinnor
38,5 %

Kvinnor
7,4 %

Kvinnor
17,8 %

Män
13,6 %

Män
19,1 %

Män
29,9 %

– 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

Vill du veta m

omora och kst
Genomgåend
Law, Chambe
högst rankad
Gernandt & D

g

gdmer? Besök oss gärna på www

ertransaktioner och tvistmplexa 
de lovprisas byråns skickliga jur
rs Global, Legal 500, Affärsvärlde

de advokatbyråer enligt bransch
v Sveriges meDanielsson är en a

g j

da se

.r
erat hanters förmåga atrist

. arketr MrgeeMochn e
cial rCommehmätningarna 

est välrenommerade och
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Under våren kommmer 
sexköpslagen att utredas. 
Vilken är din uppfattning?

?

Välpresterande  

65,8 % 
65,6 % 

62,4 % 
59,8 % 

58,7 % 
54,4 % 44,8 % 

43,5 % 
42,6 % 

51,9 % 

Ansvarstagande

Ärlig Engagerad

Respektfull
Håller deadlines

Kan ta 
konstruktiv 
kritik

Socialt 
kompetent

Kreativ 

Driftig 

Vad är viktigast att uppfattas som?

40,2 %          34,7 %          14 %            5,8 %            2,8 %           2,5 %

24 – 27000
per månad

21 – 24000
per månad 

27-30 000
per månad  

18-21 000
per månad

Mer än 
33 000
per månad

30 – 33 000
per månad

Nej 51,7 %

Ja 48,3 %

Vad förväntar du dig att tjäna på ditt
första jobb efter examen?

Går du ner i lön
ifall det innebär
mer fritid?
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?

  

30-40 
timmar
i veckan 

41-50 timmar
i veckan

48,6 %           41 %           8,4 %             2 % 60,1 %           25,7 %         13,6 %          0,6 % 56,5 %      16,7 %     16,3 %         6 %      4,4 %

41-50 
timmar 
i veckan  

Mer än 50 
timmar
i veckan

Mindre än 
30 timmar 
i veckan

Mer än 50 
timmar
i veckan

30-40 
timmar
i veckan 

Mindre än 
30 timmar 
i veckan

0,000000

8,571429

17,142857

25,714286

34,285714

42,857143

51,428571

60,000000

Ja, 
period-
vis

Ja, under
de första
åren, ifall
det blir 
bättre 
senare

Ja, det 
får man 
räkna 
med i 
jurist-
branschen 

Nej, men 
jag har 
inget val
och gör 
det ändå

Nej, det
accep-
terar 
jag inte

Advokat Delägare
              på affärs-
              byrå  

3,47      3,31       3,22      3,16     3,11        3,11

Åkla-
gare

Skatte-
jurist 

   FN     Domstol 

Män

Kvinnor
Ja 

54,9 %

Nej 
45,1 %

Nej 
31,2%

Ja
68,8 %

Ja
45,2 %

Nej
54,8 %

Ja, aktivt  Ja, fast 
               inte 
               aktivt  

8,4 % 9,8 %

26,6 %

55,1 %

Nej, men 
kommer 
snart att 
söka mig 
vidare

Nej, jag 
trivs bra 

Ni som vill, 
tror ni att 
ni blir det?

Ja 
62,5 %

Nej
37,5 %

De unga juristerna vill
inte – uteslutande – leva
för jobbet. 

60 procent kan tänka
sig att byta jobb om de
tycker att de får för lite tid
för familjeliv. Några 40-
timmarsveckor behöver
det däremot inte vara tal
om. Knappt hälften kan
tänka sig att jobba upp till
50 timmar i veckan. 
8,5 procent vill arbeta

ännu mer. Var fjärde stu-
derande förväntar sig
också att arbetslivet kom-
mer att gestalta sig på just
det sättet. Endast 4,4 pro-
cent tänker vägra jobba på
en arbetsplats där arbetsti-
den är alltför omfattande.

Bland biträdande juris-
ter vill mer än hälften bli
delägare. 

Optimismen att dröm-
men ska bli sann är stor –

fast bara hos männen.
68,8 är fyllda av tillit
kring detta. Bland kvin-
norna är motsvarande
andel betydligt lägre: 45,2.
När de unga juristerna får
beskriva sin drömarbetsp-
lats är feedback, möjlighet
till balans i livet och jäm-
ställdhet de viktigaste frå-
gorna. ”Inspirerande
kollegor” är viktigast när
de letar nytt jobb.

Hem ljuva hem?

DE UNGA 
JURISTERNA VILL 

INTE – BARA – LEVA
FÖR JOBBET

Hur mycket skulle du vilja
arbeta jobba på ditt första 
arbete efter examen?

Hur mycket förväntar du dig
att jobba på ditt första arbete
efter examen?

Är du beredd att jobba på en 
arbetsplats som kräver att du
jobbar mer än du skulle vilja?

Populäraste inriktning-
arna i genomsnitt. 

Letar du nytt jobb
i dagsläget?

Vill du bli 
delägare?
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Studerande

(Har graderats från 1-5)

Biträdande jurister
och notarier

Studerande
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?

Utrymme 
kombi-
nera med 
familjelivet

Feedback   Jämställd-
het   

0,000000

8,571429

17,142857

25,714286

34,285714

42,857143

51,428571

60,000000

4,38      4,15      3,99     3,89     3,88     3,87     3,82     3,77      3,36     3,35 

Inspire-
rande 
kollegor 

Varie-
rande 
arbets-
uppgifter

Flexibel
arbets-
tid

Trygg 
anställ-
ning

Goda 
refe-
renser 

Hög 
lön 

Intern 
vidare-
utbild-
ning

Större 
och 
större 
utma-
ningar 

Möjlig-
het till 
ledande
befatt-
ning

Snabb 
karriär-
utveck-
ling  

46,7 %               38,1 %              37,6 %             36,8 %              30,8 %

49,1 %     45,4 %      38,6 %     33,1 %     24,7 %

Goda förut-
sättningar 
för föräldra-
ledighet

Pensions-
försäkring

Flexibilitet 
i arbetstider

Betald övertid Betald 
vidare-
utbildning

26 %       25,4 %     24,5 %      14 %       11,5 %    

Inställning-
en till jäm-
ställdhet, 
integration 
och arbetsmiljö 

Löneut-
veckling

Större 
flexibilitet

Miljömed-
vetenhet

Medbe-
stäm-
mande i 
företagets
strategier

34,4 %   29,2 %      21,5 %      19,5 %       13,7 %    

Få ett jobb
som inne-
bär stora 
utmaningar 

Bygga 
upp en 
god 
privat-
ekonomi  

Få spe-
cialistkom-
petens

Avancera 
på arbets-
platsen

Bidra 
till sam-
hällsut-
vecklingen

Uppskatt-
ning   

Hjälp-
samhet 

Vad är viktigast 
på en arbetsplats?

Vad är viktigast att för-
ändra på din arbetsplats?

Vad är viktigast att uppnå 
snabbt efter examen?

Vad är det viktigast att din arbets-
givare erbjuder, utöver grundlön? 

Vad lockar mest när du letar 
arbetsgivare? 

f
o

t
o

: 
l
u

c
k
y
l
o

o
k

(medeltal, graderats från 1 till 5)
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?

0,000000

8,571429

17,142857

25,714286

34,285714

42,857143

51,428571

60,000000

3,25 %
1,52 %

12,41 % 13,92 %

42,5 %

1,01 % 1,59 %
4,69 %

13,49 %

2,16 %

Center-
partiet

Femi-
nistiskt
initiativ 

Folk-
partiet

Krist-
demo-
kraterna

Miljö-
partiet

Mode-
raterna

Pirat-
partiet

Social-
demo-
kraterna

Sverige-
demo-
kraterna

Vänster-
partiet 

Därutöver har 13 procent
av de svarande ännu inte 
bestämt sig. 0,7 procent röstar inte

Vilket parti skulle du rösta
på om det var val?

Andel av de som vet 
vad de skulle rösta på.

Om de unga juristerna får
bestämma så kan Fredrik
Reinfeldt tryggt regera vi-
dare. 42,5 procent av de rös-
tande väljer Moderaterna.
Med Folkpartiets 12,41 pro-
cent så finns det goda mar-
ginaler för att bilda en
regering.

De övriga alliansparti-
erna är inte lika attraktiva
bland unga jurister. Varken
Centerpartiet (3,2) eller
Kristdemokraterna(2,16)
skulle klara fyraprocents-
spärren.

Miljöpartiet (13,9) är näst
störst i väljargruppen. 
Socialdemokraterna är dock
fortsatt impopulära, 13,4
procent av de unga juris-
terna sympatiserar med
dem.

Vänsterpartiet lockar 4,6
procent, men varken Sveri-
gedemokraterna (1,5), Femi-
nistiskt Initiativ (1,5) eller
Piratpartiet (1 procent) kan
hoppas på några riksdags-
mandat ifall de unga juris-
terna blir vägledande vid
riksdagsvalet. 

REINFELDT KVAR OM DE UNGA 
JURISTERNA FÅR BESTÄMMA

Fredrik Rein-
feldt kan tryggt
regera vidare
Om de unga
juristerna får
bestämma. 

Näst störst.
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0,000000

8,571429

17,142857

25,714286

34,285714

42,857143

51,428571

60,000000

Ekonomi               Klimat            Jämställdhet    Kriminalpolitik    Sysselsättning

22,5 %               20 %                 17,9 %            14,3 %               11,9 %

Kvinnor %

Jämställdhet 26,2
Klimat 21,1
Kriminalpolititk 14,8

Män %

Ekonomi 34,8
Klimat 18,5
Sysselsättning 13,8

Vilken samhällsfråga 
berör dig mest idag?

Ekonomin är den fråga som
starkast engagerar de unga
juristerna. 22,5 procent upp-
ger detta. 20 procent svarar
att klimatet är den mest an-
gelägna frågan.

Jämför man hur män
och kvinnor svarar på den
här frågan så blir skillna-
derna dramatiska. För kvin-

nor är jämställdhet vikti-
gast, 26,2 procent. Bland
männen är det bara 5,8 pro-
cent som svarar så.

Mer än var tredje man,
34,8 procent uppger i stället
att ekonomin är den vikti-
gaste frågan. Bland kvin-
norna är motsvarande andel
14,1 procent.

EKONOMI ENGAGERAR FLEST

Myndighetstolkning telefon: 0770-45 74 00 (dygnet runt)
Övriga tjänster: 0774-40 05 50
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     SPRÅKCOACHER     KURSER     SKRIBENTER     TOLKNING

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

Högre 
lön  

60,7    54,3      48,2    43       33,2     70       36,9      35,3    30,1      26,5  

För lite 
tid till 
familjeliv  

Intressan-
tare jobb

Högre 
lön på 
annat håll 

För höga krav 
på antalet 
arbetstimmar

För lite 
uppmun-
tran

Färre 
arbets-
timmar 

Delaktig-
het i beslut 

Större 
flexi-
bilitet 

Vidare
utbildning

Vad skulle få er att 
byta arbetsplats?

Hur vill ni förändra 
er arbetssituation?

Biträdande jurister och notarier Biträdande jurister och notarier



Torgny
Håstad

ÅRETS 
JURIST
2010

Torgny Håstad är den förste som 
utsetts till ”årets jurist” vid två tillfällen. 



?

Torgny 
Håstad, 
justitieråd  

13,8 %               6,7 %                 6,1 %                5,8 %               5,4 %               4,.8 %                4,5 %                4,4 %                4,3 %                3,7 %

Göran 
Lambertz, 
justitieråd

Anne 
Ramberg, 
Advokatsam-
fundet 

Elisabeth 
Massi Fritz, 
advokat

Barbro 
Jönsson, 
fd åklagare

Elisabet Fura, 
Europa-
domstolen

Jens Lapidus, 
advokat, 
författare

Leif Silbersky, 
advokat

Christina 
Ramberg, 
professor 

Carin Götblad, 
länspolismästare

I undersökningen har de
unga juristerna svarat på
vilken aktuell jurist de är
mest imponerade av.

13,8 procent svarar
Torgny Håstad. Därmed
är han den förste som
utsetts till ”årets jurist”

vid två tillfällen. Förra
gången var 2008. Justitierå-
det är mest populär hos
både kvinnor och män.

Längre fram följer en
längre intervju med Torgny
Håstad där han kommente-
rar resultatet.

På andra plats följer

Håstads justitierådskollega
Göran Lambertz. ”Rättssä-
kerhet är inte något man
blir särskilt populär på”
kommenterade Lambertz
när han i höstas avgick som
justitiekansler, något som
6,7 procent av de svarande 
uppenbarligen inte håller
med om.

Advokatsamfundets ge-
neralsekreterare Anne Ram-
berg och advokat Elisabeth
Massi Fritz följer sedan,
med 61 respektive 5,8 pro-
cents stöd.

De yngsta %

Leif Silbersky 15,7
Torgny Håstad 11,6

De äldsta 42+ %

Barbro Jönsson 10,3
Carin Götblad 10,3

Kvinnor %

1. Torgny Håstad 10,3
2. Elisabeth Massi Fritz  8,7
3. Anne Ramberg 7,2
3. Barbro Jönsson 7,2

Män %

Torgny Håstad 18,9
Göran Lambertz 10,8
Jens Lapidus 5,4

Justitierådet Torgny Håstad är de unga juristernas favorit. 

För andra gången utses han till årets mest beundrade jurist.

Vilken jurist beundrar du mest?

MÖT 
ÅRETS JURIST

SID 32

Göran Lambertz, 
justitieråd  6,7 %

Anne Ramberg, 
Advokatsamfundet  6,1 %

Elisabeth Massi Fritz, 
advokat 5,8 %

Barbro Jönsson, 
fd åklagare 5,4 %

2 3 4 5

6 Elisabet Fura, 
Europadomstolen 4,8 %

7 Jens Lapidus, advokat,
författare 4,5 % 8 Leif Silbersky, 

advokat 4,4 % 9 Christina Ramberg,
professor 4,3 % 10 Carin Götblad, 

länspolismästare 3,7 %
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När de unga juristerna nu för
andra året får spå framtidens
klädkod i advokatbranschen
så är trenden entydig: den
formella klädseln, med svart
kostym och slips, är på väg
ut. Kostymen blir kvar, tror
dryga 47 procent av de sva-
rande, men slipsen försvin-
ner.

7,6 tror att ”jeans och
skjorta” är trolig klädsel
för framtidens advokat.
0,8 procent spår fritid-
sklädsel. Samtliga ande-
lar har ökat jämfört med
förra årets undersökning.

44,3 procent tror dock att
”svart kostym och slips” blir
det som gäller även i framti-
den.

