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Maximalism.

I nya Audi A1 får du riktigt roligt bakom ratten. Inte bara för att den är kul att köra med fl era 
sportiga, eff ektiva miljögodkända motorer med start-stop teknik att välja mellan. Du kan också 
designa din A1 lite som du vill. Du komponerar inredningen på en mängd olika sätt och väljer 
kontrastfärg på takbågen. Dessutom kan du bl a streama musik från din mobil eller ansluta din 
iPod och få albumlistorna direkt på färgskärmen (tillval). Stänger du av musiken känns A1:an 
lika tyst som en stor Audi. Kort sagt är det en stor liten bil.

På www.audi.se/a1 får du veta mer. Välkommen.

Nya Audi A1 från ca 158.000 kr. Leasing: 910 kr/mån
* 
Förmånsvärde: 1.308 kr/mån

*
. 

 
Audi A1.
The next big thing.

NY_A1_Legally_Yours_420x297.indd   1 10-09-02   10.26.55
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Jaguar XF, från 437.000 kr, Fri service de 2 första servicetillfällena. Garantier: 3 års fabriksgaranti (obegr. miltal), 
3 års vagnskadegaranti, 6 års rostskyddsgaranti, 3 års lackgaranti (obegränsat miltal) samt 3 års assistansförsäkring 
inom Europa. Miljöklass 2005, CO2 179 g/km, Bränsleförbr. bl. körn. 6,8 l/100 km.

©
20

10
 J

A
G

U
A

R
 C

A
R

S 
LT

D
.   

J AG U A R  X F

F R Å N  437.000 KR

GÖTEBORG
HEDIN BIL 031 – 790 04 00

HELSINGBORG
LANI BIL 042 – 16 92 90

MALMÖ
HEDBERGS BIL 040 – 38 80 20

STOCKHOLM
BORGS BIL 08 – 445 88 60

UPPSALA
UPPLANDS MOTOR 018 – 160 100

  Prestanda. Lyx. Effektivitet. 

   Precis som du vill ha det.

»  U P P L E V  N Å G OT  E X T R A : 

   W W W.JAGUAR.SE
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Goda grannar
Vid årsskiftet flyttar Svenska Dagbla-

det och Aftonbladet in i huset bred-

vid City åklagarkammare, något som

inneburit nya säkerhetsrekommenda-

tioner.
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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   

ekonomin växer snabbare än för-
väntat. Likadant med transak-
tionsmarknaden.  

Så när nu optimismen börjar
sjuda bland affärsbyråerna är det på
sin plats att påminna om historien. 

Efter finanskrisen sinade upp-
dragen. Följden blev krympande or-
ganisationer och uteblivna vinster. 

Så hur ska de nu undvika sina
gamla misstag? Två lärdomar är
extra viktiga:

� Väx inte för snabbt. 
För att klara av allt fler – och allt
större transaktioner krävs en stän-
digt expanderande juriststab. För
storbyråerna kan det innebära att
växla upp från två nyanställda i må-
naden till fem-sex. Här ökar risken
för att anställa fel personer – och för
att växa sig för stora.

För när konjunkturen sedan vän-
der blir utmaningen att snabbt
krympa organisationen. Och hur gör
man det utan att säga upp jurister,
som länge varit tabu i branschen?
Vidare finns det risk för att de me-
darbetare man helst vill ha kvar
lämnar tidigt, och att man därför får
nöja sig med de jurister som anses
vara sämre.

� Behåll fokus.
Förra högkonjunkturen ville så gott
som alla jobba med transaktioner,
även de byråer som tidigare haft
andra fokus. Värvningsförsök och
kostsamma uppbyggnadsfaser inled-
des. I värsta fall hann man inte
kasta sig in i konkurrensen innan
Lehman Brothers hade fallit. En god
idé kan därför vara att avstå från
nya arbetsområden, hur lockande de
än kan framstå.

MISSTAGEN SOM
BYRÅERNA
MÅSTE UNDVIKA

CHEFREDAKTÖR

PETER JOHANSSON

telefon 070–620 39 39

e–post peter.johansson@blendow.se
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Klassiskt distrikt
Peter Axelsson berättar vad

som hände med världens

bästa vinområde.

E X T R A  T I D N I N G

Legally lady
I nya numret finns bland

annat en stor intervju

med författaren Malin

Persson Giolito, en ny

undersökning som visar

att knappt varannan

kvinna stoppas i karriä-

ren, ord på vägen av

Christina Ramberg och

mycket mer.

P O RT R ÄT T

Driver ”folkrörelse”
I en stor intervju berättar Peter

Althin om knarkmål, retorik, poli-

tiken – och hur han fått Republi-

kanska föreningen att bli en

”folkrörelse”.

A K T U E L LT

Sämst klädde juristen?
En känd brottmålsadvokat har utsetts till

en av landets sämst klädda män.
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Åklagare oroliga
för spionage

MEDIEKONCERN BLIR GRANNE MED 
CITY ÅKLAGARKAMMARE

vid årsskiftet flyttar me-
diekoncernen Schibsteds
svenska verksamhet in i
Kungsbrohuset, nära
Centralstationen i Stock-
holm. Som en följd kommer
Aftonbladet och Svenska
Dagbladets redaktioner att
flytta in i huset. 

Detta har orsakat frågor
i fastigheten bredvid, med
adressen Kungsbron 21.
Här sitter City åklagarkam-
mare, som bland annat ar-
betar med brott begångna i
Stockholms city, Lidingö,
Nacka, Värmdö och Tyresö.
Många av landets mest me-
dialt uppmärksammade
brott handläggs av persona-
len. 

Vid interna diskussioner
har oro väckts för om åkla-
garnas nya grannar ska
kunna spionera in genom
fönstret. 

Som motdrag har myn-
digheten därför rekommen-
derat personalen att vända
sina dataskärmar bort från
fönstret, ifall de är oroliga.

jonas nygren är säker-
hetshandläggare på Åklagar-
myndigheten. Han förklarar
att man löpande ser över
vilka förbättringar som kan
göras på kontoren:

– Det är för att våra me-
darbetare ska kunna jobba
ostört, på ett bra och säkert
sätt. 

– Vi jobbar för att för-
bättra  säkerheten inom
många olika områden, och
för att säkerställa att infor-
mationen inte ska komma
på avvägar.

anders johansson, rätts-
reporter på Aftonbladet,
kommenterar de nya ruti-
nerna i grannhuset:

– Jag känner till att
deras säkerhetsansvariga
varit runt och kontrollerat
så att deras datorer inte är
vända mot vårt håll. Men att
glutta in genom fönster på
det sättet är kanske inte det
sätt som vi arbetar på. Fast
tanken är intressant, vi
kanske själva ska se över

Personal på City åklagarkammare 

i Stockholm fått nya rekommendationer: 

vänd på dataskärmarna.

Anledningen är oro över att journalister ska

spionera från huset bredvid.

– Våra medarbetare ska kunna jobba ostört,

på ett bra och säkert sätt, säger Jonas 

Nygren, säkerhetshandläggare på Åklagar-

myndigheten.

Den som känner sig oroad är väl-
kommen in på en kopp kaffe när
vi flyttat in, säger 
Anders Johansson, rättsreporter
på Aftonbladet.
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Vill du 
också äga ett 
hyreshus?         

hur våra egna datorer är pla-
cerade gentemot deras bygg-
nad.

Har du märkt av liknande atti-
tyder från åklagare tidigare?
– Nej, de åklagare jag talat
med har ryckt litet på ax-
larna. Den som känner sig
oroad är välkommen in på
en kopp kaffe när vi flyttat
in. Då kommer det framgå
ganska klart att det inte är
så lätt att kika in.

Sven-Erik Alhem, tidi-
gare överåklagare med stor

erfarenhet av att hantera
medier, tror inte heller att
oron är befogad:

– Det är lite långsökt
någon skulle spionera på
det sättet. Om jag varit chef
där så skulle det vara befo-
gat att varna medarbetarna
för att läsa handlingar på

tunnelbanor och pendeltåg.
Där finns det goda möjlig-
heter att tjuvläsa för någon
som står intill. Men att
någon skulle stå med tubki-
kare och spana in låter
långsökt och orealistiskt. 