”Motsvarande för kvin-
nor” angavs i samband med
frågeställningen.
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Ja, endast de 
som aktivt sökt
tjänsten kan 
komma i fråga 
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branschfokuserade fullservicebyrå med inrikt-
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verksamheten.
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Justitieråd ska
söka sina jobb

Grundlagsutredningen före-
slår att rekryteringen av de
högsta domarposterna ska
bli öppnare. De unga juris-
terna instämmer. 43,7 pro-
cent tycker att det ska
finnas möjlighet att söka
tjänsterna samtidigt som 

regeringen även i fortsätt-
ningen ska kunna lansera
egna förslag. 14, 3 procent
går ännu längre. De vill att
endast de som aktivt sökt
tjänsten kan komma i fråga
för jobb som justitie- och 
regeringsråd. 

Hur tror du att morgon-
dagens advokat kommer
att gå klädd?

Behövs större insyn i rekry-
teringen av höga domare?
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“ swift, excellent, customer 
friendly service ”

Legal 500, 2009

På Advokatfirman Delphi arbetar fler än 110 jurister på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, 

Linköping och Norrköping. Vi hjälper till med rådgivning inom affärsjuridikens alla områden. Vi 

rankas och rekommenderas i flera internationella medier, och dessutom får vi fina betyg av våra 

klienter i svenska sammanhang. *   

* Se till exempel Affärsvärldens årliga undersök-
ning bland inköpare av juridiska tjänster, 2009.



TORGNY HÅSTAD

På väg att
lämna HD

AV PETER JOHANSSON  |  FOTO MAGNUS LAUPA

Som professor och justitieråd 
har Torgny Håstad format generationer av jurister.

För Legally yours berättar han bland annat vilka 
prejudikatmål han är mest nöjd med, betydelsen av att vara 
skiljaktig, hur det är att växa upp på ett slott – och varför han
hänger i ett rep längs Högsta domstolens fasad.
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rån våning sju blickar Torgny Håstad ned mot
Bondeska palatsets innergård. Vinterns sista
snödrivor dröjer kvar längs fasaden. 

– Borde innebära en mjuklandning, bedömer
han.

Mantelrepet har förankrats runt ett element
och sedan virats runt en kopiator. Det senaste är
egentligen överkurs, men hanns med den här
gången.

– Brandrisken är inte akut, konstaterar han. 
För att skydda kostymen från friktionen läg-

ger Torgny Håstad en ögla runt ben och midja,  i
öglan fäster han en firningsåtta och genom den
trär han repet. 

Justitierådskollegan Kerstin Calissendorff
hastar förbi i korridoren. 

– Nu igen, frågar hon.
Torgny Håstads friluftsintresse är mycket

stort. Sedan 2003 är han är ordförande för
Svenska turistföreningen och är bland annat en
hängiven bergsklättrare. In på 1980-talet job-
bade han ett par år som instruktör i Dolomi-
terna. 

Det här är inte första gången som Torgny
Håstad använt sin klätterutrustning till att fira
sig ut för Högsta domstolens fasad. Syftet är att
förbättra säkerheten:

PORTRÄTT  |   TORGN Y  H Å STA D

namn Torgny Håstad   |   ålder 66   |   familj ”Hustru, två barn, tre barnbarn”   |   senaste

bok ”En lycklig liten ö” av Lars Sund.   |   senaste film ”På TV såg jag senast Rödskägg av 

Akira Kurosawa”   |   favoritlag Svenska längdskidslandslaget   |   favoriträtt ”Nygräd

dade pannkakor, direkt ur pannan”   |   idrottskarriär Elitspelare i bordtennis.  Vunnit 

veteran-DM i tennis.  

F
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Brandmännen 

försökte hejda mig,

men jag trängde mig

förbi. Jag sa att jag hade 

viktig utrustning som

måste räddas. 

’’
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Tack vare de sportiga köregenskaperna och att den elektriska suffl  etten bara tar nio sekun-
der att fälla lindrar Audi A3 Cabriolet dina frihetsbehov snabbt. Att suffl  etten är av tyg gör 
att den tar minimalt med plats nerfälld. Med andra ord går bagageutrymmet fortfarande 
att packa i. Och eftersom tyg väger mindre än plåt kan vikten hållas nere. Det märks både 
på köregenskaper och bränsleförbrukning. Att ljudnivån i motorvägsfart bara är en decibel 
högre än i vanliga Audi A3 låter kanske förvånande. Men så är det. Välj mellan fem olika 
motoralternativ, varav två TDI-motorer som klarar 119 gramsgränsen och gör bilen till en 
godkänd miljöbil.  Välkommen till din Audiåterförsäljare på en befriande provkörning. 

Audi A3 Cabriolet. 

 Audi A3 Cabriolet från ca 

224.400kr

Leasing:

fr 1.275 kr/mån*

Förmånsvärde:

fr 1.625 kr/mån*

Större frihet.

Audi_Legally_yours_210x297_A3-Cab.indd   1 10-04-08   14.52.48
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– Vi har haft en del brandövningar, och då
går man upp och ner i trapporna. Men när det
brinner på allvar så är det ofta som värst just i
trapporna . Då gäller det att komma ut på annat
sätt.

Torgny Håstad balanserar ut på avsatsen.
Han slänger en sista blick mot marken, och bör-
jar fira sig nedåt.

Stockholms ström blänker i marssolen. På
Vasabron syns några enstaka förbipasserande.
Om de tittade upp mot domstolen skulle de få
intrycket att en slipsprydd rififitjuv var på väg
utför fasaden.

Sakta – i stötar – sänker sig Torgny Håstad
mot marken. Han landar på fötterna och trär av
sig utrustningen.

I höstas blev det ett skarpt alarm, med brand-
kårsutryckning. Vid tillfället befann sig Torgny
Håstad på lunchkrogen mittemot. 

– Plötsligt såg jag hur hela domstolen gick ut
ur byggnaden och ställde sig på uppsamlingsp-
latsen på torget här ute. Johan Munck kom in till
mig och berättade att det var brandlarm. ”Ska
jag snuvas på konfekten?” tänkte jag. 

Torgny Håstad skyndade in.
– Brandmännen försökte hejda mig, men jag

trängde mig förbi. Jag sa att jag hade viktig ut-
rustning som måste räddas. 

Väl på sitt rum surrade han fast repet och
kastade sig resolut genom fönstret. 

Vad får du för reaktioner?
– Det är blandat. Kollegorna vinkar och knackar
på fönstren när jag passerar förbi. 

– En del tycker nog att jag gör mig märkvär-
dig. Själv tycker jag det är ganska kul att hålla
förmågan i gång.

I juristsverige viskas om Torgny Håstads
brandövningar. Många ifrågasätter deras exi-
stens. Historierna bidrar till hans ryktbarhet –
och i förlängningen till hans popularitet. I Jurist-
barometern röstades han – för andra gången –
fram som årets mest beundrade jurist. Själv för-
bryllas Torgny Håstad av populariteten:

– Min massmediala framtoning är ganska
obetydlig. Jag föreläser sällan för studenter, vid
mitt gamla universitet Uppsala har varje juridik-
student kanske hört mig tala vid ett enda tillfälle
under hela studietiden. Och mina böcker är inte
längre vanliga som kurslitteratur. Det är svårför-
klarligt. 

Torgny Håstad formulerar sig gärna vasst,
ironiskt och uttömmande, vänder och vrider på
argumenten.

– Möjligen läser den här gruppen många
rättsfall från HD, och har kommit i kontakt med
mig på det sättet. Kanske har de fäst sig vid att
jag är mer skiljaktig och förklarar mina beslut
mer än genomsnittsrådet. Det är möjligt att de
inte direkt har ogillat vad de läst.

På Facebook har du två fanklubbar. Har du varit där och läst?
– Nej, Facebook vet jag inte riktigt vad det är. Jag
får intrycket att man är med där om man vill
skriva runt till alla människor vad man gör varje
dag. ”Nu sitter jag på tåget och har det bra” eller
”I dag skrev jag en bra dom”.

Det känns inte aktuellt för dig?
– Nej, men jag har bloggat genom att skriva om
min och en kamrats förstabestigning av Nallos
sydvägg. Och då och då skriver jag israpporter
på Skridskonätet. Jag tillhör forskningsfronten
vad gäller nyisar. Nätet ger bra information. Förr
fick jag chansa, då blev det många blindkör-
ningar när jag letade efter de bästa isarna.

Under säsong kan Torgny Håstad  tillbringa
någon halvtimme om dagen med att läsa israp-
porter från Sverige, Finland, Norge, Holland,
Kina.

– När jag hinner så vill jag bli exakt uppdate-
rad. Det är intressant att följa isutvecklingen och
räkna ut vad som är bärigt nästa dag. 

Vad är speciellt med nyis?
– Den är blank och slät och ger bra glid. Det är
läckert att vara först på oanvända isar. Tio-fem-
ton centimeters betongis är ointressant och har
sällan bra yta. Det ska finnas en risk för ett litet
obehag där bedömningsförmågan kommer in
och skickligheten visar sig. Men det gäller att 
balansera djärvhet med omdöme. 

Ser du paralleller till verksamheten i HD?
– Kanske det.

när torgny håstad var 14 år flyttade famil-
jen till Uppsala slott. Hans pappa, högerriksdags-
mannen Elis Håstad, hade utsetts till landshövding. 

– Jag avstyrkte bestämt. I Stockholm var jag
hårt engagerad fotboll och hockey, spelade i
hyggligt bra lag. Men jag kom över det ganska
snabbt, efter ett halvår trivdes jag bra och har
bott i Uppsala sen dess.

Hur påverkades du av att bo på ett slott?
– Det gav bra benstyrka. Det var en brant backe
uppför. Där cyklade jag flera gånger varje dag,

Det ska finnas en risk för ett

litet obehag där bedöm-

ningsförmågan kommer in

och skickligheten visar sig

’’
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man fick ingen skollunch på den tiden. Sen
fanns det många stora rum där man kunde spela
pingis. Men jag kände mig inte särskilt överklas-
sig. Min pappa var bondson och ganska enkel av
sig. Vi umgicks aldrig i någon högreståndsmiljö.

Varför blev du jurist?
– Jag hade funderat på att läsa historia, men juri-
diken erbjöd en mer vidsträckt yrkesbild. Och så
är det konstruktivt. Med juridik konstruerar
man, och bygger för framtiden.

I 22 år var Torgny Håstad professor i civilrätt
vid Uppsala universitet. Inriktningen grundla-
des tidigt, redan under femte terminen undervi-
sade han andraårsstudenter i avtalsrätt.

1998 tog karriären en ny väg, det var då han
utsågs till justitieråd.

”Hans böcker – inte minst ”Sakrätt avseende
lös egendom” – har format generationer av juris-
ter, inklusive min egen….” skrev advokat Christer
Danielsson i en krönika i Dagens Juridik för tre
år sedan. Där konstaterade han även att Torgny
Håstad präglat den centrala civilrätten i en ut-
sträckning som ingen kommit i närheten av
sedan Hjalmar Karlgren, justitieråd fram till
1964.

Håller du med?
– Jag har haft betydelse för vilka civilrättsliga
mål som fått dispens. Många viktiga mål hade
inte tagits upp av HD ifall inte jag hade sett dem
och tyckt att ”det här går att göra något åt”. Sen
har jag ofta blivit referent i de målen och på så
sätt kunnat fullfölja dem, flera gånger till ple-
num. Så jag har väl påverkat utvecklingen
genom att ändra en del gammalt som jag tyckt
varit mindre bra och fyllt ut en del luckor som
har behövt fyllas ut. 

Hur många mål talar vi om?
– Några om året. Det är inte så vansinnigt många
civilrättsliga mål som kommer hit.

Hur är du som domare?
– Jag skulle tro att jag är tämligen självständig
även i förhållande till lagtexter och öppen för att
se genom olika juridiska konstruktioner. Jag vill
också gärna ha ett bra slut, till exempel när en
mamma gått i borgen för en dotters alla fram-
tida hyresskulder eller när fältbiologer hindrat
avverkning av skyddsvärda skogar. 

Vilka domar är du mest nöjd med?
– Mitt första plenumavgörande, NJA 2001 s 177,
där vi ändrade på ett plemuavgörande från 1951
och lade bevisbördan för avtal om bestämt pris
på den som påstod att sådant avtal träffats. Åter-
införandet av en rimlig affärsmoral vid fastig-
hetsförsäljning, motocrossmålet. En dom om
strafmätning vid mord som framtvingat en la-

gändring som gör att domstolarna kan döma ut
långa tidsbestämda straff och inte lägger all
straffmätning i knäet på Örebro tingsrätt. 

Att samtliga justitieråd deltar i ett beslut,
dömer i plenum, har historiskt varit sällsynt.
Under det senaste decenniet har dock frekven-
sen tätnat. 

– Det kan bero på att vi i ökad utsträckning
har varit beredda att ompröva gamla ställnings-
taganden, medan HD tidigare tyckt att det varit
bättre att hålla fast vid gamla beslut ifall de inte
har varit helt uppåt väggarna. 

Torgny Håstad har vid flera tillfällen ifråga-
satt traditionsprincipen, som innebär att lösöre
måste överlämnas till köparen för att denne ska
få ett sakrättsligt skydd. 

– Vi har inte gjort någon direkt ändring i
praxis. Men vi har mjukat upp traditionskravet
och det har gått att belysa att reglerna är mogna
för revision. Regeringen har sagt att de ska till-
sätta en utredning nu i höst, om de är kvar vid
makten alltså. De betraktar väl det här som det
bästa valfläsket. Om de fredag kväll före valet
lovar att avskaffa traditionsprincipen så kommer
väl oppositionen att stå svarslös. Det är väl så de
kalkylerat.

Vad är du missnöjd med?
– Island borde nog inte ha fått folkrättslig im-
munitet när landet inte ville betala för utbild-
ning av piloter i Sverige. HD:s majoritet borde
1999 inte ha låtit bankerna behålla en frizon i
fråga om olovlig vinstutdelning i förlitan på att
lagstiftaren kulle ställa allt till rätta. Och samma
år borde nog Microsoft Suns uttag av pengar i
en bank ha stupat på trettiotredje paragrafen i
avtalslagen. Flera resningsavgöranden är disku-
tabla, vare sig det blivit resning eller inte.

Vilka tänker du på då?
– Det vill jag inte säga.

Under sina år vid Högsta domstolen har
Torgny Håstad haft fler skiljaktiga meningar än
andra justitieråd.

– Jag ångrar inte de gånger jag varit skiljak-
tig, möjligen några gånger när jag inte varit det.

Varför är det viktigt att vara skiljaktig?
– En del verkar tycka att det är bra om Högsta
domstolen jämt är enig, att prejudikaten skulle
bli starkare då. Men i HD anses det lika mycket
värt om siffrorna är 3-2 eller 5-0. Det blir bättre

Många viktiga mål hade inte

tagits upp av HD ifall inte jag

hade sett dem

’’
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Jag har väl påverkat utveck-

lingen genom att ändra en

del gammalt som jag tyckt

varit mindre bra och fyllt 

ut en del luckor som har 

behövt fyllas ut.

’’
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domar om man avstår från kompromisser och
låter alla skriva precis som de vill. Då kan skilj-
aktiga meningar uppfattas som ett reellt hot, ma-
joriteten vet att den kommer att jämföras. Båda
sidor tvingas vässa argumenten, tävla i att vara
så övertygande som möjligt. Det är en kvali-
tetshöjare som gör domen mer övervägd. 

08.10-tåget från Upp-
sala är fyllt av landets 
juristelit. Torgny Håstad
inleder arbetsdagen i
första klass. Mångårige
vännen – och nyblivne
kollegan – Göran Lam-
bertz åker dock in redan
07:30.

– Det är väl någon gammal ovana från JK-
tiden, funderar Torgny Håstad.

Jobbar de hårdare där?
– Nja, han ville väl vara där tidigt för att kolla att
de stämplat in eller så…

De lärde känna varandra på 1970-talet,
Håstad var professor, Lambertz student och bi-
trädande lärare i sakrätt. Sedan återkom Lam-
bertz som universitetslektor och blev sekreterare
i ett par tredningar med Håstad som. Dessutom
delar de idrottsintresset. 

– Vi har spelat fotboll, tennis, badminton och
pingis tillsammans.  Juridik kan man inte tävla i,
och även om man kunnat det så har vi oftast
varit på samma sida. 

Flera domare kritiserade honom för rapporten ”Fel-
aktigt dömda”. Vad tycker du?
– Det finns felaktiga domar. Den där gransk-
ningen var nyttig, även om dömandet generellt
är väldigt omsorgsfullt och ambitiöst.

Det finns förslag om att en särskild resningsmyndig-
het ska inrättas. Vad tror du om det?
– Den som hittat någon ny omständighet måste
idag fortsätta gräva för egna resurser. Det är
både dyrt och problematiskt och det kan förstöra
bevisningen. Därför behöver det bli lättare att
kunna återuppta förundersökningar. Det skulle
ge ett mer objektivt intryck om en från Riksåkla-
garen fristående myndighet ansvarade för det. 

– Vi borde dessutom ha en fristående dom-
stol som är specialiserad på extraordinära mål,
resning, domvillor och återställande av försutten
tid. Där är det nästan alltid frågan om bevisvär-
dering och det finns andra domare som är bättre
på sånt än vi i HD. Men skulle man anställa 65-
åriga hovrättslagmän, ge dem 10 000 mer i må-
naden som plåster på såren för att de bara skulle
få hålla på med sånt här, så skulle det innebära
en viss kvalitetshöjning. Uppstår det sedan
någon principfråga kring resning som kräver ett

Det blir bättre domar 

om man avstår från 

kompromisser

’’
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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.

gl
ad

to

Torrt på fötterna.
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prejudikat så kan vi i HD hantera det
Extraordinära mål tar idag en alltför stor del

av justitierådens tid, enligt Torgny Håstad. 
– Varje år tar domstolen ställning till

omkring 6000 mål, av de väljs upp mot 150 pre-
judikatmål ut. Om extraordinära mål i huvudsak
handlades någon annanstans skulle fler prejudi-
katmål kunna väljas ut:

– Vi borde kunna ge prövningstillstånd till
ytterligare ett 50-tal. En annan tänkbar reform är
att låta hovrätterna ge sitt godkännande innan
den förlorande parten kan ansöka om pröv-
ningstillstånd. På så sätt skulle vi slippa många
av de ansökningar som ändå är helt dödfödda,
”jag slog inte honom, han slog mig” och lik-
nande. Då skulle kanske fler än ett råd kunna gå
igenom varje ansökan.

torgny håstads rum på hd är fyllt av facklit-
teratur, pärmar och annan dokumentation. Bok-
hyllor, skåp, flera skrivbord. När möblerna inte
räckt till har Torgny Håstad skapat nya högar på
golvet.

– På det här bordet samlar jag intressanta
mål som inte längre är aktuella men som man
borde skriva om någon gång, säger han och går
fram till ett meterbrett bord närmast fönstret.

– Men de andra, de slänger allt direkt. 

Dina kollegor har kliniskt på skrivbordet?
– Ja.

Säger det någonting om dem?
– Ja, att de håller ordning. Sen har de inte lika
många böcker, de har nog inte ens en fullständig
NJA-uppsättning på rummet. 

I Torgny Håstads arbetsrum finns Nytt Juri-
diskt Arkiv, samlat i läderband, från starten 1874
och fram till idag. En likadan serie finns i hans
bostad.

– På landet har jag bara från 1980-talet och
framåt. Mer behövs inte, där läser jag mest skär-
gårdslitteratur.

Är det nödvändigt med en komplett uppsättning på
rummet? Jag såg en likadan i biblioteket, fem meter
från ditt rum.
– Ibland hinner man inte gå dit.

Tar du med dig allting hem när du slutar här?
– Nej, där finns inte plats. När jag flyttade från
Juridicum ställde jag fem-tio kartonger i trädgår-
den. Där har de stått sedan dess.

Vad säger din fru?
– Hon ser fram mot att kunna utnyttja huset och
trädgården bättre.

Torgny Håstads passion för böcker och
annan dokumentation har inte gått onoterad.

Kollegorna sätter ofta upp pikande lappar och
tidningsklipp på hans dörr.

– En del tycker jag är pinsamma, de plockar
jag bort. 

Men han har bland annat sparat ett gulnat
klipp från en affärstidning där Torgny Håstad
utnämns till ”HD:s skarpaste hjärna”. 

Ovanför namnskylten utanför kontoret
hänger ett lila vykort med texten ”Skit i traditio-
ner!”, en anonym julhälsning. Torgny Håstad ci-
terar från baksidan:

”Jag har läst din bok Sakrätt avseende lös
egendom fler än en gång”

– Det har nog de flesta gjort. Innan de fattat
måste de läsa fem gånger eftersom texten är så
krånglig, kommenterar Torgny Håstad. 

”Jag är särskilt imponerad av avsnittet om
kommission”.

Torgny Håstad fnissar till.
” Jag har noterat att du i NJA 2008:684 kriti-

serar traditionskravet. God jul ändå!”
– Trevlig läsarkontakt, summerar han.
Försiktigt sätter han tillbaka kortet vid namn-

skylten.  

I december fyller du 67 år och måste lämna dom-
stolen. Hur ser du på att bli pensionär?
– Jag antar att jag kommer att fortsätta skriva 
juridiska böcker. Och jag är ganska road av att
föreläsa.

Skulle du vilja fortsätta?
– Alltså, jag trivs med det här jobbet men det är
rätt mycket rutinarbete. Det skulle vara lite bun-
det att vara schemalagd ända tills man dör. Det
är svårt att disponera sin tid. Åka iväg någon-
stans om det är vackert väder, eller stanna
hemma med en god bok. Det ska bli skönt med
en lite friare tillvaro. Vid en avvägning är det
möjligt att friheten kan bli för stor och tom. Men
jag tror inte det. � 

Julhälsning med central placering.



’’ Här finns inga menyer på svenska eller inkastare som
ropar »god jul« eller »jag älskar dig«. Inga grisfester eller
bargator à la Kos. 

Assos är en av öns vackraste byar.
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Jet-set-
livet

PÅ 
KEFALONIA 

FRODAS

TEXT EMELI EMANUELSON  |  FOTO ANGELICA ZANDER OCH EMELI EMANUELSON

På den grekiska ön Kefalonia dominerar varken

blondiner eller menyer på svenska. 

Här har grisfesterna ersatts av kändismingel bland

fiskebyarnas pastellfärgade, venetianska hus.
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örra året var steven spielberg

och Tom Hanks här. Och president
Bush. Många grekiska kändisar också.
Fast dem känner du nog inte till.

Hotellägaren Angelo Tselentis vif-
tar bort mitt ursäktande leende.

– Det kommer många rika knösar
hit. Men de sitter mest ute på sina löj-
ligt stora båtar.

Han nickar mot havet där några
segelbåtar far fram vid horisonten. Än
så länge syns inga lyxyachter till. Fis-
kardo sträcker fortfarande på sig i sitt
vinteride och omfamnar nyfiket de få-
taliga försommarturisterna. Det är
bara maj och ängarna blommar ännu. 

Metamorfosen sker när försomma-
ren övergår i högsommar. Den före
detta fiskebyn, döpt efter den skräck-
injagande, normandiska legosoldaten
Robert Guiscard som invaderade Ke-
falonia på 1200-talet, blir då till ett
grekiskt Saint-Tropez. Hamnpromena-
den fylls av välbärgade båt ägare på
jakt efter jetsetliv. De finner det här i
Fiskardo, där de pastellfärgade husens
puts är hel och ren och de skrangliga
restaurangmöblerna har bytts ut mot
rejäla bord och stolar i mörk teak. De
rutiga dukarna är av linne, inte plast.
Souvenirbutikerna är något lyxigare,
klädbutikerna exklusivare, kaféerna
piffigare. Och fisken dyrare.

– När vi var små fanns det inget
här. Det var bara en liten fiskeby. Vi
brukade spela fotboll på torget. Nu byg-
ger vi vår egen piazza nere i byn. Tren-
diga butiker, lyxsviter, en damm 
med japanska färgkarpar.

SNABBFAKTA 
KEFALONIA
landsnummer: 30

yta: 734 km2

invånarantal: ca 40 000

officiellt språk: Grekiska
bästa tid att åka: Vack-
rast i maj men behagligast
väder  i september 
valuta: 1 euro = ca 10 kr.
religion: Ortodoxkristna
statsskick: Republik.
tidsskillnad: +1 timme

F
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37-årige Angelo sträcker stolt på
sig och lutar sig tillbaka i trädgårds-
stolen.

Vi sitter på hans vita stenterrass,
under skuggan av ett knotigt olivträd.
Grekland känns avlägset. Jag har ham-
nat i Sydafrika, i en safariloge med
anglosaxiskt kolonialarv. Stilren lyx
med teakmöbler, naturfärgade tyger
och orkidéer. Angelo och hans två år
yngre bror Tasso ville ta med sig
något från sin sydafrikanska uppväxt
när de byggde sitt första hotell i Fis-
kardo på faderns hemö. 

Tasso ansluter sig till oss på terras-
sen efter att ha varit borta en stund.

– Ursäkta, jag talade med en gäst,
förklarade han.

Jag plirar nyfiket på den hastigt
försvinnande hotellgästen, men kän-
ner inte igen honom. När jag frågar
tystnar de båda bröderna för första
gången. Inga namn nämns.

– Ja, de kan vara allt ifrån mång-
miljonärer till vanligt folk, förklarar
Tasso. Vi vill ha en personlig relation
till våra gäster. 

Punkt slut. Men så är brödernas
charmiga leenden tillbaka och de pra-
tar glatt om hur gärna de vill ha hit
fler schweizare. Öh, svenskar var det
visst ja.



’’

kefalonia, den största av de jo-
niska öarna, är påfallande frodig.
Långt ifrån det torra, kvistiga Grek-
land man är van vid under högsom-
maren. Den södra kustremsan är
kantad av långa barnvänliga sand-
stränder medan östkusten erbjuder en
mer dramatisk upplevelse med sling-
riga serpentinvägar höjda över havet.
Uppe i de grönskande bergen betar
vildhästar bland mörka, kefalonska
grekgranar och på slätterna odlas Ro-
bolavinets druvor.

Men det gröna och sköna lugnet
har inte alltid varit en självklarhet. Ut-
över flertalet förödande jordbäv-
ningar har Kefalonias historia
präglats av ockupation efter ockupa-
tion. Sedan förkristen tid har pirater,
turkar, normander och britter härjat
på ön. Men det är italienarna som
hemsökt Kefalonia mest. Romarna på
200-talet f.Kr. Venetianarna under ba-
rocken. Och Mussolinis soldater
under andra världskriget. 

Den tysk-italienska ockupationen
har porträtterats i Holly woodfilmen
Kapten Corellis mandolin, baserad på
Louis de Bernières bok med samma
namn. Filmen, som spelades in på Ke-
falonia vid millennieskiftet, blev det
stora dragplåstret för öns segstartade
turism. Apollo började visserligen
med resor till Kefalonia redan i början
av 1990-talet, men de upphörde 2004
på grund av bristande hotellutbud.
Men nu är läget annorlunda och år
2007 landade återigen de svenska
charterbolagen på ön. 

som skandinav känner man sig trots
det som något av en raritet. Grann-
öarna Lefkas och Zakynthos drar fler
nordbor medan de flesta av Kefalo-

nias turister är från Italien, Storbri-
tannien eller från det grekiska fastlan-
det. Här finns inga menyer på
svenska eller inkastare som ropar
»god jul« eller »jag älskar dig«. Inga
grisfester eller bargator à la Kos.
Ännu. Den turism som finns idag är
exklusiv. Särskilt i Fiskardo.

Bröderna Tselentis är representan-
ter för den innovativa anda, påspädd
av utländska investerare, som råder
på Kefalonia nu. Öborna är kända
som envisa, rastlösa och tempera-
mentsfulla, och för sitt skarpa affärs-
sinne. Men bland nytänkarna pågår
en högljudd kamp mellan storvulet
och konservativt. Om att bygga nytt,
större, pampigare eller att bevara och
raffinera. 

Charterturismen har haft stor ge-
nomslagskraft på populära orter som
Lassi och Skala på öns södra sida.
Men i Fiskardo är det ännu förbjudet
att bygga högre än två våningar. Arki-
tekturen måste hålla en viss stil.
Fönsterluckor och dörrar får inte
skilja sig från dem på de venetianska
1700-talshusen, några av ön sista ex-

När vi var små fanns det inget här. Det var
bara en liten fiskeby. Vi brukade spela fotboll
på torget. Nu bygger vi vår egen piazza nere 
i byn. Trendiga butiker, lyxsviter, en damm
med japanska färgkarpar.

Bröderna Angelo och Tasso driver hotell i
Fiskardo.

På Myrtos, en av Greklands vack-
raste klapperstensstränder, finns
de vita stenar som slipats perfekt
ovala av furiösa, blå vågor. 