Att någon skulle stå med 
tubkikare och spana in låter 
långsökt och orealistiskt. 
’’

Hit flyttar tidningarna.

Här sitter åklagarna.

Sven-Erik Alhem, tidigare över-
åklagare.

foto: peter johansson



Det är de dåliga
åren som är viktigast

för pensionen.

1 MSCI World NDTR Index, inklusive utdelningar, lokal valuta.

2 Brummer Multi-Strategys avkastning sedan starten 1 april 2002 till 30 juni 2010.

3 SIX-RX (inklusive utdelningar) under perioden 1 april 2002 till 30 juni 2010.

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.

Åren du får dålig avkastning kan vara minst lika viktiga 

för ditt sparande som åren med god avkastning.

Har du placerat 100 kronor på börsen och den går 

ner med 40 procent, behövs det sedan en uppgång på 

hela 67 procent för att du ska få igen dina pengar.

Men hur gör man då för att slippa åka berg-och-dalbana 

med sitt sparande fram till pensionen? För oss handlar 

det om att välja ett annat sätt att tänka.

Titta på diagrammet. Kurvorna beskriver avkastning-

en för fonden Brummer Multi-Strategy, som har som mål 

att ge en positiv och stabil avkastning på mellan 8 och 10 

procent varje år, jämfört med MSCIs världsindex1.

Jämförelsen ger oss några intressanta lärdomar. I dia-

grammet syns det tydligt att en förvaltning som över 

tiden ger positiv och stabil avkastning har ett värde i sig 

eftersom ditt sparande blir mindre riskfyllt. Och att 

undvika förlustperioder är viktigare för ett sparande än 

vad många tänker på.

Under denna period har Brummer Multi-Strategy 

dessutom haft en ackumulerad avkastning på 104,5 

procent2, vilket överträff at avkastningen för globala 

aktier på 4,7 procent1 eller Stockholmsbörsens 81,1 

procent3 under samma period. Men så har Brummer 

Multi-Strategy inte heller haft ett enda negativt kalender-

år sedan starten i april 2002.

Om du tycker det här är ett begåvat sätt att resonera 

kring sparande, skulle vi vilja berätta om Brummer Life.

Genom att starta ett sparande i Brummer Life kan du 

till exempel placera i fonden Brummer Multi-Strategy. 

Och därigenom ta del av en förvaltning som fokuserar 

på positiv avkastning, oavsett om marknaden går upp 

eller ner.

Brummer Life har även alternativ för dig som vill ut-

forma din förvaltning själv genom att välja fritt från en 

fondmeny med Brummer & Partners aktivt förvaltade 

fonder samt en rad index- och räntefonder. Index- och 

räntefonderna har inga eller låga avgifter.

Besök gärna www.brummerlife.se eller ring oss på 

08-566 214 80 så får du veta mer. Välkommen.

Brummer Multi-Strategy jämfört med index
med globala aktier, MSCIs världsindex1.

Den röda kurvan visar Brummer Multi-Strategys utveckling

sedan starten 1 april 2002 till 30 juni 2010 jämfört med MSCIs 

världsindex1, ett index som består av globala aktier.

INDEX

Brummer Multi-Strategy

MSCI världsindex
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– det där handlade ju
mest om mitt hår, nu igen!
konstaterar Björn Sandin.

Förra året blev han riks-
bekant genom sitt delta-
gande i TV4:s realityserie
”Advokaterna”. Hans karak-
täristiska frisyr har hjälpt
honom att få klienter.

– Den gör att det trillar
in något mål då och då.

– Men som advokat är
klädseln viktig. Jag försöker
alltid klä mig propert.

”Den rosa slipsen ser
allt annat än oskyldig ut. Vi
yrkar på fängelse” fortsätter
Cafés jury.

– Jag respekterar om
folk har synpunter. Men till
vit skjorta är slipsen det
enda man kan variera och
göra något roligare av. Och
jag råkar gilla rosa slipsar.

Har du något stiltips till andra
jurister?
– Det är inte så dumt att

sticka ut. Det kan både leda
till goda omdömen och, som
här, mindre goda. Jag försö-
ker utgå från mig själv och
vad jag tycker är snyggt.

Musikerna Robert Wells,
Brolle och Niclas Wahlgren,
poeten Marcus Birro och
fotbollstränaren Lars Lager-
bäck får också dela på äran
som Sveriges sämst klädda
män. Bäst klädd anses skå-
despelaren Joel Kinnaman
vara. 

SalusAnsvar – En del av 

Försäkra dig och din personal!

Vi erbjuder förmånliga personförsäkringar – till exempel TGL, Olycksfalls-

försäkring och Sjukvård Direkt – för både arbetsgivare och personal.

Kontakta SalusAnsvar, telefon 0200-87 50 80 

eller e-post foretag@salusansvar.se

”Mitt hår, nu igen!”
Magasinet Café har utsett brottmålsadvoka-

ten Björn Sandin till en av Sveriges sämst

klädda män. ”Åtalspunkterna är många” häv-

dar tidningen. ”Ljusa slingor och en ständigt

nyduschad look är lagöverträdelser.

Det är inte så 
dumt att sticka ut.
Det kan både leda
till goda omdö-
men och, som här,
mindre goda. 

’’



Legally yours  |  4  |  2010 10 www.legally-yours.se

LEGALLY  |   A K T U E L LT

en ny undersökning,

”Law Firms in Transition
2010”, visar att 67 procent
av alla amerikanska advo-
katbyråer planerar att säga
upp personal under året,
fast i mindre omfattning än
under 2009. Det skriver
branschtidningen The Legal
Intelligencer.

Sedan finanskrisen bröt
ut har USA:s stora byråer
drabbats av stora inkomst-
bortfall. Oron inför att eko-
nomin åter ska utvecklas
negativt under hösten får
många byråer att vara fort-
satt defensiva. 67 procent av
de svarande uppgav att de
avskedat supportpersonal
under året. 44 procent sade

upp biträdande jurister och
43 procent paralegals. 26
procent meddelade att de
sagt  upp non-equity part-
ners och hos 25 procent
hade även equity partners
fått gå.

40 procent av de byråer
som deltog i undersök-
ningen uppgav att de erbju-
dit färre delägarskap under
2009. 50 procent angav att
den utvecklingen skulle
fortsätta även i år.

var tredje trainee i Lon-
donbyråernas magic Circle
har studerat på prestigeuni-
versiteten Oxford eller
Cambridge, uppger Legal
Week.  

På Slaughter and May
var andelen 48 procent, på
Freshfields Bruckhaus Der-
ringer 44 procent.

Under de senaste åren
har den etniska och sociala
bakgrunden hos storbyråer-
nas jurister diskuterats. För-
sök har gjorts att bredda
rekryteringarna, men en un-
dersökning som gjorts av
tidningen The Times visar
att 65 procent av de jurister
som fick traineeplatser i the
Magic Circle mellan septem-

ber 2008 och mars 2010 stu-
derat på något av Storbri-
tanniens tio främsta
universitet.

Byråerna 
fortsätter sparka

Prestigeskolorna 
fyller Magic Circle 

USA: 

Årets Advokatbyrå 2009

STORBRITTANIENS TIO HÖGST
RANKADE UNIVERSITET:  

Oxford, Cambridge, Imperial 
College London, Durham, 
London School of Economics, 
St Andrews, Warwick, lancaster,
University College London,
York.

MAGIC CIRCLE:  

Allen & Overy, Clifford
Chance,Freshfields Bruckhaus 
Deringer, Linklaters, Slaughter
and May.

”Oron inför att ekono-
min åter ska utvecklas
negativt under hösten
får många byråer att
vara fortsatt defensiva.”



Skidveckan i Alperna är årets höjdpunkt för många av våra gäster. 
Hotel Salzburger Hof, som är sammanbyggt med Hotel Wildbad, 
är en av Alpernas absolut finaste hotellanläggningar. Här finns 
6 mysiga restauranger och barer, samt två spa-avdelningar. 
Våra rum är renoverade med den vackraste inredning 
och alla bekvämligheter. Bättre kan du helt enkelt inte 
bo i Alperna.

Våra gästkockar, samtliga med Guide Michelin-meriter, 
har lagt ribban på högsta tänkbara nivå med oslagbara råvaror 
och de femrätters middags menyerna är någonting att se fram emot 
efter dagens skid åkning. Och varje kväll uppträder internationella 
och  svenska gästartister i Ritz-baren.