Vi har valt ut våra bästa hotell på 
några av våra härligaste resmål.
Exclusive by Apollo är för dig som vill koppla av och njuta lite extra 
på semestern. Hotellen är kända för sin goda service, spännande 
 design och fantastiska lägen. Här går det att skämma bort sig själv 
och sitt sällskap ordentligt. Se vårt breda utbud på apollo.se/exclusive

Boka på apollo.se eller 0771-37 37 37

Melati Beach Resort & Spa, Koh Samui
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emplar. Fiskebyn är en arkitektonisk
kvarleva. Som av ett under skonades
den norra delen av Kefalonia under
de fyra förödande jordbävningarna år
1953. Merparten av öns byar totalför-
stördes och nästan 500 människor
fick sätta livet till. 100 000 av öns 
125 000 invånare emigrerade och Ke-
falonia hamnade i en djup ekonomisk
kris. Öborna spreds för vinden, men
liksom anfadern Odysseus har de –
numera beresta kefalonierna – börjat
återvända hem igen.

jag lämnar ett vårregnigt Fis-
kardo för huvudorten Argostoli. Kör
söderut, mot en mer traditionell char-
terturism. Jag får nästan tvinga mig
själv att hålla ögonen på vägen, trots
den ständigt närvarande svindeln. På
min högra sida störtar branta klippor
rätt ner och slukas av ett hav vars
sanslöst turkosblå vatten nästan
sticker i ögonen. Likt en sann reklam-
klyscha breder Myrtos, en av Gre-
klands vackraste klapperstensstränder,
ut sig i en bukt nedanför bergsvägen.
Vita stenar som slipats perfekt ovala
av furiösa, blå vågor. En törnros,

vacker men med förrädiska undervat-
tensströmmar och tryckande högsom-
marhetta. Solen har jagat bort de sista
regnmolnen och lyser upp de fuktiga
bergsluttningarna, täckta av murrig
grönska. Olivträd och cypresser var-
vas med ängsblommor och röda
klickar av vallmo. I de små bergsbyar-
nas trädgårdar trängs citrus- och fi-
konträd med kaprifol, pelargoner och
bougainvillea. Och rosor.

Vägskälet Argostoli och sen väste-
rut. Jag passerar all-inclusive-hotellen
i Lassi och kör in i det lilla charter-
meckat Skala. Här finns allt man kan
behöva som bekväm turist. Det enda
som saknas är en skylt som välkom-
nar dig till Disneyworld. Kontrasten
till de pittoreska byarna i norr är på-
taglig. En restaurang i form av en vi-
kingabåt med väl inplastade bords-
dukar, en kitschig minigolfbana, över-
dådiga villas, stor ruljans på vattens-
porter och solstolar, en stackars
hästkrake med en droska dragandes
efter sig. Och skandinaviska charter tu-
rister.

Men Skala är trots allt ganska
skönt och avslappnat med alla sina

bekvämligheter, långa, barnvänliga
sandstränder och skuggivande tallar.
Det tycker i alla fall det engelska pen-
sionärsparet Diane och David Moore
som nu är inne på sitt 16:e år. Vi sit-
ter på deras stammishak där de varje
kväll tar en öl med bartendern innan
middagen. 

– Vi kom hit och visste direkt att
this was it, berättar David. Det känns
tryggt här, jag kan låta Diane gå var-
somhelst utan att oroa mig.

Diane nickar instämmande.
– Ja, har man än gång hamnat på

Kefalonia kommer man alltid tillbaka.

Lyxigt lugn i Lassi.
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KEFALONSKA 
HÖJDPUNKTER

Assos

ROSORNAS BY

1 Likt en förtjusande hägring
dyker Assos upp på en udde ne-
danför serpentinvägen mellan

huvudorten Argostoli och Fiskardo.
Uppe på en höjd vakar ruinerna av
en venetiansk 1500-talsborg, en gång
beskyddare mot härjande turkar,
över den lilla fiskebyn. Halvtim-
meshajken upp till borgen är ett
måste för den som vill njuta av sol-
nedgången i Joniska havet. I blomst-
rande Assos råder lugnet, även om
en och en annan lyxyacht kan ses
glida in i den lilla bukten under som-
maren. Här vill man bli kär och spen-
dera kvällen på balkongen med sin
förälskelse, smuttandes på ett glas
vin medan lamporna tänds i hamnen
och musiken ljuder från tavernorna.

Myrtos

SOM EN KLYSCHA

2 Åtta kilometer söder om Assos,
nedanför byn Divarata, breder
en av Greklands vackraste klap-

perstensstränder ut sig. Vita ovala
stenar, azurblått hav och branta kal-
kstens klippor. Vacker, men inte
särskilt badvänlig. De höga vågorna
och starka undervattensströmmarna
kan överraska även den starkaste av
simmare. Men det är  ändå värt att
åka den smala, branta vägen ner och
dyka ner i fotot. Om du har tur har
du stranden för dig själv i maj och
september. Annat  är det under den
heta hög säsongen då turisterna lig-
ger uppradade på centimeter stort
avstånd från varandra  i den kokande
bukten. Ta med solhatt och en stor
flaska vatten!

Sami

EN TOUCH AV HOLLYWOOD

3Kefalonias segstartade turism
drog inte igång förrän på sent
1980-tal, men det stora drag-

plåstret kom först år 2001 med Kap-
ten Corellis mandolin.
Hollywoodfilmen spelades in i Sami
och under en tid kunde huvudrollsin-
nehavarna Nicolas Cage och Pené-
lope Cruz titt som tätt ses på
hamnstadens gator, något som orts-
borna stolt pratar om. Någon gam-
mal rekvisita lär du inte hitta idag
men populära Antisamos, strax söder
om Sami, var inspelningsplats för det
italienska militärlägret. Den smala klap-
perstensstranden med sitt grönblå
vatten ligger inbäddad bland mäktiga
kullar och kallas inte särskilt överras-
kande för Kapten Corellis strand. Fil-
men porträtterar den italiensk-tyska
ockupationen av Kefalonia under
andra världskriget. 

Kefalonias vägar

HÖGA BERG OCH DJUPA HAV

4 Kefalonias vägar är både
smala och slingriga men er-
bjuder  fantastiska vyer. Mel-

lan  huvudorten Argostoli nere på
öns sydvästra hörn och den norra fis-
kebyn Assos höjer sig serpentinvägen
upp och ut över det rasande havet.
Klipporna, täckta av olivlundar och cy-
presser, stupar rätt ner i Joniska
havet. Tvärs igenom ön, mellan Assos
och hamnstaden Sami, fortsätter
vägen över böljande, gröna kullar
toppade med klosterruiner. I förgrun-
den höjer sig det barrtäckta Aenos-
berget. Det finns mycket att se och
göra längs vägen, så fördelen med
att hyra bil är att man kan stanna till
när helst det passar.

Agios Gerasimos kloster

HELGON OCH VINPROVNING

5Mitt på ön, vid foten  av berget
Roudi på Omalaslätten, finns
en av Kefalonias mest bisarra

sevärdheter. I skuggan av  två
enorma plataner står det pampiga
Agios Gerasimos kloster, omringat av
vidsträckta vinodlingar. Kloster finns
det gott om på ön, men endast här
kan du beskåda skyddshelgonet Ge-
rasimos reliker, det vill säga ett gäng
mumifierade ben i ett silvrigt relikva-
rium. Öborna är väldigt förtjusta i sitt
1500-talshelgon och det finns åtmin-
stone en Gerasimos i varje  kefalonsk
familj. Bara någon kilometer från Ge-

 

Med Queen Mary 2  
till Amerika

 

Flyg med SAS till London och hem från New York 
eller omvänt till kommer med fr 3.860:-.

8

Assos – rosornas by.
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på utvalda avgångar maj–juni. Besök vår hemsida eller ring oss för mer information om aktuella avgångar.

Rundresor till Indien med 
svensk reseledning

Gyllene triangeln med  
tigersafari 14 990:-  

Avresor 22 okt 2010, 11 mars 2011 

Himalaya-resa 17 990:-
Avresor 01 apr, 11 jun, 02 sep 2010 
Klassiska Indien 18 990:-

Avresa 5 nov, 21 nov 2010,  4 feb, 18 feb 2011 

I priset ingår allt!

Beställ gratis broschyr

Sveavägen 17, 111 57 Stockholm, 08-562 65 000  
info@indcen.se, www.indcen.se

Resor hur du vill & när du vill!

Safari i Afrika

Maasai Mara/Serengeti
7d / 6n fr. 20 900:-  

(inkl. flyg)

Indiska Oceanen 
 9d fr. 10 900:- (inkl. flyg)

Bröllopsresa  
14 d inkl. vigsel fr. 16 950:- pp

Fjärran östern

Thai Airways fr. 5 300:-  
(inkl. skatter)

    Med fl destinationer

20-årsjubileum
 

www.indcen.se
INDCEN RESOR
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Den underjordiska Melissanisjön

rasimos ben ligger öns största ving-
ård, Co-Operative Si.Ro.Ke. Här pro-
duceras vin på den inhemska vita
druvan Robola vars rankor växer på
Aenosbergets knaggliga kalkstens-
sluttnigar. På vingården tas du med
på en guidad tur genom produktion
och vinberedning vilken avslutas med
en generös vinprovning. 

Aenosberget

BLAND GREKGRANAR 
OCH VILDHÄSTAR

6 Halvvägs mellan Sami och  Ar-
gostoli höjer sig Aenosberget,
som med sina 1 628 meter är

den joniska regionens högsta punkt.
Berget blev nationalpark 1962 och är
en utmärkt plats för den som vill
uppleva öns flora och fauna. Här
växer Kefalonias särskilda grekgran
som en gång täckte merparten av
ön. Men efter flitig  avverkning och
ett par för ödande skogsbränder åter-
står endast nationalparkens exem-
plar. En handfull vildhästar, ättlingar
till de hjordar som lämnades på bete
här innan andra världskriget, galop-
perar fritt i skogarna. Vägen till top-
pen, Megas Soros, är en utmaning,
men utsikten är storslagen. Ska du
åka bil upp krävs en bra motor och
rejäla däck.

Melissanisjön

UNDERJORDISK SKÖNHET

7 Den underjordiska Melissani-
sjön rinner genom en grotta
vars tak har rasat in och låter

solens strålar lysa upp vattnet på ett
alldeles extraordinärt sätt. Här, efter
en två veckors lång resa, passerar det
vatten som sugits in i slukhålen utan-
för Argostoli i väst innan det rinner ut 
i Karavomylossjön i öst. Melissanisjön
ligger i Karavomylos, två kilometer
norr om hamnstaden Sami. Bästa
tiden att betrakta det intensivt turkos-
blå vattnet är mellan klockan ett och
tre på dagen. Gondoljärer ror dig runt
ute på sjön och in i grottan där 20

000 år gamla stalaktiter pekar ner
mot dig. Båtturen tenderar att vara
över på fem minuter, så var noga med
att säga till om du vill stanna längre så
att du får valuta för dina sju euro.

Kastro Club

EN RIKTIG GULDGRUVA

8 På Fiskardos enda riktiga natt-
klubb, Kastro, har man inte
snålat. Den före detta gruvan

har gjorts om till ett massivt dansgolv
i blå sten, omringat av frodig växtlig-
het och packat med ortens crème de
la crème som svänger loss under den
öppna stjärnhimlen. Kastro Club är
stället alla vill vara på, men priserna
slår hårt mot reskassan. Enkelt att
hitta, följ bara skyltarna vid hamnen
eller lyssna efter den pulserande mu-
siken. Öppet juli–augusti.
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 Placeringar med hjärtat på rätta stället.
Vår hedgefond Graal har sedan start gett en avkastning som klart 
överstiger räntan. Risken har varit låg (standardavvikelse lägre än 
4 procent). Graal har etiska placeringsregler vilket varit en 
del av vår företagskultur sedan vi grundades 1965. Spara 
i Graal om du söker ett alternativ till dagens låga räntor. 
År 2009 steg Graal 4,3 procent.
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23 %
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Spara långsiktigt och gärna regelbundet.

Sverigefond
Sedan start 1992

764%990% Börsindex inkl.
utdelningar

Sedan start 2007

-18 %-2 % Världsindex inkl.
utdelningarPeritus

Sedan start 2002

57 % 11 % Världsindex inkl.
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Lagerbolag
Ett lagerbolag är ett färdigregistrerat aktiebolag 

som aldrig har bedrivit någon verksamhet. Den 

stora fördelen med ett lagerbolag är att samma 

dag du köper lagerbolaget kan du komma  

igång med verksamheten.

www.formabolag.se

Forma Bolagstjänster AB är ett 
företag i Forma Gruppen.

Kompletta handlingar
Leverans inom 2 timmar
Bolagspärm
Hjälp med firmanamnet

Myrtos

1En av Greklands  absolut vack-
raste klapperstensstränder, lig-
ger åtta km söder om Assos,

nedanför byn Divarata. 

Antisamos

2 Stranden som också kallas
Kapten Corellis strand, ligger
strax söder om Sami. Den

smala klapperstensstranden ligger in-
bäddad bland mäktiga gröna kullar –
en scen som tagen ur Jurassic Park. 

Makris Gialos 
och Platis Gialos

3 I Lassi finns två av Kefalonias
tjusigaste stränder. De må vara
små, men det inbjudande grön-

blå havet får även den mest motvilliga
badkruka att vilja lämna den ljusgula
stranden för att ta sig ett dopp. 

Kaminia Beach

4 Den kilometerlånga stranden
Kaminia nedanför byn Ratzakli,
ett par km utanför Skala, erbju-

der sammetslen sand, långgrunt och
med öns klaraste vatten. I samma
område kan du, liksom på grannön
Zakynthos, finna havssköldpaddor.

4 stränder
Moskva – Peking 14 augusti

Deluxe tour

St:Petersburg utan visum
maj – september



Ämnet ”vinnarskalle” väcker ofta ett stort intresse

när jag föreläser för idrottslandslag eller grupper

inom näringslivet. Många idrottsstjärnor som Stefan

Holm och Susanne Kallur väcker stor respekt och 

beundran; de är goda exempel på vinnarskallar. 

Nu tycks vissa tro att det är ytterst få förunnat att

vara en vinnarskalle, vilket naturligtvis inte är sant. 

Vinnar
skalle!

joakim karlsson

joakimz@mac.com
Joakim Karlsson är idrottspsykologisk rådgivare i Riksidrottsförbundets nätverk, ekonom 
och verksam som managementkonsult inom sälj-, ledarskaps- och marknadsfrågor.

K A R R I Ä R    |   VINNARSKALLE 

vi föds alla med en vin-
narskalle. Sedan händer
något på vägen som gör att
många tappar förmågan
och karaktären att hålla
fast vid och uppnå be-
stämda mål. Men det är
aldrig för sent att föränd-
ras; eftersom hjärnan är
formbar kan vi lyckligtvis
träna upp de beteenden
som krävs för att väcka
denna förmåga till liv. 
Det krävs dock ett tålmo-
digt arbete.

TRÄNA
UPP 
DIN 
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Vinnarskallar
har tränat upp
förmågan att

försätta sig i det
tillstånd som krävs för
att kunna prestera på
topp.

Testa denna övning:
Tänk tillbaka på ett till-
fälle då allt föll på plats
och gick din väg. Fun-
dera över vilket tillstånd
du befann dig i och vilka
känslor du upplevde. De
som tagit de stora me-
daljerna vid OS och VM
har vid olika intervjuer
talat om vilka känslor de
hade vid dessa tillfällen.
Med på listan finns
bland annat: energi,
självsäkerhet, glädje,
psykiskt lugn, kontroll,
ingen oro, fokusering,
automatiskt, fysisk av-
spänning samt närvaro.

Detta är naturligtvis oer-
hört individuellt och där-
för svårt att kopiera rakt
av. Det gäller att hitta de
känslor eller det tillstånd
som är bra för dig. Vin-
narskallarna känner sig
själva så pass väl att de
använder alla sina sin-
nen (lukt, smak, syn,
känsel och hörsel) på ett
optimalt sätt för att för-
sätta sig i rätt tillstånd. 

En del säljare jag job-
bat med lyssnar på sina
favoritlåtar inför kund-
besök. En annan kund
jag har tar på sig sina
”förhandlingsskor” inför
viktiga affärsmöten.
Känseln de ger är för
honom fantastisk och
påminner honom om
många goda segrar vid
tidigare affärsmöten. 

De flesta av oss
har någon gång

varit med om en
orättvisa. Det kan

vara en enkel sak som
ett ”felaktigt” domslut
vid en match, eller
större saker som att ett
stort prestigeuppdrag
går till en konkurrent
som har lägre kompe-
tens och förutsättning –
så som vi ser det. 

Oavsett vilken orätt-
visa det handlar om, så
gör det ofta lite ont.
Vissa kan reagera med
bestörtning och älta
oförrätten i långbänk.
Men de med vinnarskal-
lar använder inte sin
energi till det; istället
har de utvecklat en för-
måga att ”släppa och gå
vidare”. Den förmågan
kan vi alla träna upp. 

Någon har räk-
nat ut att det
krävs minst 

10 000 timmar
av övning för att bli bra
på något; oavsett om
det rör sig om schack,
piano, idrott eller
mänskliga relationer.

Vince Lombardi var
en klassisk coach i ame-
rikansk fotboll. Han

myntade uttrycket ”
Winning isn’t eve-
rything, but the will to
win is everything”. 

Det viktigaste är att
fokusera och fatta be-
sluta inom det område
du kan påverka. Vi kan
alltid påverka viljan att
vinna. Fokusera därför
på viljan att vinna.

När något in-
träffar som du
förstärker

känslomässigt,
så lagras detta minne på
ett ställe i hjärnan som
kallas amygdala. För en-
kelhetens skull kan vi
jämföra det med ditt
bankkonto. 

Föreställ dig att du
ska betala en räkning på
35 000 kronor och plöts-
ligt inser du att du sak-
nar täckning på kontot!
Amygdala aktiveras och
rädslan försätter syste-
met i panik. Upprepas
denna situation kommer
hjärnan att associera 
betalning av räkningar

med starka negativa
upplevelser. Listan på
negativa upplevelser
som vi uppmärksammar
kan göras lång. Och om
vi ensidigt lagrar nega-
tiva händelser i amyg-
dala, kommer det att
leda till ett negativt
saldo på bankkontot; det
innebär att minsta mot-
gång kan knäcka den
starkaste. 

Därför är det viktigt
att fylla på bankkontot
med positiva upplevel-
ser, det blir en slags buf-
fert och ett sätt att bättre
kunna hantera mot-
gångar.

KÄNNETECKEN PÅ EN VINNARSKALLE4
ATT BESTÄMMA SIG OCH VARA UTHÅLLIG

FÖRSTÄRK DET POSITIVA 
OCH SLÄPP DET NEGATIVA 

MISSTAG SOM LÄRANDE

FÖRSÄTT DIG I RÄTT TILLSTÅND

Winning isn’t everything, 
but the will to win 
is everything

1 2

3

4

’’



DIN EGEN GULDRESERV

inansorolig för ditt sparkapital? Investera i fysiskt

guld så sover du lite bättre om nätterna. En klok

rekommendation är att ha cirka 10 procent guld i sin spar-

portfölj, vid sidan av aktier och obligationer. Guld har en

inbyggd säkerhet och är historiskt sett en trygg sparform.

Hos Guldcentralen är det enkelt att köpa och sälja guld.

Momsfritt och problemfritt! Vi är en seriös aktör och ett av

Sveriges ledande företag inom handel med investeringsguld.

Våra kunder är allt från småsparare som köper guldmynt 

och mindre guldtackor till privatpersoner och företag som

investerar i 12,5 kilos guldtackor. Kontakta oss så berättar 

vi mer om det ädla guldet.

Tel 08-410 515 90    • info@guldcentralen.se    • www.guldcentralen.se 



Legally yours  |  2  |  2010 59www.legally-yours.se

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  |   6 |   

Se upp när 
inflationen tar fart

räntorna stiga, vilket är ne-
gativt för långa obligatio-
ner eftersom stigande
marknadsräntor betyder att
marknadsvärdet på en obli-
gation med fast ränta mins-
kar. Å andra sidan betyder
förstås höjda räntor att av-
kastningen därefter blir
högre.

skillnaden i avkastning
mellan olika räntefonder är
mycket mindre än mellan
olika aktiefonder, vilket gör
att låga avgifter är mer av-
görande för vilka räntefon-
der som ger bäst resultat.

Det gäller särskilt nu när
räntorna är så låga, för nu
när bruttoräntorna sällan
är över 3 procent är det väl-
digt svårt för en fondförval-
tare att tjäna in de dyraste
räntefondernas kostnader,
uppåt 1 procent extra per
år.

En granskning av histo-
riska resultat visar att rän-
tefonder med höga avgifter
väldigt sällan överträffar de
billiga räntefonderna. Men
ändå finns stora belopp in-
satta i dyra räntefonder, ef-
tersom bankerna helst
säljer de fonder som ger
störst vinst till banken. Vik-
tigast för att lyckas bra
med räntesparande är

alltså att kräva att få
fonder med låga av-
gifter. Vilka som är

billigast hittar du via till ex-
empel Morningstar.se. 

de tre huvudsakliga ris-
kerna i räntefonder är en
spegelbild av riskerna med

bolån. Den risk
som oftast diskute-

ras är ränterisken, som sagt
att brant stigande mark-
nadsräntor gör att värdet

på räntepapper med fast
ränta sjunker. Motsatt
samband gäller för

bolån, för om bolånerän-
torna stiger brant så är lån-
tagare som bundit sina

på 80- och 90-talet gav
obligationsfonder ofta över
10 procent avkastning per
år, men dagens räntor
kring 2 procent gör att för-
valtarna har betydligt svå-
rare att göra rätt för sina
avgifter. Sverige har dock
starka statsfinanser, så det
finns gott hopp att svenska
kronan stärks, vilket skulle
göra svenska räntefonder
till ett bra alternativ.

Grovt brukar man dela
in räntefonder i två grup-
per. Långa räntefonder pla-
cerar pengarna i
statsobligationer och andra
räntepapper med fast ränta
och löptid på i snitt minst
ett år. Korta räntefonder
kallas även penningmark-
nadsfonder och köper rän-
tebärande värdepapper
med återstående löptid kor-
tare än ett år. 

Avkastningen hos rän-
tefonder under ett kalen-
derår avgörs främst av två
faktorer: marknadsrän-
torna vid årets början och

hur dessa räntor ändras
under året. Vid början av år
2010 var de korta räntorna
nära noll och 5-åriga
statsobligationer gav drygt
2,5 procent. Om ekonomi
förbättras under året borde

Räntefonder är främst ett sätt att sänka 

risken i sparandet. Men finanskrisen gör att

vi i dag har väldigt låga räntor kombinerat

med hög risk för ökad inflation, vilket gör

valet svårare.

RÄNTEFONDER

Skillnaden i avkastning mellan
olika räntefonder är mycket

mindre än mellan olika aktiefonder,
vilket gör att låga avgifter är mer 
avgörande för vilka räntefonder 
som ger bäst resultat. 

’’
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räntor vinnare. Att slippa
osäkerheten är en typ av
försäkring, så därför kostar
det normalt lite mer att få
bundna bolån, men samma
riskpremie gör att obliga-
tionsfonder i snitt ger
högre avkastning. Långsik-
tigt räntesparande bör
alltså ske i obligationsfon-
der, men det är förstås en
stor fördel att börja spara i
dessa vid en tidpunkt då
långräntorna är höga.

Nästa problem är kredit-
risken, att det kan hända
något som gör att lånet ald-
rig betalas tillbaka. Bedra-
gare lyckas ibland teckna
lån på hus som de inte äger
och det händer även av
andra skäl att banken inte
får tillbaka utlånat belopp.
Den som sparar i räntefon-
der har samma position
som banken, men de flesta
räntefonder minimerar kre-
ditrisken genom att välja
säkra låntagare och köpa
räntepapper från många ut-
givare.

den tredje risken, valuta-
risken, är svårast att und-
komma för alla valutor kan
falla i värde. Bolån i ut-
ländsk valuta är ovanliga i
Sverige eftersom vi har
låga inhemska räntor, men
i små länder som Island

och Lettland har bolån ofta
tecknats i euro, för att lån-
tagarna skulle få lägre rän-
tekostnader. Men om
landets valuta försvagas
mot euron så ökar skulden
storlek ur det lokala per-
spektivet (jämfört med
löner och husens mark-
nadsvärde). Motsatt sam-
band gäller för en svensk
som köper räntefonder
som placerar i euro, avkast-
ningen blir högre om
euron stiger jämfört med
svenska kronan. Men alla
som har investerat i
svenska räntepapper förlo-
rar köpkraft om svensk
ekonomi går dåligt och kro-
nan försvagas.

De senaste åren har
fondbolagen lanserat allt
fler udda varianter som
köper räntepapper i andra
länder. Den valutarisk som
dessa räntefonder tar är
inget som man får betalt
för, så länge kronan på lång
sikt håller sig kvar på
samma nivå. 

Därför brukar de flesta
rådgivare avråda från ut-
landsräntefonder. Men Sve-
rige har å andra sidan en
historia med flera devalver-
ingar och försvagningar
under perioden 1973 till
2001, plus att kronan även
försvagades kraftigt under

finanskrisen hösten 2008.
För investerare som försö-
ker nå en jämnare värdeut-
veckling genom en
balanserad portfölj är det
därför rimligt att ta med en
global obligationsfond.

det senaste året har
dock flera fondbolag börjat
erbjuda en variant på ut-
landsräntefonder där valu-
tarisken har flyttats till
svenska kronor genom ter-
minsaffärer (”valuta-
hedge”). Därmed är det
bara förvaltarens skicklig-
het att välja rätt obligatio-
ner som avgör om
avkastningen överträffar
en räntefond som köper
kron-obligationer.

Ytterligare varianter
finns. Realräntefonder
köper inflationsskyddade
obligationer, vilket delvis
skyddar mot ränterisk vid
långsiktiga innehav. Före-
tagsobligationsfonder sat-
sar på obligationer med
högre kreditrisk, vilket ger

ökad avkastning under
goda tider men var en
nackdel under 2008. Ett
annat sätt för fondbolagen
att försöka övertyga kunder
om att avkastningen kan
bli hög är absolutavkas-
tande förvaltning, där för-
valtaren tar mer extrema
positioner för att försöka
tjäna på ändrade räntor. 

Tyvärr lider dessa vari-
anter av att avgifterna näs-
tan alltid är betydligt högre
än hos de billigaste svenska
räntefonderna, vilket som
sagt är en stor nackdel.

svenska kronan är fort-
farande svagare än innan
finanskrisen. Riksbankens
TCW-index som mäter ett
vägt snitt av valutakurser
(ett högre värde motsvarar
en svagare krona) låg
under 2007 och första
halvåret 2008 stadigt mel-
lan 122 och 126, men var
som svagast i mars 2009 på
156 och har trots en för-
stärkning i somras legat

Räntefonder främst är ett sätt att 
bevara kapitalet för sparare som har

kort återstående spartid eller av andra skäl
vill undvika risktagande. ’’

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

Den nya aktiekapitalgränsen skapar möjlighet till Kapitalåterbetalning av 50 000 kr till ägarna. Återbetalningen är oftast skattefri! 

I de flesta fall tar hela processen bara några veckor.  Kontakta oss för snabb hantering. Se även www.standardbolag.se

50 000 kr från ditt bolag – skattefritt!

SANNINGEN BAKOM FON DE R NA  |   6 |   
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Förvånad?

Jo, vi snabbavvecklar 
faktiskt riktigt stora 
företag också

Om du vill ha hjälp att snabbavveckla bolag är det klokt att 

vända sig till en samarbetspartner med fi nansiell styrka och 

gedigen kunskap. Genom åren har vi snabbavvecklat tusentals 

bolag och i samband med det framgångsrikt hanterat många 

större affärer. 

Så bli inte förvånad om du blir rekommenderad att 

kontakta oss när det gäller snabbavveckling av bolag.

»  Lagerbolag (Startplattan)
»  Snabbavveckling (Slutplattan)
»  Aktiebolagsändringar

För mer info besök www.stiftarna.com

BOLAGSSTIFTARNA AB  KUNGSTORGET 2  BOX 12086  402 41 GÖTEBORG  TEL 031-704 10 50  FAX 031-14 84 10

kring 134 det senaste
halvåret. Ändå är svensk
ekonomi stark och exper-
terna verkar hyfsat eniga
om att kronan på sikt
borde stärkas. 

Om TCW återvänder
från 134 till 122 betyder
det att utländska värdepap-
per i snitt faller med 9 pro-
cent, så det kan visa sig
vara en stor nackdel att pla-
cera i utlandsräntefonder,
särskilt om spartiden är
kort. Då ger dessutom da-
gens låga räntor en stor
ränterisk om pengarna pla-
ceras i långa räntefonder. 

regeringar runt om i
världen har dessutom för-
sökt minska de negativa ef-
fekterna av finanskrisen

2008 genom att uppmuntra
efterfrågan på varor och
tjänster med hjälp av ökade
statsutgifter och låga rän-
tor, en politik som förr eller
senare leder till överhett-

ning och inflation. Län-
der som Kina och Brasi-

lien har redan börjat
strama åt och i takt med att
fler sektorer rapporterar
tillväxt och ökad framtid-
stro kommer räntorna att
höjas även i Sverige. Den
politiska stimulansen har
varit så kraftig att den i
vissa länder kan ge en
plötslig ökning av inflatio-
nen, följt av dramatiskt
högre räntor.

om spartiden är längre än
2 år så minskar ränterisken
i betydelse, eftersom inve-
steraren är med under en
stor del av löptiden och
därmed hinner få en större
del av räntorna. Men kvar
finns problemet att dagens

marknadsräntor är låga, för
med räntor på 5-åriga
statsobligationer just nu
kring 2,5 procent per år är
det svårt för förvaltaren att
uppnå högre avkastning än
så netto efter avgifter.

Min slutsats är att rän-
tefonder främst är ett sätt
att bevara kapitalet för spa-
rare som har kort återstå-
ende spartid eller av andra
skäl vill undvika riskta-
gande. 