Barn i extrabädd betalar endast från 2 995 kr på Hotel Salzburger Hof 
och får gratis skidhyra och även gratis liftkort under ett flertal 

veckor i vinter.

Bokar du före 31 oktober ingår nu hel pension, värde 3 100 kr/pers. 
Ring oss på 0200-25 30 30 eller gå in på www.alpresor.se redan idag 
och boka vinterns skönaste vecka.

Boka före 31 oktober 2010 – spara upp till 3 100 kr!

” Kvällens femrätters middag med hjortsadel ackom-
panjeras av ett dignande salladsbord som vi  komponerar 
själva. Efter 15 år som resejournalist har jag aldrig ätit 
en så god hotellmiddag. ”
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Omkring klockan 06.30 samma morgon återfanns Roxanas
kropp på gatan nedanför lägenheten. Ett överkast hade
knutits fast i balkongräcket utanför rummet där hon läm-
nats.

Den polisutredning som följde konkluderade att döds-
fallet var följden av en olycka. Visserligen hade man konsta-
terat en del märkliga omständigheter som såg ut som en
olycka som skett då Roxana försökt att fly från den lägen-
heten där hon var gäst, men det fanns ingenting som an-
tydde att ett brott skulle ha begåtts.

roxanas pappa var inte övertygad. Efter att hans dot-
ters kvarlevor transporterats till Ryssland utfördes ytterli-
gare en obduktion och de ryska myndigheterna begärde att
ytterligare undersökningar skulle göras på plats i Cypern
och att Roxanas pappa skulle göras delaktig. Så blev det
tyst. Öronbedövande tyst. Först i oktober 2006, drygt fem år

efter den tragiska händelsen lämnades
besked till de ryska åklagarmyndighe-
terna att undersökningen avslutats den
27 december 2001 (sic!) och att den cyp-
riotiska domstolens beslut var slutgiltigt.
Trots beskedet har Roxanas pappa enträ-
get fortsatt att begära en ordentlig och
opartisk utredning av samtliga de om-
ständigheter som ledde till hans dotters
död.

I sitt klagomål som registrerades i Europadomstolen i maj
2004 åberopade Nikolay Mikhaylovich Rantsev bland annat
rapporter från Ombudsmannen i Cypern,  Kommissionären
för mänskliga rättigheter i Europarådet och den ameri-
kanska utrikesförvaltningen om förekomsten av trafficking
i Cypern och den roll som kabaréerna spelar när det gäller
utfärdandet av så kallade ”artist-visa”.

domstolen fann till att börja med att Cypern och
Ryssland delade ansvaret och trots att den cypriotiska re-
geringen vidgått att man hade gjort sig skyldig till brott
mot artiklarna 2 (rätt till liv), 3 (förbud mot tortyr), 4 (för-
bud mot slaveri och tvångsarbete), 5(rätt till frihet och sä-
kerhet) och 6 (rätt till en rättvis rättegång) och erbjudit
Rantsev skadestånd och i februari 2009 tillsatt en kommitté
bestående av tre oberoende experter med uppdrag att förut-

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

ELISABET FURA

LEGALLY | KRÖNIKA

Berättelsen om 
en krossad dröm

n ung kvinna från Svetlogorsk i Ryssland
fick arbete i väst. Kanske upplevde hon att
hon vunnit högsta vinsten. Kanske hon hade
gått arbetslös en tid eller arbetat med något
mindre spännande och oglamoröst. Vi kom-
mer aldrig att få veta. 

Nu hade hon anställts som artist och alla papper var
klara, inklusive arbets- och uppehållstillstånd, när hon gav
sig iväg till Cypern. Hennes visum angav att hon skulle ar-
beta som artist i en kabaré. Hon var myndig, 20 år gammal,
så hon bestämde själv och vad hennes föräldrar tyckte om
hennes beslut vet vi ingenting om. Väl i Cypern togs hon
om hand av sin arbetsgivare, som ordnat bostad i en lägen-
het som hon skulle dela med några andra flickor. Roxana
började sitt arbete på en kabaré den 16 mars 2001 men
redan tre dagar senare gav hon upp. I ett brev som hon
lämnat till sina kollegor skrev hon att hon reste tillbaka
hem till Ryssland. 

Tio dagar senare återfanns hon av
sin arbetsgivare. Det var på ett disko-
tek i Limasol han fann henne och han
tog henne med sig till den lokala poli-
sstationen. Klockan var 4 på morgo-
nen då han för polisen förklarade att
Roxana uppehöll sig illegalt i landet
och begärde att polisen skulle hålla
kvar henne i avvaktan på utvisning,
uppenbarligen så att han kunde fylla den vakans som upp-
stått i kabarén då hon hoppat av. Polisen vägrade efter att
ha gjort en kontroll i sina databaser och konstaterat att hon
hade visum. 

Polisen uppmanade hennes arbetsgivare att komma och
hämta henne, vilket också skedde klockan 05.20, enligt poli-
sens rapport. Meningen var att de båda skulle återvända till
polisen senare samma dag för att man skulle göra en när-
mare kontroll av att allt stod rätt till med hennes immigra-
tionspapper. Roxana skulle aldrig komma tillbaka till
polisstationen.

efter att ha lämnat polisen tog arbetsgivaren henne till
ett hus där en annan av hans anställda bodde. Roxana för-
des till ett rum beläget på sjätte våningen där hon låstes in
och lämnades. Hennes arbetsgivare var kvar i lägenheten.

E
strasbourg augusti 2010

Omkring klockan
06.30 samma mor-

gon återfanns Roxanas
kropp på gatan nedanför
lägenheten.
’’

EN BILD 
AV DAGENS 

EUROPA
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sättningslöst utreda fallet så krävde respekten för mänsk-
liga rättigheter att målet prövades i sak.

I domen rantsev v cyprus and russia (application no
25965/04) från 7 januari i år konstateras bland annat att pre-
cis som slaveri är trafficking av människor i syfte att explo-
atera dem sexuellt eller på annat sätt baserat på idén att
människor kan ägas, köpas och säljas likt varor och innebär
brukande av tvång och våld. 

Slutsatsen är att trafficking är att likställa med slaveri
eller tvångsarbete och därför förbjudet enligt artikel  4  i
Europakonventionen. Cypern hade gjort sig skyldigt till
brott mot denna artikel i två avseenden. För det första där-
för att man försummat att skapa ett effektivt regelverk för
att bekämpa trafficking som ett resultat av rådande vi-
sumpraxis, och för det andra därför att polisen inte vidtagit
tillräckliga åtgärder för att skydda Roxana, trots att det fö-
relåg omständigheter som tydde på att hon var utsatt för
tvång och våld och kunde vara ett offer för trafficking.
Även Ryssland hade brutit mot denna artikel eftersom man

där inte utrett på vilket sätt Roxana rekryterats och vilka
individer som varit involverade i detta. Domstolen konsta-
terade också att kvarhållandet på polisstationen hade sak-
nat laglig grund i strid med artikel 5 och tillerkände
Rantsev ett skadestånd på 40 000 EUR samt ersättning för
kostnader.   

den 10 maj i år beslutade domstolen att inte ta upp
saken till förnyad prövning i stor sammansättning som den
ryska regeringen hade begärt. Domen har således vunnit
laga kraft. Det är en i mångas tycke en mycket viktig dom
eftersom den berör ett område – trafficking – som är
smärtsamt aktuellt i vårt land såväl som i övriga Europa.
Domstolen tar klar ställning och tydliggör omfattningen av
staternas skyldighet att agera. Att utreda och – ännu vikti-
gare – att förebygga. Domen, som är 55 sidor lång, borde
läsas av alla som arbetar inom rättsväsendet. Kanske är
domen den mest betydelsefulla som Domstolen meddelat
på senare tid.  

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



PETER ALTHIN

Därför är han
republikan

AV PETER JOHANSSON  |  FOTO MAGNUS LAUPA

Knarkklienterna gjorde honom till en av 

landets mest kända brottmålsadvokater. 

Nu leder Peter Althin ”en ny folkrörelse”.

– Det är rimligt att monarkin är borta om 

tio år, säger han.