En vanlig förklaring till
köp är att många fondför-
säkringar inte erbjuder
något annat alternativ än
räntefonder för sparare
som är oroliga för nedgång
på aktiemarknaden och vill
behålla ”torrt krut” i väntan
på ett bra köptillfälle. 
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peter axelsson

Vinexpert och advokat, delägare 
i Brottmålsadvokaterna i Stockholm

VIN |   ALSACE

alsace är en liten region som och
är indelad i två departement – Bas-
Rhin och Haut-Rhin. De bästa vinerna
anses komma från den sistnämnda
delen även om det görs härliga viner
även i Bas-Rhin. Alsace gränsar till
Tyskland och ligger vid fötterna av
bergskedjan Vogeserna. Tack vare
dessa berg är området ett av de regn-
fattigaste i Frankrike. 

Ursprungsbeteckningen Appella-
tion d’Origine Controllée (AOC) (från

och med 2009 byter AOC namn och
kommer istället att heta AOP- Appel-
lation d’Origine Protégée) är enkel i
Alsace. AOC Alsace omfattar hela re-
gionen. Om vinerna är framställda av
någon av druvorna Gewurtztraminer,
Muscat, Pinot Gris, Riesling och Sylva-
ner (”ädla”) som växt på någon av de
51 speciellt utvalda lägena får produ-
centerna använda ursprungsbeck-
ningen AOC Alsace Grand Cru.

I Alsace får druvnamnet sättas ut

på etiketten och då innehåller vinet
den druvan till 100 procent. Detta till
skillnad från andra AOC områden där
många gånger terroiren är viktigast. I
AOC Alsace får man också blanda
druvor och då kallas vinerna
Edelzwicker eller Gentil. 

Andra druvor som får användas,
förutom de ovan omnämnda, är Pinot
Blanc, Chasselas och Pinot Noir (blå
druva). En ovanlighet är vinet Kleve-
ner de Heiligenstein (grön) som görs
på druvan Savagnin Rose.

I Alsace produceras såväl torra
som söta viner. Och naturligtvis allt
däremellan. Om ett vin benämns Ven-
dange Tardive (VT) är det gjort på
druvor som skördats minst ett par
veckor efter normalt skördedatum.

ALSACE 

GRÄNSAR TILL TYSKLAND 

OCH LIGGER VID FÖTTERNA 

AV BERGSKEDJAN 

VOGESERNA 

Nu när våren förhoppningsvis har kommit går många av oss

över till att dricka mer vitt än rött. 

Vinerna från Alsace är då en självklarhet. Det råder ingen

tvekan – några av världens bästa vita viner produceras här. 

Vita viner
i världsklass
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Dessa viner kan vara allt från halv-
torra till söta. Har druvorna fått
hänga kvar och angripits av ädelröta
kan man göra ett vin sött vin med be-
teckningen Seléction de Grains
Nobles (SGN). Det är endast de ”ädla”
druvorna som tillåts i dessa två vinty-
per.

Jag besökte i mitten av januari den
till Stockholm årligen återkommande
alsacedagen och provade några av
mina favoritproducenters viner. Ty-
värr hann jag inte prova allt det jag
tänkt mig. En häktningsförhandling
kom emellan. Ständigt detta arbete!

när jag för ett par år sedan be-
sökte Alsace så var en av höjdpunk-
terna vinhuset Jean-MarieHaag i
Soultzmatt i Haut-Rhin. Även om lun-
chen vi bjöds på var i den högre så
skolan så var det inte den som jag
mest kommer ihåg utan det var deras
viner. Under alsacedagen provade jag
återigen deras viner och det var fram-
förallt deras Riesling och Pinot Gris
från Grand Cru läget Zinnkoepflé jag
fastnade för. Årgången för båda vi-
nerna var 2008. Rieslingvinet har en
ung, återhållen lovande doft där mine-
raltonerna dominerar. Smaken är ung
och fyllig med härlig syra och elegans.
Även här dominerar terroir. Pinot Gris
vinet har även det en ung och åter-
hållen doft med gul frukt och persika.
Smaken är fyllig och börjar med lite

alsaceklassisk sötma för att sedan
sluta torrt. På Systembolaget finns i
dag äldre årgångar av vinerna men ef-
tersom det var ett tag sedan jag pro-
vade dem vet jag inte hur de står sig i
dag men vågar nog sätta min heder
på att de är bra. Om ni är intresserade
av 2008 så kontakta importören
(info@vinsummum.se). Ni kan också
kontakta franskabolaget SARL
(info@franskabolaget.com) och säga
att ni är intresserade av vinerna.
Längre fram kommer jag att skriva
mer om detta alternativ till monopo-
let.

Trimbach är ett gammalt anrikt vin-
hus i Alsace. De finns i Ribeauville i
Haut-Rhin. De är ett av de vinhus som
valt att inte sätta ut Grand Cru på sina
viner eftersom de menar att vissa av

Grand Cru lägen inte har med kvalité
att göra. Man känner till förutsätt-
ningarna som finns på växtplatsen
men är det en dålig producent så blir
det inte ett bra vin. Tyvärr är det i dag
relativt tunnsått med deras viner på
monopolet. Ett vin som dock alltid
finns i bassortimentet är deras Ries-
ling som har en stor doft med inslag
av gröna äpplen. Smaken är medelfyl-
lig, ren och elegant med fin balanse-
rad syra. Ett riktigt bra
standardriesling. Till mina absoluta
favoritviner hör deras Cuvée Frédéric
Emile och Clos Ste Hune (det sist-
nämnda framställs av druvor från en
liten odlingslott i Hunawhir) som
båda är gjorda på druvan Riesling.
Detta är viner i absoluta världsklass
med Clos Ste Hune som det största av
dem. Vinerna finns emellanåt på bola-
get och när dessa rader skrivs finns
tyvärr ingen av dem på vårt monopol
(vad jag är trött på att tala om att vi i
Sverige har ett monopol på så härliga
drycker som vin).

Leon Beyer är också ett vinhus
som valt att inte sätta ut Grand Cru på
sina viner. Vad som framför allt kän-
netecknar deras viner är att de sträva
efter göra torra viner med syfte att
passa till mat. På beställningssorti-
mentet finns några av deras viner. Jag
väljer först deras 2003 Leon Beyer
Comtes d’Eguisheim Riesling vars doft
är medelstor och utvecklad med fina

I Alsace får druvnamnet sättas ut på etiketten 
och då innehåller vinet den druvan till 100 procent.’’

Att lyssna på och prova vin med Jean-Michel
Deiss i Bergheim är en upplevelse utöver det
vanliga. 

Vi har Stockholms bästa kunder!

Vill du bli en av dem?

Taxi - Bud - Limousine - Fasta priser t/f Arlanda
info@topcab.com



Alkohol i samband 
med arbete ökar risken 
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Brut Premier – en champagne från Cristal-producenten Louis Roederer

www.vinunic.se

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

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

§ Enkelt vin utan karaktär
§§ Ordinärt vin med avseende på kvalité och typicitét

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

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

VINER FRÅN ALSACE

varunr och namn pris betyg

Jean-Marie Haag Grand Cru  
Zinnkoepflé 2008 *198 kr §§§§

Jean-Marie Haag Grand *198 kr §§§§
Cru Zinnkoepflé 2008

2639 Trimbach Riesling 2007 115 kr §§§

73680 Leon Beyer Comtes d’Eguisheim 329 kr §§§§
Riesling 2003

73683 Leon Beyer Gewurtztraminer 229 kr §§§§(§)
(375 ml) VT 2000

75977 Deiss Pinot Blanc 2008 Bergheim 159 kr §§§(§)

75507 Deiss Pinot Gris 2005 Beblenheim 219 kr §§§§

* Vid köp av 6 flaskor från franskabolaget

toner av petroleum. Smaken är fyllig
och utvecklad med fint avrundad syra
och struktur. 2003 var ett svårt år men
här har man mer än väl lyckats. Vi av-
slutar med ett halvsött vin – Leon
Beyer Gewurtztraminer VT 2000. Stor
doft med fortfarande ungdomliga in-
slag i form av rosor, niveakräm. Viss
utveckling finns och det känner man
på svamptonerna som finns i doften.
Smaken är fyllig och utvecklad med
fin balans och struktur. 

I alla delar av vinvärlden finns
människor som är excentriska. I Al-
sace tror jag det måste vara Jean-Mi-
chel Deiss i Bergheim. Att lyssna på
och prova vin med honom är en upp-
levelse utöver det vanliga. I vinet så
finns så mycket mer än bara druvan.
Jean-Michel Deiss menar att om man
har en välskött vinodling så spelar det
ingen roll vilken druvsorten är. Det är
jordmånen som präglar vinet. Från
Systembolagets beställningssortiment
väljer jag Pinot Blanc Bergheim. Dof-
ten är återhållen med lite gul frukt.
Smaken är medelfyllig och stram men
balanseras upp av fin frukt. I Pinot
Gris Beblenheim återfinner vi honung
i doften. Vinet har några år på nacken
så viss utveckling finns också i dof-
ten. Smaken är fyllig och utvecklad
med fin struktur. Skulle ni hitta en
flaska Grand Cru Altenberg de Berg-
heim så kan jag bara uppmana er att
köpa den.

Alsace må vara en liten region
men här framställs några av världens
bästa viner.
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LITTERATUR |  TIPS

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

                   

Affärsjuridik

Rekonstruktions-
praktikan 2010
Av Hans Elliot
limhamnsgruppen

� Innehåller en
systematisk sam-
manställning av
handlingar enligt
lagen om före-
tagsrekonstruk-
tion och löne-
garantilagen samt
deras följdförfatt-
ningar, handlingarnas innehåll och
deras expedieringar. 

Konkurs-
praktikan
2010
Av Hans Elliot
limhamns-

gruppen

� En systematisk
sammanställning

av praktiskt taget alla kon-
kurshandlingar, deras innehåll, när
expediering ska ske och till vem.
Dessutom finns ett stort antal hän-
visningar till rättsfall och lagförar-
beten

Person och avtal
Av Per Henning
Grauers
liber

� Ger en klar och
koncis beskriv-
ning av personrät-
ten och avtals-
rätten. Tonvikten
ligger på den av-
talsrättsliga delen.

Arbetsrätt
Arbetsmiljölagen 15u 
Av Hans Gullberg, 
Karl-Ingvar Rundqvist
norstedts juridik

� Kommenterar arbetsmiljö-
lagstiftningen. Innehåller också en

uppdaterad över-
sikt av regelverken
inom bland annat
socialförsäkring,
arbetsrätt, bygg-
nadsrätt och mil-
jörätt

Arbetsrätt och 
arbetsmarknad 2010
Av Lars Lunning
norstedts juridik

� Innehåller lagar
och författningar
som gäller för den
svenska arbets-
marknaden och
för parterna i det
enskilda anställ-
ningsavtalet. Hän-
visningar görs
också till lagförarbeten och till er-
kända svenska lagkommentarer. 
I stort sett allt utländskt material
återges på svenska språket. Upp-
daterad till årsskiftet 2009/2010.

Brottmål

Kriminalrättens 
grunder
Av Petter Asp, Magnus Ulväng
iustus

� Fokuserar på de
allmänna frågor
som måste besva-
ras vid bedömande
av huruvida brott
förövats, på de an-
svarsförutsätt-
ningar som ligger
inom ramen för det så kallade
brottsbegreppet.

Kriminalvård
i praktiken
Av Anne H Berman, 
Carl Åke Fabring 
studentlitteratur

� Ger grundkunskap om hur kri-
minalvård kan bedrivas i praktiken
för att strategiskt minska återfall i
brott och missbruk. Första delen



Legally yours  |  2  |  2010 67www.legally-yours.se

Det svenska skatte-
systemet 23u
Av Gunnar Rabe, Richard Hellenius
norstedts juridik

� Avhandlar be-
skattningssyste-
mets delar; de
materiella reg-
lerna,
förfarandereg-
lerna samt upp-
bördsreglerna. I
anslutning till re-
spektive avsnitt kommenteras
rättsfall från Regeringsrätten och
EG-domstolen som visar på tolk-
ning av aktuella regler.

Biografi

Stockholmskärlek
Av Björn Elmbrant
atlas

� Den social-
demokratiske
kommunpoli-
tikern Hjalmar
Mehr är ihåg-
kommen för
att ha stått
bakom riv-
ningen av
Klarakvarteren, och för att ha stått i
centrum för almstriden i
Kungsträdgården. I biografin
"Stockholmskärlek" vill Björn El-
mbrant nyansera det kontroversi-
ella finansborgarrådets eftermäle.

handlar om utredning av problem
och resurser på individ, grupp och
organisationsnivå inom Krimi-
nalvården. Andra delen beskriver
interventioner för generell och
specifik kriminalitet. Tredje delen
beskriver frivårdens arbete med
olika metoder.

Familjerätt

Familj – Religion – Rätt
Av Aylin Akpinar, Jan Hjärpe med
flera
iustus

� Antologi där
flera forskare från
Sverige och Tur-
kiet analyserar ge-
mensamma
företeelser i da-
gens turkiska och
svenska samhällen. Parallella norm-
system belyses från sociologiska,
religionsvetenskapliga och juridiska
infallsvinklar. , 

Offentlig rätt
Offentlighets-
principen 8u
Av Alf Bohlin
norstedts juridik

� Behandlar reg-
lerna om allmänna
handlingars offent-
lighet, samt de in-
skränkningar i
handlingsoffentlig-
heten och i offent-
liga funktionärers
yttrandefrihet som följer av olika
bestämmelser. Kompletterad med
den nya offentlighets- och sekre-
tesslag som trädde i kraft den 30

juni 2009.

Referensverk

Företag i kris
– Supplement till fjärde
upplagan
Av Bertil Oppenheimer
jure

� Ett omfattande
supplement till
den fjärde uppla-
gan, som utkom
2007. Innehåller
främst nytillkom-
men rättspraxis,
som två nya
domar från
Högsta Domstolen, 15 nya
hovrättsdomar, 31 nya tingsrättsdo-
mar och tre nya förlikningsären-
den. Dessutom har nya
disciplinmål från Revisorsnämnden
tillkommit. 

Skatterätt
Pensionsstiftelser 4u
Av Anders Palm
björn lundén information

� Boken visar hur
den som driver ett
aktiebolag kan
ordna sin pension
från företaget på
ett förmånligt sätt.
Tar upp de förde-
lar och nackdelar
som finns med att
ordna pensionen genom stiftelser,
genom försäkringar och genom
andra avsättningar.

Bertil Oppenheimer
Gunnar Blomberg

Företag i kris
Fjärde upplagan

Vad en styrelseledamot, 
aktieägare, advokat och 
revisor bör tänka på

Supplement
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2007 publicerades

Svensk maffia av journalis-
terna Lasse Wierup och
Matti Larsson, en reporta-
gebok som kartlade organi-
serad brottslighet i Sverige.
I boken berättades om
Hells Angels, Bandidos,
Original Gangsters
och flera andra kri-
minella grupper.

Förläggaren
Martin Kaunitz
köpte in ”Svensk
maffia” när han ar-
betade på
Norstedts:

– Vi hade fått
korn på den brit-
tiska boken ”McMaffia”, om
internationell organiserad
brottslighet, och tittade på
om vi kunde göra något lik-
nande om Sverige. Då vi-
sade det sig att Lasse och
Matti redan var i gång.

Men det var ingen själv-
klarhet att ge ut boken.

– Det var ingen som rik-
tigt förstod hur stort det
här skulle bli. Marknads-
och försäljningsavdel-
ningar tittar gärna bakåt
och ser vad som har funkat
förut och liknande böcker
inte givits ut tidigare. Men
efter ”Svensk maffia” öpp-
nades slussarna.

Författaren Lasse Wie-

rup minns att förstauppla-
gan bara var 5000 exem-
plar:

– Vi tyckte att det lät
lite. Några fler borde väl gå
åt. Och när de sålde slut di-
rekt så tryckte man 5000
till. Och 5000 till.

Hittills har
boken sålts i sam-
manlagt 350 000
exemplar.

– Det är excep-
tionellt bra. Till
skillnad från
många andra
böcker så sålde den
väldigt bra även i
inbundet, inte bara

i pocket. Boken blev tidigt
en snackis. Den gavs ut un-
gefär samtidigt som atten-
tatet mot åklagaren Barbro
Jönsson, då det var mycket
skriverier om gängkrimina-
litet. Snart spreds ryktet
om boken från mun till
mun, säger Jenny Tenen-
baum, förläggare på
Norstedts.

I boken publiceras
namn på en lång rad gäng-
medlemmar. Förlaget hade
väntat sig juridiska pro-
blem.

– Vi ägnade mycket
möda åt att inte bli stämda
av de som namngavs.
Sedan visade sig att det var

de som inte förekom i
boken som blev sura.
Boken blev som en who’s
who för de kriminella,
säger Martin Kaunitz.

Samtidigt som ”Svensk
maffia” började han på
konkurrerande förlaget Al-
bert Bonniers. Där drog
han igång flera besläktade
bokprojekt. I ”Hanteraren”
och ”Peter Rätz” behandla-
des stockholmspolisens ar-
bete med infiltratörer. 

Lasse Wierup behand-

KULTUR |  BÖCKER

Brutalitet väg 
till snabba cash
För tre år sedan skapade Svensk Maffia en ny lönsam genre inom

svensk facklitteratur.

I höst släpps uppföljaren – på författarnas eget förlag.
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lade samma händelser i
”Infiltratören”. Ungefär
samtidigt översattes Ro-
berto Savianos hyllade ”Go-
morra” om den neapolitan-
ska camorran. 

fler böcker fortsatte att
utforska svenska gängmil-
jöer. Biografin ”Jag är Wan-
ted” skrevs av pseudonymen
David Larsson. Senare i vår
släpps ”Jiddra inte” av
Patrik Pelosio, beskriven
som en ”entreprenör i
Stockholms undre värld”.
Även den förre bandidos-
medlemmen Erik Lanner-

Journalisten och för-
fattaren Lasse Wie-
rup är en upphovs-
männen till succébo-
ken ”Svensk maffia”.

TEXT PETER JOHANSSON  

BOKEN SOM SKAPADE EN NY GENRE



BÖCKERNA BÖR
SÄLJA UPP MOT 
10 000 EXEMPLAR
INBUNDET FÖR 
ATT FUNKA

bäck skriver på en biografi. 
– Genren är här för att

stanna. Böckerna når en
målgrupp som normalt inte
köper så mycket böcker,
män mellan 18 och 50 och
män generaliserar lite,
säger Jenny Tenenbaum.

Martin Kaunitz tror att
böckerna uppfyller läsarnas
krav på autencitet:

– De här böckerna bör
sälja upp mot 10 000 exem-
plar inbundet för att funka,
säger Martin Kaunitz.

– Det finns ett behov av
ögonvittneshistorier. Samti-
digt har vi kommit så långt
i vår civilisationsprocess att
de flesta av oss inte utsätts
för brott. Det gör ämnet
samtldigt kittlande och lite
ofarligt. Kombinationen av
vardagliga stockholmsmil-
jöer och situationer som vi
känner igen från Sopranos
och gangsterfilmer blir ef-
fektfull.

Samtidigt jobbar Lasse
Wierup och Matti Larsson
på uppföljaren ”Svensk
maffia fortsätter”.

– Vi följer upp vad som
hänt med de vi skrev om
förra gången, och beskriver
nya trender inom den orga-
niserade brottsligheten,
säger Lasse Wierup.

Vad tänker du på?
– Till exempel att starta ett
eget gäng, med lokal eller
regional förankring. Vi ser
redan att det här inte fun-
kar. I stället är det de stora

organisationerna som vin-
ner mark, framför allt 
Hells Angels.

De skriver även om de
yngsta kriminella.

– 90-talisterna är
mycket ivrigare än vad 70-
och 80-talisterna var. De 
vill snabbt etablera ett kri-
minellt varumärke. De är
otåliga, det gör att bruta-
liteten är extrem i relation
till vinsten.

Den här gången ger för-
fattarna ut boken på det
egna förlaget Reporto.

Hur stor blir upplagan?
– Det har vi inte tänkt 
på ännu.

’’

BOKEN BLEV SOM
EN WHO’S WHO FÖR 
DE KRIMINELLA 
’’
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Catrin Lidbom, Regeringskansliet, Mari 
Heidenborg, Solna Tingsrätt och Mårten
Schultz, Stockholms universitet.

Emelie Åström, Allmänhetens pressombuds-
man och Annicke Franzén, Grunberg advo-
katbyrå.

Hilkka-Riitta Kovanen, Advokatfirman 
Kovanen och Peter Lindblom, Advokat-
firman Peter Lindblom.

Torbjörn Lundquist, Advokatbyrån Torbjörn 
Lundquist och Stig Sahlström, Brottmåls-
advokaterna.
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Den 18 februari bjöd Blendow Group in till årets första cocktailparty. 
Debatt och diskussioner var temat för tillställningen och ett par hundra 
jurister lyssnade till när Johan Åkermark, Mari Heidenborg, Mårten Schultz,
Stefan Wahlberg och Gunilla Granbom deltog i debatten som leddes av
chefredaktör Peter Johansson. Ämnet var hur media påverkar juridiken -
och hur jurister kan använda sig av medierna.

Paneldebatt om medias betydelse

Gösta Stenhorn och Michael Hifer från Advo-
katfirman Gösta Stenhorn.

Ulrika Westergren, Ströms och Jennie 
Lövström, Swartzkoff Professional.

Ekrem Gungör, Advokatfirman Salmi & Part-
ners, Jonas Sjulgård, Skattebetalarna, Ansgar
Firsching, Gärde & Partners och Nikita Lundin,
Advokatfirman Salmi & Partners.

Kjell Rörström, VDM, Leonie Selting, LS Advokat-
firman och Jens Eriksson Rindö, Rätt & Råd. 

Sofia Arvidsson, OK Q8 och Emma Hägg
Hansson, KTH.

Thomas Wellander, Bastling & Partners och
Palle Källström, Advokatgruppen i Stockholm.

Charlie Tvärenvigg, Advokat Charlie Tvären-
vigg och Johan Paléus, Djurgårdens 
Advokatbyrå.

Petra Andersson, Christoffer Thibblin och
Emma Berglund från Hamilton.

Zara Wahlberg, Norelid & Holm, Linda 
Karlsson, Norelid & Holm och Caroline 
Elander, Svensk & Internationellt Arvsrätt.

Johanna Hallqvist, Kriström Advokatbyrå, 
Hannah Nilsson, Awapatent och Maria
Flemme, NBW.
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Ann-Catrin Weingård, Kinnevik och Anna-Karin
Gradin, Baker & Mckenzie.

Johan Åkermark och Stefan Wahlberg 
vimlade efter debatten.

Karin Sjögren, Advokatfirman
Urban Olson och Karin Nord-
gren, Foyen.

Ingrid Larsson, ILA Affärsutveckling, Terje
Mörnholm, Advokatfirman Urban Olson.

Folke Breitbardt, och Thomas Nyh från Öberg
& Heijne.

Christine Hunter, Svalner
Skatt & Transaktion.

Mari Andersson, Agneta Eberhardt och 
Richard Ljungqvist från Förvalt-
ningsrätt i Stockholm.

Mårten Lindberg, IFS AB och Johan Svahn,
Magnusson advokatbyrå.

Jan L. Renlund, Malin Simon Holm, Jérémie 
Johansson, Sanna Bergenheim, från Jurist-
jouren.

Susanne Behrens och Ove Behrens,
Behrens advokatbyrå.

Svante Rundberg, och Lucia
Trenkler från Juristjouren.

Kristoffer Molin, Ashurst 
advokatbyrå och Marie
Bastin, Öberg & Heijne.

Marcus Isgren, Stockholms
tingsrätt och Lisa Ersmark, 
Södertörns åklagare.

Tomas Lesniewski
Juristjouren, vann 
en lagbok.

NALEN, REGERINGSGATAN 74, STOCKHOLM. BOKNING: 08 505 292 35.

MÖTESPLATSEN 
FÖR DIG I CITY
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Sara Gustafsson och Jennie Larsson från
Grant Thornton.

Hilkka-Riitta Kovanen, Advokatfirman Kovanen
och Leena Hakala, Swedbergs Advokatbyrå.

Lina Lissmats , Hammarskiöld & Co och 
Lise Wållberg, Cederquist.

Michaela Angonius och Martina Nordberg
från Telenor.

Nadja Hatem, Hatem & Sjunghamn
Juristbyrå och Erin Räty, Erin Räty
Juristfirma.

Kerstin Ehlin, Tulllverket och Marie
Emanuelsson, Nordea.

Johanna Hallquizt, Kriström advokatbyrå,
Leila Gadhari, Förvaltningsrätten och Jenny
Bengtsson, Ramberg advokatbyrå.

Jessica Wretman, Poolia och Karolina Holfvel,
Legeo advokatfirma.

Ulricka Grefberg, Svalner skatt och Kristina 
Palmquist, Ernst & Young.

Ett 120-tal kvinnliga jurister nätverkade på årets
första Legally Lady-träff i slutet av mars. Platsen
var White Room i Stockholm. Anna Bovaller,

chefsjurist  på Luftfartsverket och deckarför-
fattare, läste ett utdrag ur sin nya bok ”Svär-
maren”. Dessutom intervjuades Anna Bovaller

av Legally Ladys krönikör Hanna Nilsson om hur
hon lyckas kombinera chefsjobbet med förfat-
tarkarriären.

Författarträff med Legally Lady

Maria Dahlin och
Frida Svensson, Stock-
holms universitet.

Biträdande jurister sökes
Vi söker biträdande jurister med erfarenhet från advokatbyrå eller bolag.
Vi förutsätter att Du är driven, har ett stort intresse för affärsjuridik,  
transaktioner och tvistelösning samt har goda språkkunskaper.

Frågor om tjänsten besvaras av jur. kand. Johan Sund, vxl 08-463 07 50. Vi ser fram emot Dina ansökningshandlingar  
per post, ställda till Ekenberg & Andersson Advokatbyrå, att: Lisa Mo, Box 7500, 103 92 Stockholm, eller per e-mail till  
lisa.mo@ekenbergandersson.se, senast den 15 maj 2010.

Ekenberg & Andersson Advokatbyrå – svensk och internationell affärsjuridik
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Rosengrens Advokatbyrå 

Katarina
Hallin är 
ny vd för 
Rosengrens
Advokatbyrå i
Göteborg AB
från den 17
mars 2010 och har därigenom
ansvaret för Göteborg och 
Uddevalla kontoren. Katarina
har varit anställd på byrån 
sedan 1997. Katarina Hallin är
verksam inom arbetsrätt och
obeståndsrätt. 

Marcus
Bergström
börjar sin an-
ställning som
biträdande
jurist den 1
maj 2010 ef-
ter att ha avslutat sin juristut-
bildning. 

Christian
Andersch är
delägare från
den 1 januari
2010.
Christian 
började sin
anställning i april 2009, han var 
tidigare verksam på Ackords-
centralen. Christian Andersch
arbetar med konkurser och 
rekonstruktioner. 

Mathias
Lyon börjar
sin anställ-
ning den 19
april 2010.
Mathias Lyon
har tidigare
varit biträdande jurist på Mann-
heimer Swartling och har un-
der senare år varit bolagsjurist
på Astra Zeneca. 

Baker & McKenzie

Tim Boström, 27 år, biträdande
jurist är från den 22 mars anställt
his Baker McKenzie. Tim kommer
närmast från Transportstyrelsen
(luftfartsavdelningen) och han tog
sin juristexamen vid Stockholms
universitet.

Helena Magnusson, 32 år, biträ-
dande jurist, har
från den 1 januari
anställts som bi-
trädande jurist. 
Hon kommer
närmast från
Awapatent AB
där hon arbetat som jurist mellan
2007-2010, Helena tog sin juristex-
amen vid Lunds universitet och
har notarietjänstgjort vid Kalmar
tingsrätt 2004-2006.

Advokatfirman
Eversheds Södermark

Miriam Engström, 27 år, biträ-
dande jurist.
Miriam arbetar
med allmän 
affärsjuridik och
M&A. Hon kom-
mer närmast
från Simpson
Thacher & Bartlett LLP i New York.
Specialmeriter/erfarenhet: LL.M i
amerikansk affärsjuridik vid Univer-
sity of California, Hastings College
of the Law, i San Francisco.

Tomas Pleiner, 37 år, ny delägare
i Eversheds Sö-
dermark sedan 
1 januari 2010.
Tomas är specia-
liserad på kom-
mersiella avtal,
tvistelösning
samt it-och immaterialrätt och
kommer närmast från Advokatfir-
man Södermark. Tomas har tidi-
gare tjänstgjort vid Svea hovrätt
som hovrättsfiskal.

Setterwalls 
Advokatbyrå

Tobias Johansson, 29 år, biträ-
dande jurist. Han
anställdes den 11
januari som bi-
trädande jurist
vid Setterwalls
Göteborgskon-
tor. Tobias kom-
mer direkt från avslutad utbildning
och var förra året sommarnotarie
på Setterwalls. Tobias tillhör Set-
terwalls Bank & Finansgrupp.

Annakarin Victorsson, 28 år, 
biträdande jurist.
Annakarin Vic-
torsson anställ-
des den 11 janu-
ari som biträdan-
de jurist vid Set-
terwalls Göte-
borgskontor.
Annakarin kommer direkt från av-
slutad utbildning och fick Foyens
miljörättsstipendie med sin upp-
sats om koldioxidutsläpp från per-
sonbilar. Annakarin tillhör Setter-
walls Commercialgrupp.  

Erik Palmgren, 41 år, birädande
jurist. Han påbör-
jade sin anställ-
ning hos Setter-
walls Advokatbyrå
den 2010-02-11.
Erik Palmgren
anställdes som
biträdande jurist vid Setterwalls
Göteborgskontor. Erik kommer
närmast från NCC AB där han har
arbetat som bolagsjurist i 8,5 år.
Han har dessförinnan arbetat på
Wåhlins Advokatbyrå och Delphi.
Erik tillhör Setterwalls Entrepre-
nad- & fastighetsgrupp.