14 Legally yours  |  4  |  2010
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Jag har aldrig förstått varför
framstående människor
skulle vilja bli statyer. Då får
de ännu mer skit på sig än de
fick när de levde

’’
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iskmåsen sänker sig mot Skeppsbrokajen, med
sikte på Gustaf III:s utsträckta arm. Johan Tobias
Sergels välkända skulptur bär tydliga spår efter
200 år av innerstadstrafik och rastande fåglar.
Peter Althin ser bekymrat upp mot den mördade
regenten:

– Jag har aldrig förstått varför framstående
människor skulle vilja bli statyer. Då får de ännu
mer skit på sig än de fick när de levde, säger han.

Peter Althin passerar slottet ofta, hans kontor
ligger bara några kvarter därifrån..

– Man måste känna sin fiende, resonerar han.
Sedan i höstas är den kände brottmålsadvoka-

ten ordförande för Republikanska föreningen.
Kronprinsessan Victorias bröllop innebar ett lyft
för föreningen. 

– Jag törs säga att det här har blivit en folkrö-
relse. På ett halvår har vi mer än fördubblat anta-
let medlemmar, från 3000 till upp mot 7000, och
fler dunkar in hela tiden, säger han.

– Tidigare fanns det en liten grupp som var ak-
tiva republikaner och en liten grupp som var ro-
jalister, men de flesta brydde sig inte. Genom
bröllopet fick vi en chans att komma ut med våra
idéer. Då vaknade folk. 

Han har varit övertygad republikan sedan
1950-talet. Vilhelm Mobergs pamflett ”Därför är
jag republikan” gjorde stort intryck.

– Monarkin var en av de gräddfiler som fort-
farande fanns i samhället. Jag lockades av tanken
på republik, men jobbade inte aktivt för det. Ef-
tersom jag håller på med brottmål såg jag så
mycket annat elände, jag var mer uppfylld av det.

På 1990-talet började han på nytt fundera över
statsskicksfrågorna.

– Då gick jag med i Republikanska föreningen,
för att manifestera vad jag tycker. Ungefär samti-
digt engagerade jag mig i Kristdemokraterna. Där
har de alltid vetat var jag står i den här frågan.

När journalisterna frågade om han trodde på
Gud, svarade Peter Althin ”ibland”.

Har tron blivit starkare sedan dess?
– Som de flesta svenskar så tror jag på en gud. Sen
tycker jag att bevisningen är skralare när det gäl-
ler berättelserna om hans son. Till och med förre
ärkebiskopen KG Hammar var tveksam till den
delen.

Peter Althin sitter fortfarande i partiets sty-
relse, men lämnade riksdagsplatsen 2007. 

Hur resonerade du kring att lämna din plats i förtid?
– Redan från början hade jag tänkt trappa ner

under 2007, jag har alltid sett politiken som något
man bara ägnar sig åt under en begränsad tid. Och
jag var inte inkryssad. Alf Svensson stod överst på
valsedeln, jag kom in efter honom. 

En av de frågor han har drivit starkast är den
om att inrätta en ”civilkuragelag”. Idén är omdis-
kuterad och har ännu inte genomförts. 

– Men det finns liknande lagstiftning internatio-
nellt, till exempel i Norge. Så det går att formalisera.

Peter Althin var ordförande för en arbetsgrupp
som skulle ta fram Kristdemokraternas rättspoli-
tiska program inför valet. 

– I det konstaterar jag att myndigheterna måste
ingripa betydligt tidigare när barn och ungdomar
är på väg in i kriminalitet. Jag utgick från partiets
värdegrund, uppfattningen om allas lika värde.

Vad har du fått för gehör?
– Det finns ingen riktig diskussion om det här i
mitt parti. Ett valår som detta är det ingen som
driver de här frågorna. Man tycker det är bättre
att prata om höjda straff. Det är det största bedrä-
geriet i hela den rättspolitiska debatten. Höjda
straff ger inte lägre brottslighet. Jag gick in i poli-
tiken med en tanke att ändra på det här, men det
är en lång marsch.

Du har sagt att du hellre lämnar Kristdemokraterna
än Republikanska föreningen.
– Nja. Om det ställs på sin spets så skulle jag i så
fall lämna partistyrelsen, men vara kvar i partiet.
Då har jag fortfarande möjlighet att påverka.

Och om valet står mellan Republikanska föreningen
och Advokatsamfundet?
– Oj, det är som välja på champagne och ett gott
rödvin. Jag tänker vara kvar i båda, och driva mina
frågor. 

caryl chessman dömdes till döden för 17 fall av
rån, våldtäkt och kidnappning. Han sade sig vara
oskyldig. Från dödscellen skrev han flera böcker
om sin situation. I det svenska 1950- talet var
Chessman en gigantisk mediehändelse. Den tonå-
rige Peter Althin följde intresserad dramat. 

– USA framstod annars som det goda landet.
Att de hade dödsstraff var då en nyhet för mig.
Chessman kom från små förhållanden och hade
inte tillgång till advokat. Det gjorde intryck. Sen så
var historien dramatisk, Chessman räddade sig
själv flera gånger, innan han avrättades 1960.

Händelsen inverkade på Peter Althins beslut att
plugga juridik. 

F

namn Peter Althin   |   ålder 68   |   familjJa   |   senaste bok ”Tre Sekunder” av Börge Hellström och Anders Roslund

senaste film ”Ingmar Bergman förstörde mitt filmintresse. Jag gick och såg Tystnaden, trodde det var en stumfilm. Jag förstod ingenting.

Blir jag bjuden på premiär händer det att jag går med något av mina barn. Nyligen såg vi Kommisarie Späck. Jag förstod att kritkerna 

skulle skriva att det var trams, men jag tyckte att den var lite smårolig, framför allt i början.”   |   favoritlag AIK   |   favoriträtt Rökt ål.



Som de flesta svenskar så tror jag på en
gud. Sen tycker jag att bevisningen är
skralare när det gäller berättelserna om
hans son.
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– I början av utbildningen så var jag väldigt
tveksam. Det ändrade sig först vid straffrätten. 

Efter examen ville han sitta ting. 
– Jag sökte platser längre och längre uppåt lan-

det. Till sist var det tal om att jag skulle hamna i
Sveg, men då la jag ner planerna. Det var för långt
upp i Norrland.

I stället fick han jobb hos Nils-Erik Lundin, en av
dåtidens mest anlitade brottmålsadvokater.

– Många sökte jobb där, men jag var nog den
ende som tog personlig kontakt. Det var säkert det
som avgjorde. Jag började den 1 juli 1969. Nils-Erik
Lundin sa att jag på ett stillsamt och lärorikt sätt
skulle lotsas in i verksamheten, men redan dagen
därpå fick jag infinna mig i domstolen. 

En av byråns klienter var eftersökt, och Peter
Althins uppgift var att svara på en enda fråga: ”Har
ni haft någon kontakt med klienten?” 

– Och nej, det hade vi inte, och sen var det slut.
Jag kom in i yrket lite försiktigt men så nervös har
jag aldrig varit, varken förr eller senare. Natten
innan läste jag hela rättegångsbalken för att vara rik-
tigt förberedd. Och jag har aldrig varit så stolt någon
gång som när jag traskade till det där mycket korta
förhöret, men ändå förhöret, i Stockholms tingsrätt. 

De följande fem åren beskriver han som en ”lä-
rorik och arbetskrävande” period:

– Jag fick ta hand om allt som de andra inte
hann med eller tyckte var kul, familjemål till exem-
pel. Jag jobbade upp mot 14 timmar varje dag. Nils-
Erik gav mig ett råd: ”om du ska lyckas måste du
jobba väldigt hårt och alltid vara förberedd”. Det har
jag haft nytta av.

För att bli en bättre processförare tog han kon-
takt med retorikprofessorn Kurt Johannesson. 

– Nu är det vanligt att advokater tar retoriken på
allvar, men vid den här tiden var det ovanligt. Jag
kände själv att jag fick ett lyft, med enkla medel
kunde jag få människor att lyssna på mig. I rättssa-
larna ser du hela tiden kollegor som har bra argu-
ment men en framställning som ingen jäkel kan
höra på. De stänger öronen efter två minuter. Alla
kan lära sig bli en bättre talare, men lite läggning
för det måste man ha för att kunna nyttja det till
fullo. 

Affärsjuridiken var aldrig något alternativ.

– När folk pratar om advokater så tänker de på
processande, inte på en person som sitter på ett
kontor och skriver avtal mellan olika företag. Jag
brukar säga att affärsjuridik är sekundärjuridik.
Det är roligt att retas med dem.

Blir affärsjuristerna verkligen retade av det?
– Lite grann. En del tycker att det är för mycket
ljus på oss processadvokater. Sen finns det ju
andra som inte vill ha något ljus på sig.

samtidigt som peter althin gick in för att
skapa en karriär som brottmålsadvokat började
heroinet spridas i Sverige. Efter en tid upptog nar-
kotikamål den största delen av hans arbetstid. Vid
en förhandling i Gävle titulerade lokaltidningen
honom ”den kände knarkadvokaten”.

– ”Nu har det gått för långt”, tänkte jag. Samti-
digt var jag tacksam för att det inte var sexbrott jag
hade specialiserat mig på. 

Vid slutet av 1970-talet var det vanligt att döma
narkotikabrottslingar till vård.

– Alla gjorde så, utom en chefsrådman vid
Stockholms tingsrätt som dömde till fängelse. Men
då kunde man lugna klienten med att när vi över-
klagat till hovrätten så får du vård och är ute om tre
månader. 

En av hans mest beryktade klienter beskrevs
som ”den störste knarkkung Sverige haft”. 

– Huddinge tingsrätt dömde honom till åtta års
fängelse för grovt narkotikabrott. Det var ett oerhört
hårt straff då. Expressen var mycket engagerade i
processen. Pelle Wendel var deras journalist, han
följde det här mycket noga. Vi hämtade ut domen
samtidigt. ”Vad ska du göra åt det här?” frågade han. 

”Det här vänder jag i hovrätten” svarade Peter
Althin.

”Isåfall äter jag upp mitt pressleg” svarade
Wendel. Sen körde vi det i hovrätten. Min klient
dömdes för några mindre saker men frikändes
från all narkotika. 

Vad hände med Wendels presskort?
– Han åt aldrig upp det, men det var inga hard fe-
elings. Fast Expressen la in en ofantligt hård jour-
nalistik, med en hel bilaga som bara handlade om

’’ När folk pratar om advokater så 
tänker de på processande, inte på en
person som sitter på ett kontor och
skriver avtal mellan olika företag. 
Jag brukar säga att affärsjuridik är 
sekundärjuridik. 
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det här målet. De försökte få upp det till HD, men
det lyckades inte.

Knarkkungsmålet blev Peter Althins stora me-
diala genombrott. Han bjöds in till TV-debatter på
temat kriminalpolitik, ofta med Expressens che-
fredaktör Bo Strömstedt som motståndare. 

– Varenda narkotikamisstänkt langare ville ha
min hjälp då.

Även Clark Olofsson, bland annat känd från
sin roll i Norrmalmstorgsdramat, blev intresserad.

– Det hade varit ganska turbulent runt honom,
jag hade fullt upp med annat, men samtidigt var
det lockande att företräda Sveriges mest kände
brottsling. ”Nu ska jag lyssna på dig, men sen ska
vi göra som jag vill annars får du ta någon annan”,
sa jag till Clark. Jag tror inte att han hade hört
något sådant tidigare. 

Vad var du orolig för?
– Att han skulle komma med några konstiga för-
slag. Som ny advokat ligger du i riskzonen för att
någon försöker påverka dig att göra allt möjligt
konstigt, ringa samtal, plocka ut brev eller så. Sen
jobbade vi ihop gång efter gång, Olofsson och jag.
Det var nog den största vändningen i min karriär. 

– När Clark sedan dömdes för narkotikabrott
hade det en väldig inverkan på folks syn. Man har
en bättre uppfattning om någon som är dömd för
grovt rån, det uppfattas väl lite som Robin Hood.
Men knark, det accepteras inte.

Har du någonsin tvekat att företräda en klient? 
– Jag har aldrig haft några dubier vad gäller brott-
smisstanke. Jag kan tänka mig precis hela skalan.
Jag företräder inte brotten, jag företräder den som
är misstänkt för dem..

På 1980-talet höjdes straffen för narkotikabrott,
något Peter Althin är kritisk till:

– De trodde att det skulle gå att stoppa narkoti-
kabrotten med längre straff, men vi har aldrig haft
så mycket knark som nu. Om någon tänkt ta in ett
par kilo kokain kan man lika gärna ta hundra.
Straffmässigt har man redan nått taket.

Jobbar du fortfarande med narkotikabrott?
– En del, men inte alls i samma utsträckning.

de senaste decennierna har Peter Althin varit
en av Sveriges mest kända brottmålsadvokater. 

– Jag har aldrig haft någon önskan att bli känd,
annat än i rättsområdet. Då kan man få en viss re-
spekt i domstolen, men att bli allmängods har jag
aldrig känt som något positivt. Jag finner tröst i
att folk glömmer så snabbt.

Mijailo Mijailovic, som dömdes för mordet på
utrikesminister Anna Lindh, är en av hans mest
uppmärksamamde klienter. Joy Rahman, som fick
resning i Högsta domstolen efter att ha dömts för
mord på en 72-årig kvinna, är en annan. Med
hjälp av sitt skadestånd inledde Joy Rahman
sedan välgörenhetsprojekt i Pakistan. 2008 greps
sedan för mord på en kassör i den egna stiftelsen. 

Nu ska jag lyssna på dig, men sen ska
vi göra som jag vill annars får du ta
någon annan, 

’’
På 1980-talet blev Clark Olofsson Peter Althins dittils mest uppmärksammade klient.foto: scanpix
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– Det senaste jag hörde var att han släppts från
fängelset. Så vitt jag vet bor han och hans familj
kvar där.

Sedan slutet av 1990-talet har Peter Althin tid-
ningen Aftonbladet som klient. Dåvarande chefre-
daktören Thorbjörn Larsson kontaktade honom.

– Tryckfrihetsmål är spännande, å ena sidan
ska du röra känslorna hos så kallat vanligt folk
men å andra sidan ska du vara saklig för att kunna
nå de andra. Friar juryn går den tilltalade fri, men
fäller den så kan domstolen ändra på det. 

Dessutom är han styrelseledamot i Piratförla-
get. 

– Det är fantastiskt att jobba med Jan Guillou,
han är delägare där. Vi brukar ha långa diskussio-
ner. Han accepterar de som kan argumentera, men
de som bara kastar ur sig saker tror jag inte vinner
hans uppskattning. Jag ingår faktiskt i hans
böcker. Där kallas jag Leif Alpihn.

Det trodde jag var en blandning av dig och Sil-
bersky.

– Nej, han kallas för Peter Silberstein. Men den
advokaten är borta i den sista boken. Sen kan man
dra sina slutsatser av det, hehehe.

Hur länge tänker du fortsätta som advokat?
– Så länge det är kul och intressant så fortsätter
jag gärna på byrån. Men jag skulle bli förvånad
om jag processar efter att jag fyllt 70. Man ska inte
hålla på för länge, jag har folk runt omkring som
skulle kunna säga ifrån i så fall. 

– De krav man ställer på sig själv kan vara för-

lamande ibland. Sitter man med ett litet mål som
tar två timmar så kanske man förbereder sig be-
tydligt längre, man får inte missa någonting. 

ovanför peter althins skrivbord hänger ett
inramat fotografi. En leende Althin med sönerna
Mathias och Carl. I sällskapet tycks även en bister
Carl XVI Gustav ingå.

– Haha, det är imitatören Göran Gabrielsson,
säger Peter Althin och plockar ner bilden från väg-
gen. Han var hemlig gäst när vi hade republikansk
fest i samband med Victorias bröllop. Det var en
ganska mörk lokal och kungssången spelades upp
när han kom in i restaurangen. Det var ganska
mäktigt. 