Andrea Wikhäll, 32 år, Biträ-
dande jurist. Andrea påbörjade sin
anställning hos Setterwalls Advo-
katbyrå AB den 2010-02-01. Hon
anställdes som biträdande jurist
vid Setterwalls Malmökontor.
Andrea kommer närmast från Ad-
vokatfirman Lindahl. Andrea tillhör
Setterwalls Miljörättsgrupp samt
Entreprenad- och fastighetsgrupp.

Jonas Söderstjerna, 35 år, biträ-
dande jurist. Han anställdes den 
1 februari som biträdande jurist vid
Setterwalls Malmökontor. Jonas
kommer när-
mast från Advo-
katfirman Lin-
dahl och har
tidigare arbetat
vid Länsstyrelsen
i Skåne län. 

Jonas tillhör Setterwalls Miljörätts-
grupp samt Entreprenad- & fastig-
hetsgrupp.

Johan Mikaelsson, 32 år, biträ-
dande jurist. Han påbörjade sin
anställning hos
Setterwalls Advo-
katbyrå den
2010-02-15. Jo-
han är nu biträ-
dande jurist vid
Setterwalls Mal-
mökontor. Han kommer närmast
ifrån Deloitte där han varit verk-
sam inom bolagsrätt och arbets-
rätt. Johan tillhör Setterwalls
grupp för Bolags- och företagsför-
värv (M&A) samt Arbetsrätts-
grupp.

Magnus Myrbäck, 35 år, biträ-
dande jurist. Han
påbörjade sin an-
ställning som bi-
trädande jurist
vid Setterwalls
Malmökontor
den 2010-03-01.
Magnus kommer närmast från
Advokatfirman Lindmark Welin-
der där han arbetat med upp-
handling och tvister rörande
system, fordon och anläggningar.
Han tillhör Setterwalls EU- & kon-
kurrensrättsgrupp och Tvistelös-
ningsgrupp.

Douglas Hamilton, 26 år, biträ-
dande jurist. Han
anställdes den 1
mars som biträ-
dande jurist vid
Setterwalls
Stockholmskon-
tor. Douglas
kommer direkt från utbildning vid
Uppsala universitet. Douglas tillhör
Setterwalls

Malin Zetterberg-Albert, 31 år,
biträdande jurist.
Hon påbörjade
sin anställning
den 8 mars som
biträdande jurist
vid Setterwalls
Stockholmskon-
tor. Malin kommer närmast från
Pierre Fabre Médicament i
Castres (Frankrike) där hon arbe-
tade som bolagsjurist. Malin tillhör
Setterwalls EU & konkurrensrätts-
grupp.

Anders Linnerborg, 47 år, del-
ägare. Han påbörjade sin anställ-
ning hos Setterwalls Advokatbyrå
den 2010-02-01. Anders Linner-
borg gick den 1 februari in som ny
delägare vid Setterwalls Malmö-

Rosengrens Advokatbyrå är en advokatbyrå med stark förankring i Väst-
sverige med kontor i Göteborg, Uddevalla, Borås och Varberg. Rosengrens
Advokatbyrå arbetar bland annat med rådgivning inom obeståndsrätt, offent-
lig upphandling, arbetsrätt, processrätt, köp- och avtalsrätt samt skadeståndsrätt. 

kontor. Anders
kommer när-
mast från Advo-
katfriman Lin-
dahl. Han
ansvarar för Set-
terwalls Miljör-
ättsgrupp.
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Kontakta Caroline Carlsson: 
caroline.carlsson@blendow.se
eller 08-579 366 00

www.hotelstureplan.se

Let’s talk.

www.lawsolution.se

Hellström Advokatbyrå

Agneta Munther, 48 år, advokat.
Agneta Munther
påbörjade sin
tjänst som advo-
kat hos Hell-
ström Advokat-
byrå den 1
januari 2010.
Hennes verk-
samhetsområde är Svensk och in-
ternationell affärsjuridik med
särskild inriktning på tvister och
skiljeförfaranden, arbetsrätt och
skadeståndsrätt. Hon kommer
närmast från Advokatfirman Nova
där hon var delägare (2003-
2009).

Advokatfirman Foyen

malmö

Charlotta Wälsäter, född 1980.
Kommer närmast från tingstjänst-
göring vid Helsingborgs tingsrätt.
Kommer arbeta med fastighets-
rätt och entreprenadjuridik på
Foyens malmökontor från den 
6 april.

Moll Wendén 
Advokatbyrå

Lovisa Elardt,
25 år, biträ-
dande jurist
Lovisa Elardt på-
började sin an-
ställning den 1
december 2009.
Verksamhetsområde: Allmän af-
färsjuridik. Hon kommer närmast
från Lunds universitet och en Jur
kand. Specialmeriter/erfarenhet:
Allmän affärsjuridik samt M&A.

Martin Hector,
25 år, biträ-
dande jurist. An-
ställd från 1
februari 2010.
Martin Hectors
verksamhetsom-
råde är allmän
affärsjuridik. Han har gjort sin Jur
kand vid Stockholms universitet.
Specialmeriter/erfarenhet: Allmän
affärsjuridik samt offentlig upp-
handling.

David Egonson,
26 år, biträ-
dande jurist.
Han började sin
anställning som
biträdande jurist
hos Moll Wen-
dén Advokatbyrå den 15 februari
2010. Verksamhetsområde är all-
män affärsjuridik. David Egonson
senaste anställning var hos Bird &
Bird Advokatbyrå. Specialmeriter/
erfarenhet: Allmän affärsjuridik
samt M&A.

von lode advokat 

Julia Thisner är
ny jurist på  von
lode advokat
från och med 11
januari 2010. 
Julia kommer
närmast från 
Albihns Zacco. Julia har även en
magisterexamen i molekylärbio-
logi och talar utöver svenska och
engelska flytande polska. Hon ar-
betar främst med immaterialrätt.

Vill du
också att

era 
nyanställda

jurister
skall synas

här? 



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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Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: B-Klass fr. 0,64 l/mil, CO2 fr. 149 g/km, C-Klass fr. 0,5 l/mil, CO2 fr. 130 g/km, E-Klass fr. 0,52 l/mil, CO2 fr. 137 g/km, 
GLK fr. 0,6 l/mil, CO2 fr. 158 g/km. Miljöklass EU5. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.

När du väljer en Mercedes-Benz får du en tjänstebil som 
är elegant, bekväm och trygg. Vi har tänkt på ergonomi 

och säkerhet, så att du kan fokusera på att köra. Våra 

Business-modeller är alltid mycket välut rustade och 

 bekväma. Dessutom kan du välja mellan ett stort utbud  

av bränslesnåla BlueEFFICIENCY-motorer. 

Läs mer om våra rikligt utrustade och förmånligt 

 prissatta Business-modeller på www.mercedes-benz.se  

eller besök någon av våra återförsäljare för en provtur  

i din favorit.

Priser Business-modeller: 

B-Klass Business  fr. 224.900 kr

C-Klass Sedan Business  fr. 292.900 kr

C-Klass Kombi Business  fr. 299.900 kr

E-Klass Sedan Business  fr. 369.900 kr

E-Klass Kombi Business  fr. 392.900 kr

GLK Business  fr. 359.900 kr

Satsa lite extra på arbetsmiljön.
Nu lanserar vi Mercedes-Benz Business-modeller.
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Advokatfirman 
Glimstedt

Thomas Kosmi-
dis är sedan den
22 mars biträ-
dande jurist vid
Glimstedts Göte-
borgskontor.
Thomas kom-
mer närmast
från tjänstgöring vid Borås tings-
rätt, och han arbetar med allmän
affärsjuridik. 

Matilda Norlan-
der är sedan
den 1 januari bi-
trädande jurist
vid Glimstedts
Lundakontor.
Matilda kommer
närmast från en tjänst som bered-
ningsjurist på Åklagarmyndighe-
ten, och hon arbetar med allmän
affärsjuridik. 

Erik Pousard är
sedan den 6
april biträdande
jurist vid Glims-
tedts Göteborgs-
kontor. Erik kom-
mer närmast från Södra
skogsägarna, och han arbetar
med bolagsrätt, fastighetsrätt
samt skogsrelaterad juridik. 

Kristin Stjern-
rup skall börja
som biträdande
jurist vid Glims-
tedts Göteborgs-
kontor den 3
maj 2010. Kristin
kommer närmast från tjänstgör-
ing vid Uddevalla tingsrätt, och
hon kommer att arbeta med all-
män affärsjuridik.

Ester Andersson Zandvoort ar-
betar sedan den 1 januari som ad-
vokat vid Glimstedts Örebrokon-
tor. Ester har tidigare arbetat på
andra affärsjuridiska advokatby-
råer, och kommer närmast från
Advokatfirman Frenander. Ester
arbetar med allmän affärsjuridik
och straffrätt.  

Wistrand Advokatbyrå

stockholm

Johan Linder, 26 år har från och
med den 15 mars anställts som bi-
trädande jurist på Wistrand Advo-
katbyrå. Han kommer närmast
från en assessorstjänst vid Kam-
marrätten i Stockholm. Johans ar-
betsområde är skatt.

Advokatfirman Delphi

Oscar Nilsson,
Advokatfirman
Delphi, biträ-
dande jurist, 26

år, Anställd från
27 januari. Verk-
samhetsområde
skatt. Oscar har
tidigare arbetat på Skatteverket.

Anna Mirsch,
Advokatfirman
Delphi, biträ-
dande jurist, 24

år, anställd från
1 mars. Verksam-
hetsområde
ITC/IP. Anna var tidigare trainee
på Advokatfirman Delphi.

Johan Wijk,
Advokatfirman
Delphi, biträ-
dande jurist, 29

år Anställd från
15 mars. Verk-
samhetsområde
arbetsrätt och bolagsrätt. Johan
var tidigare uppsatspraktikant hos
Mannheimer Swartling i Berlin.
Har också studerat vid Freie Uni-
versität i Berlin och talar flytande
tyska. Talar också franska, eng-
elska, italienska och spanska.

På jakt efter nytt kontor? 
Vi hjälper er att hitta rätt så att ni slipper slösa er tid. 
Humlegården har ett stort fastighetsbestånd på 
välkända adresser i Stockholms innerstad. Just nu 

Några av lokalerna: 
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C J Advokatbyrå

Jonas von Heidenstam,
34 år, 
delägare. 
Jonas har
från och
med den
1 mars
2010 gått
in som delägare i C J Advo-
katbyrå. Jonas är verksam
inom brottmål och kommer
närmast från Försvarsadvo-
katerna Stockholm.

PÅ L AGL IG VÄG



EN NY  
CORVETTE I VÅR?
I början av maj får Svenska Bil i Akalla in 23 fabriksnya Corvette av  
årsmodell 2009 i olika modeller, utföranden och färger.

Prisläge från 529.000 kr.
Du kan välja mellan Coupé eller Convertible. 
Manuell eller automat.  
Competition eller Z06. 

Samtliga bilar har 3 års fabriksgaranti.

Kontakta Lars Mårde hos Svenska Bil i Akalla för detaljerad 
information.Direktnummer 08-505 692 36,  
lars.marde@svenskabil.se

Upptäck Corvette. Med enastående 
prestanda, passion och precision sätts 
en ny standard för aktiv körglädje  
med bibehållen komfort.  
Kompakt formgivning och stram  
profil har gett den smidigare och  
bättre köregenskaper, acceleration  
och bromsar.
Det är dags att förverkliga dina 
drömmar.

CORVETTE.    
A LEGEND RELOADED

www.svenskabil.se  Akalla Esbogatan 8. 08-505 692 00
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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?

Swedbank 
Fastighetsbyrå AB

Miriam Malmgren, född 1976,
jur. kand. 
Rekryterades via Jurek Beman-
ning som bolagsjurist till Swed-
bank Fastighetsbyrå AB Miriam
har utöver den interna bolags-
juridiken även till uppgift att 
bistå Fastighetsbyråns franchise-
tagare och dess fastighetsmäk-
lare med affärsjuridisk rådgiv-
ning och utbildning i syfte att
förbättra varje transaktion. 
Miriam har en gedigen bak-
grund inom fastighetsrätt och
avtalsrätt och kommer 

KFO

Sven Rosqvist, född 1965,
jur.kand.
Rekryterad via Jurek Beman-
ning som processjurist till Ar-
betsgivarföreningen KFO. Sven
kommer närmast från Försäk-
ringsbranschens Arbetsgivare-
organisation som förbundsju-
rist. Arbetsgivarföreningen KFO
är med sina 3 600 medlems-
företag Sveriges största fristå-
ende arbetsgivarorganisation.
Sven kommer under eget 
ansvar att arbeta med tviste-
målshantering vid allmän dom-
stol och bistå med kvalificerad
juridisk rådgivning till medlem-
mar och internt till övriga avdel-
ningar. 

Advokatfirman 
Oebergs

Robert Hammarstedt, född
1979, jur.kand.
Rekryterad via Jurek Bemanning
som biträdande jurist. Robert har
fullgjort sin notarietjänstgöring
vid Länsrätten i Stockholm. Han
har tidigare arbetat som biträ-
dande jurist på Kurz & Co Advo-
katbyrå och arbetat som trainee
Gleiss Lutz Anwalt Kanzlei i Stutt-
gart. Han började sin anställning
den 6 april 2010. Oebergs är
specialiserad inom energi-, trans-
port- och telekomindustrin och
biträder klienter inom dessa
branscher över hela världen.

www.jurekbemanning.se   |   telefon 08–525 01 800
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Blendow Group AB
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telefon 08–579 366 00

fax 08–667 97 60

www.blendow.se
e–post

legally-yours@blendow.se
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legally yours erbjuder här sina läsare att på ett enkelt sätt beställa information från de
annonsörer som syns i detta nummer av tidningen. Fyll i rutan bredvid det företag du är 
intresserad av och maila till adressen nedan.
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KAMPEN 
OM 
NORDEN
Roschier och 
Hannes Snellman
vill bli nummer ett

ORGANISERAD
BROTTSLIGHET
Förlagens framgångsrecept

SÅ FÖRÄNDRAR TORGNY HÅSTAD CIVILRÄTTEN
Rättsfall

4 RÅD FÖR 
ATT BLI EN
VINNARE

De unga juristerna om

DRÖMJOBBEN
BYRÅTOPPEN
LAGEN SOM 
SPLITTRAR 
JURISTERNA
FRAMTIDENS
KLÄDKOD

JURISTBAROMETERN 2010

ÅRETS JURIST
2010

omslagsfoto magnus laupa

R E A DE R S SERVICE

legally yours ges ut av 

blendow group, varuhuset för 

juridisk kompetensförsörjning.



Elegance is an attitude

Aishwarya Rai
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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  