Kungssången 
spelades upp
när han kom in 
i restaurangen.
Det var ganska
mäktigt

’’
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Kungens kompis? På Republikanska föreningens fest poserade Peter Althin och hans söner Carl och Mathias med
kungaimitatören Göran Gabrielsson.
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Du förutspår att monarkin är borta inom tio år. 
– Det är rimligt. För 10 år sedan var stödet 85 pro-
cent av befolkningen, nu är det 56 procent. Då
ville 12 procent ha republik, nu är det 28. Trenden
är tydlig. Den dag de politiska partierna har upp-
fattat att en majoritet vill förändra statsskicket, då
kommer de att lyssna. 

Hur ser alternativet ut?
– Det funderar vi på just nu. Eftersom det väller in
nya medlemmar i föreningen så är det viktigt att
stanna upp och låta alla komma till tals. Det finns
många alternativ, indirekt vald president, vald pre-
sident, eller att man inte har någon statschef över
huvud taget. Under hösten vill vi kunna presen-
tera ett förslag om en ny regeringsform. 

Vad tycker du?
– Jag lockas av den här nya idén att inte ha någon
statschef över huvud taget. Då blir vi världens mo-
dernaste demokrati. Talmannen skulle kunna

sköta en del av uppdragen. Men om medlem-
marna vill något annat så böjer jag mig för det.

Tror du att många jurister är republikaner?
– Ja, de är förhållandevis omdömesgilla personer.

Peter Althin hänger upp bilden med sig själv
och kungaimitatören.

Har du träffat originalet?
– Ja, i riksdagen är det kungamiddagar efter varje
val. Jag funderade på om jag skulle gå eller inte.
Men han är ju statschef, och det är ju även mina
pengar som bekostar kungahuset. Så jag gick dit
för att presentera mig och säga vilken valkrets jag
representerade. Men det kunde ju inte han höra.
Han hälsar ju på 350 ledamöter vid ett sånt till-
fälle. Den sista gången var faktiskt Victoria med
också. ”Men vad kul att träffa dig” undslapp det
mig. Då fann hon sig ganska snabbt. ”Kul att träffa
dig med”, sa hon. 

– Det kan hon inte ha repeterat.

Det är fantastiskt att jobba med Jan Guillou.
Vi brukar ha långa diskussioner.’’
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– en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer

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

Vill du veta mer? Besök oss gärna på www.gda.se.
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Publiv
I LONDON

runt bardisken på Grenadier i cen-
trala London står uppklädda damer,
ungdomar redo för kvällens uteliv
och äldre herrar som läser tidningen.
Dörren står öppen och friskar upp
den varma stämningen inne i baren.
Från köket kommer tallrikar med
klassiska engelska rätter som she-
pards pie, fish & chips och sirloin
steak.

Grenadier är en typisk engelsk
pub och fungerar som ett andra var-
dagsrum för alla typer av människor,
önskemål, tycke och smak. Den eng-

elska puben är dock en utdöende art.
I folkmun talas det om den stora
pubdöden och varje vecka tvingas
ungefär 40 pubar runt om i landet
att läggas ned. Anledningen är bland
annat ökade ölskatter och lägre antal
besökare. För att undvika detta har
engelsmännen gått man ur huse och
startat kampanjer med listor över hi-
storiska pubar värda att stridas för.
Grenadier tillhör en av dem. 

Ikväll känns dock hotet av pub-
döden långt borta. Servitörerna
springer sig svettiga från hörn till

hörn av bardisken och sträcker fram
nypåfyllda ölglas.

– Cheers mate, säger Steven
Matthew och höjer sitt glas mot mig
som precis klivit in.

Han kommer från Nya Zeeland
och har bott i London i tio år, men
fascineras fortfarande över det stora
utbudet av pubar.

– Det finns hundratals pubar
med varierande personligheter och
det gäller att du hittar den som du
klickar med, säger han och tar sig en
stor klunk. 

Hör ljudet av öl som tappas upp och känn

doften av nyfriterad fish & chips. Följ med

till några av Londons mest ärevördiga 

vattenhål.
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I shoppingdistriktet runt
Piccadilly Circus ligger
puben Red Lion. Den
mörka utsidan lovar tradi-
tionell engelsk pub, medan
insidan glittrar och sprakar
värre än mormors kristall-
krona. Den magnifika in-
redningen i viktoriansk stil
byggdes på 1870-talet med
tanken att imponera på
sina gäster med en känsla
av överdådig rikedom. Väg-
garna är täckta av spe-
gelglas som är
dekorerade med orna-
menteringar i möns-
ter av blommor.
Ljusets reflektioner i
pubens alla glas får den
minimala lokalen att verka
vara dubbelt så stor som i
verkligheten.

Kring den runda
bardisken i glänsande

mahogny samlas idag äldre
damer och herrar i sina fi-
naste kläder tillsammans

med shoppande turister
från affärsgatorna. 

adress: Duke of York Street 2, City. 
tunnelbana: Piccadilly Circus.

RED LION

Belägen mitt på West Ends
huvudgata Strand är detta
samlingsplatsen efter en
kväll på teatern. Bli inte
förvånad om du i baren
hamnar bredvid en av gi-
rafferna i musikalen Lejon-
kungen eller ett gäng
dansare ur Legally Blonde-
uppsättningen. 

Puben inreddes i början
av 1900-talet i jugendstil
med gobelänger med
medeltida motiv, de-
korer i taket i form
av halvnakna kvin-
nor som plockar
vindruvor och en sirligt
utsmyckad eldstad. I övrigt
går puben i mörkt trä med
högt i tak och schackrutigt
golv. 

En trappa upp
finns en balkong där

man kan sitta ned och
äta traditionell engelsk
mat. En av favoriterna är
steak and ale pie, köttpaj
som serveras med en brun-

sås gjord på öl. Till den
dricks bäst en pint av den
engelska ölen London
Pride.

adress: Strand 91, West End. 
tunnelbana: Embankment, Charing
Cross eller Covent Garden.

COAL HOLE

TEATER-
KVARTEREN

GNISTRANDE
JUVEL



Det går säkert bra 
Är det dags för ett nytt steg i karriä-
ren? Du glömmer väl inte att du som 
Jusekmedlem har en rad förmåner som 
gör det lättare för dig att utforma ditt 
yrkesliv precis som du vill ha det. I vårt 

karriärstöd ingår bland annat profes-
sionell karriärcoachning, seminarier och 
workshops, möjlighet till cv-granskning 
och personliga vägledningssamtal.

Du skulle aldrig ge dig ut på äventyr 

utan rätt förberedelser eller redskap. 
Se till att ta hand om din karriär på 
samma sätt.

Rätt verktyg är A och O

Jusek är förbundet för jurister, systemvetare, ekonomer, personalvetare och samhällsvetare. Vi organiserar idag 80 000 akademiker och är ett av de största förbunden inom Saco.

Bli medlem nu! 
jusek.se/blimedlem
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Prospect of Whitby har anor
ända tillbaks till 1543 då
det byggdes som en enkel
kvarterskrog. På 1700-talet
var det en mötesplats för
rövare och banditer och fick
smeknamnet djävulens
krog. Idag skeppas horder
av turister hit på guidade
turer för att höra histori-
erna om hur ondsinta
pirater hängdes ute
på verandan. 

Trots tillström-
ningen av turister
har puben en charmig
atmosfär. Du kan välja mel-
lan att sitta inomhus eller
på terrassen utomhus och
känna fläkten från Them-
sen som flyter förbi utan-

för. Här finns flera tradi-
tionella engelska ölsor-
ter att välja mellan.
Populärast är den
mörka ölen Timothy

Taylor Landlord som
avnjuts bäst till en fish &
chips. 

adress: Wapping Wall 57, Docklands. 
tunnelbana: Shadwell.

THE PROSPECT WHITBY
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BERÖMD 
PIRATPUB



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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Sjömanspuben Grapes ägs
av landladyn Barbara Haigh
som har en förkärlek för
fisk till mat och hundar
som gäster. En gång i
tiden var Charles
Dickens en av stam-
misarna, idag kan
man med all säkerhet
istället träffa bland
andra Peter the Bike och
Charlie med hans vallhund
Mully. 

De träffas varje dag över
en eller två öl och samtalar
med varandra och gästerna
om livets härligheter. Det
enda som hörs i bakgrun-
den är Themsens vågor som
kluckar, all musik samt tek-

niska apparater är portade. 
Utomhusverandan står upp
på höga pålar och när tid-
vattnet från Themsen ligger

högt sipprar det upp
genom golvbrädorna
och dörrarna får re-
gleras med extra

skydd. 
Restaurangen på

ovanvåningen serverar fis-
krätter som är lovprisade
över hela Storbritannien. Ib-
land kommer den berömda
kocken Delia Smith för att
laga mat åt gästerna.

Den lilla smala tårtbitsfor-
made byggnaden från 1873
står inklämd mellan
höga toppmoderna
byggnader. Kanske
hade den rivits om
inte den gamla
puben listats som ett
nationalarv. 

Pubens namn avslöjar
temat på inredningen som
skapades 1905. Svartmun-
karna var högt uppsatta
munkar från dominikanor-
den som bosatte sig här på
1200-talet. Idag syns de på
reliefer runt om på pubens
väggar. 

Tillsammans med den
unika inredningen i mar-

mor och fönster i färgad
mosaik för lokalen
snarare tankarna till
en vacker gammal ka-
tedral än en livlig

pub i centrala London.
Idag kommer många

bankmän, som jobbar i de
närliggande kvarteren, hit
för en god öl i vacker miljö. 

KYRKLIG 
BAKGRUND

BLACK FRIAR
I en liten gränd i fashio-
nabla Notting Hill ligger
denna mysiga och hi-
storiska pub. På 1800-
talet var det en
populär rastplats för
bönder som var på
besök i Notting Hill
för att sälja sina grödor
och grönsaker på markna-
derna. Inredningen går i
mörkt ekträ och puben är
uppdelade i flera små rum.
Servitörerna böjer sig
skickligt i dörröppningarna
som är lagom höga för
dvärgar. 

Maten är mycket

prisvärd och på menyn
finns hemmagjorda klas-

siska engelska rätter
blandat med moder-
nare varianter som
hamburgare med co-
leslaw och ketchup

spetsad med Bloody
Mary. 

Utomhus finns en träd-
gårdsterrass med uteserver-
ing bland grönskande träd
och julgransbelysning à la
Las Vegas. 

adress:

Campden Hill 114, Notting Hill. 
tunnelbana: Notting Hill Gate. 
webb: www.windsorcastlepub.co.uk. 

RUSTIKT 
FANTASTISK

MAT

TIDVATTEN
UNDER

SKORNA 

WINDSOR CASTLE

adress:

Queen Victoria Street 174, City. 
tunnelbana: Blackfriar (stängd till
slutet av 2011 för reparation) eller St
Pauls.

GRAPES

adress: Narrow Street 76, Docklands.
tunnelbana: Canary Wharf. 
overground: Westferry eller Lime-
house.



När ni sjunker ned i Skärgårdstunnan lutar ni er tillbaka
i en varm och bekväm badmiljö, ackompanjerade av 
eldens sprakande.
 Våra bad har ett helgjutet kar som ger en mycket 
lättskött, hygienisk och trivsam badmiljö. 

För de som önskar går baden att utrusta med en rad 
tillbehör, så som belysning och bubbelsystem.
 Vi vill påstå att vi tagit det vedeldade badet in i 
fi nrummet. Vill ni veta mer ? Ring oss på 08 - 446 05 17 
eller besök vår hemsida www.skargardstunnan.se.

Vi har tagit det vedeldade
badet in i fi nrummet

 Komplett bad inkl. moms från

23.500:-
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Globetrotter är landets ledande kryss ningsarrangör med 

det i särklass största utbudet. Ett av våra bästa och mest 

prisvärda rederier är Holland America Line. 

Det berömda rederiets motto är ”A Signature of  

Excellence”. Det innebär bl. a. att samtliga hytter är stora 

och har alla tänkbara bekvämligheter, att mål tiderna är 

utsökta och att du kan välja på mellan shower i bästa Las 

Vegas-stil, pianobar, dans till levande musik, disco, casino 

mm. Fartygen har också stora spa- och gym anläggningar, 

pooler och bra faciliteter för barn i alla åldrar.

De 15 fartygen kryssar i hela världen. Några exempel:

Kryssningar

 

ÖSTRA KARIBIEN, 7 dagar  från 3. :-
Fort Lauderdale, Grand Turk, San Juan, St Thomas, Half Moon Cay,  

.

SÖDRA KARIBIEN,  
Fort Lauderdale, Half Moon Cay, Grand Turk, Santa Barbara, Bonaire,  
Curacao, Aruba, Fort Lauderdale.   

SYDAMERIKA, 12 dagar  från 
Buenos Aires, Montevideo, Falklandsöarna, Kap Horn, Ushuia, Punta 

 

HAWAIIÖARNA, 14 dagar  från 1
San Diego, Hilo, Honolulu, Nawiliwili, Lahaina, Ensenada, San Diego.  
Avresor: 24 okt, 7, 21* nov, 5*, 19 dec, 23 jan, 27 feb, 13, 27 mar.  

PANAMAKANALEN, 14 dagar  från 1
Fort Lauderdale, Aruba, Panamakanalen, Puerto Caldera, Santa Cruz  
Huatulco, Acapulco, Cabo San Lucas, San Diego.

SÖDERHAVET,  
San Diego, Hilo, Lahaina, Honolulu, Nawiliwili, Fanning Island, Cook öarna, 
Raiatea, Bora Bora, Tahiti, Moorea, Rangiroa, Nuku Hiva, San Diego.  
Avresor: 22 nov, 3 jan, 4 mars. 

I priserna ingår kryssning med helpension och all underhållning, flyg och even-
tuella övernattningar tillkommer. Är priserna olika beroende på avresedatum 
gäller det lägsta priset för de datum som är markerade med en asterisk *.

Mitt emot St Mary’s sjuk-
hus ligger denna stora, liv-
liga och stimmiga pub.
Under första halvan
av 1900-talet var ve-
tenskapsmannen
Alexander Fleming
en återkommande
gäst. På dagarna forskade
han bland annat fram peni-
cillinet, som gav honom no-
belpriset, och på kvällarna
tog han sig ett glas eller två
på puben mittemot hans ar-
betsplats. 

Före hans tid var puben
indelade i tre sektioner. I
första rummet drack män-
nen sina drinkar, i andra

rummet satt hororna och
blev upplockade och i det

tredje rummet skedde
aktiviteter som idag är
strängt förbjudna
inne på puben.

Idag är Fountains
Abbey en populär pub

för after work och för unga
att ta en drink innan kväl-
lens festande fortsätter. Lo-
kalen är stor, ölsorterna
många och stämningen på
topp.

PERFEKT
FÖRFESTPUB

FOUNTAINS ABBEY

adress: Praed Street 109, Paddington. 
tunnelbana: Paddington.

DANSUPPTRÄDANDEN
De traditionella Morrisdansarna som uppträder på engelska
pubar vaknar till liv på St George Day den 23 april och livar upp
stämningen med ringdans med näsdukar, påkar och svärd fram
till slutet av sommaren. 

Missa 
inte!
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STOCKDALES LÄRDOM VAR ATT ALDRIG
BLANDA IHOP TRON PÅ ATT ALLT BLIR
BRA I SLUTÄNDAN MED MODET  SOM
KRÄVS FÖR ATT MÖTE VARDAGEN 
MAN LEVER I JUST NU

Amiral James Stockdale
som var högsta ameri-
kanska befäl i det Vietna-
mesiska fånglägret ”Hanoi
Hilton” under sin fången-
skap där 1965-1973.
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joakim karlsson

joakimz@mac.com
Joakim Karlsson är idrottspsykologisk rådgivare i Riksidrottsförbundets nätverk, ekonom 
och verksam som managementkonsult inom sälj-, ledarskaps- och marknadsfrågor.
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tockdale-pa-
radoxen inne-
bär att man
under alla om-
ständigheter,

oavsett svårig-
heter, behåller övertygelsen
att det kommer att sluta
bra – samtidigt som man
möter verkligheten i sin
nuvarande situation. hur
bister eller kaotisk den än
ser ut att vara. 

Namnet  kommer från
amiral James Stockdale
som var högsta ameri-
kanska befäl i det Vietna-
mesiska fånglägret ”Hanoi
Hilton” under sin fången-
skap där 1965-1973. Han
lyckades klara sig igenom
regelbunden tortyr samt
åratal av psykiska och fy-
siska påfrestningar. 

James Stockdale sade att
han var säker på att han
skulle bli fri en dag och se
tillbaka på erfarenheten
som en avgörande händelse
i sitt liv, och som något han
inte velat gå miste om. 

På frågan vilka som klarade
fångenskapen sämst och
rentav dog svarade han
”Optimisterna”. De sade att
”vi kommer hem till jul”, då
de inte kom hem till jul
sade de ”vi kommer hem
till påsk” och så vidare. 

Efter år av förhopp-
ningar om att blir fria ”till
jul” dog de till slut av
brustna hjärtan. 

Stockdales lärdom var
att aldrig blanda ihop tron
på att allt blir bra i slutän-
dan med modet som krävs
för att möte vardagen man
lever i just nu, oavsett hur
bister eller kaotisk den än
är – se sanningen i vitögat,
hur den än ser ut. 

ett bra sätt att förbereda
sig för den verklighet man
går in i är att lista olika sce-
narios. Som analytiker ar-
betar jag ofta med
graderingarna låg, medel
och hög där jag listar eller
sätter värden på olika om-
världsfaktorer på nivån

1) Det blir sämre än vad jag
tror 

2) Det blir ungefär som jag
tror eller 

3) Det blir bättre än vad jag
tror. 

Vad jag tror kan till exem-
pel bygga på historiska me-
delvärden.

Ett sätt att tillämpa lärdo-
marna är att: 
1) Sätta sina mål efter att

ha gått igenom vad
målet verkligen innebär
och vad som sannolikt
kommer att krävas för
att nå det. 

2) Titta på hur verkligheten
ser ut och hur den kan
komma att utvecklas,
gärna med hjälp av olika
scenarios. 

3) Använd sedan din kreati-
vitet för att lista ut hur
du skall gå tillväga om
verkligheten utvecklas
på ett sätt som gör att
dina målsättningar även-
tyras. 

4) Fråga dig själv om du

verkligen är villig att ta
ansvar för dina mål och
göra det som krävs för
att nå dem, även om
verkligheten och om-
ständigheterna gör att
det blir tuffare, kanske
tar längre tid och kräver
mer resurser än vad du
först hade tänkt dig.

avslutningsvis så släpp
inte taget om ditt mål, inse
dock att vägen dig förmod-
ligen är annorlunda och
tuffare än den du planerat
och initialt förberett dig på.
Tro att det slutar lyckligt,
det vill säga du når målen.
Var din egen GPS, fokusera
på ditt mål, genomför din
plan oavsett hur tufft det
blir men var lyhörd för när
det är dags att säga ”om
möjligt gör en U-sväng” för
att sedan pröva en annan
väg. 

Det är när vi prövar nya
vägar som livet blir spän-
nande!

Livet blir inte alltid så bra som man tänkt sig, å andra sidan blir det inte så 
dåligt heller.
Är man förberedd på detta och har en beredskap för vad man kan göra när 
det blir kaosartat så  är livet alltid lärorikt.

S



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 
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jonas lindmark

analyschef på Morningstar.

För att se igenom vilseledande argument från säljare av fondsparande, behövs både kunskap och frågvishet. 
Det räcker inte att pressa med ”Hur vet du det?” och ”Varför då?” – du måste förstå svaren. Jonas Lindmark, 
analyschef på Morningstar, förklarar i en serie artiklar i Legally Yours för- och nackdelar hos olika fondtyper.
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missuppfatta mig rätt –
den här artikeln handlar
om småbolagsaktier. Och
många som hör ordet ”små-
bolag” tänker på småföreta-
gare med 5-10 anställda.
Men det är inte alls så små
företag som finns börsnote-
rade.

När börsmäklare och
fondförvaltare talar om
”småbolag” så menar de
istället börsnoterade före-
tag som inte är riktigt så gi-
gantiskt stora som de allra
största börsföretagen. Här i
Sverige dras ofta gränsen
för ”småbolag” vid att bör-
svärdet (aktiekursen gånger
totalt antal aktier) är
mindre än 5000 miljoner
kronor. Detta är visserligen
mycket mindre än de
största svenska börsföreta-
gen som H&M, Nordea och
Ericsson – men ändå före-
tag som i de flesta fall har
över 1000 anställda.

Dessa börsföretag kallas
alltså ”småbolag” bara för
att de jämförs med de allra
största börsföretagen, som
kan ha över hundra gånger
fler anställda. Så när fon-
der har ”småbolag” eller
engelska ”small cap” i sitt
namn, då är det en negativ

definition: Dessa fonder in-
vesterar inte i de allra
största börsföretagen, de
som de största internatio-
nella investerarna i första
hand brukar köpa.

Fast detta ger ändå tyd-
liga fördelar. Genom att bry
sig om och leta bland aktier
som de största placerarna
struntar i, så har duktiga
förvaltare större chans att
göra nytta. Och historisk
har aktier i småbolag i snitt
stigit mer i värde än storbo-
lagens aktiekurser.

stockholm

En stor del av det svenska
sparandet i småbolagsfon-
der är i fonder som enbart
placerar på Stockholmsbör-
sen. Förklaringen är rimli-
gen ett samspel mellan att
svenska förvaltare har mest
kunskap om just svenska
börsbolag och att både
media och privatpersoner
ofta fokuserar på det som
är svenskt. Även sparande i
småbolagsfonder inriktade
på Europa och USA är
ganska vanligt.

Men av de fyra största
svenska småbolagsfon-
derna är tre Nordenfonder,
som placerar ungefär hälf-

Fonder som köper aktier i småbolag har hi-

storiskt sett överträffat de flesta andra. Men

framgången går i vågor och svenska förval-

tare lyckas bäst på Stockholmsbörsen.

SMÅBOLAGSFONDER

Välj erfarna
förvaltare
med smalt fokus
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ten på Stockholmsbörsen.
Att tre av de svenska stor-
bankerna har marknadsfört
just Nordenfonder med in-
riktning på småbolag hårt
beror kanske på att de nor-
diska börserna kompletterar
varandra branschmässigt,
vilket ger spararen bättre
riskspridning. För de ansva-
riga förvaltarna är Norden
dessutom ett lagom stort
område att täcka, me-dan
det är mer krävande att följa
utvecklingen i hela Europa.

Det främsta argumentet
mot att spara i småbolags-
fonder är att de har mycket
högre årsavgifter än de bil-
ligaste aktiefonder, som
främst investerar i storbo-
lag. Men det finns betydligt
fler argument för:

vågor

Det tydligaste argumentet
för småbolagsfonder, som

ofta används i reklamen, är
att de har gett högre av-
kastning historiskt än van-
liga aktiefonder som främst
köper aktier i storbolag på
samma marknad. Detta ar-
gument är förstås viktigt,
särskilt som överavkast-
ningen historiskt gäller
även efter avgifter.

Skillnaden i avkastning
globalt mellan aktier i stor-
bolag och småbolag har
dock gått i vågor, utan
någon självklar logik. I bör-
jan av 1990-talet var små-
bolagsaktier vinnare, men
under börsuppgången fram
till toppen år 2000 var stor-
bolagen vinnare. Under
nästa långa börsuppgång
2003-2006 var istället små-
bolagsaktier vinnare varje
år, medan storbolag klarade
börsrasen 2002 och 2008
bättre.

Sett över riktigt långa

mätperioder har dock ak-
tier i småbolag i snitt gett
högre avkastning, vilket
brukar förklaras med att
risktagandet är lite större.
Dels är risken större att
mindre företag med en mer
koncentrerad verksamhet
får problem, dels är det
ofta mer tidskrävande att
köpa och sälja aktier med
låg omsättning.

Nästa argument är att
investerare som enbart väl-
jer de fonder som har lägst
avgifter, vilket är passivt
förvaltade indexfonder, får
nästan alla sina pengar pla-
cerade i de allra största
börsföretagen. De missar
därmed en del av den risk-
spridning som aktiemark-
naden kan ge och deras
pengar är inte heller med
och hjälper till med fram-
växten av nya företag och
nya konkurrenter.

Ett tyngre argument för
att avkastningen från små-
bolag även i framtiden kan
bli högre är att dessa aktier
är sämre analyserade av
marknadens aktörer. Dels
finns färre mäklarfirmor
som gör analyser, dels är
det sällan deras mest er-
farna analytiker som gör
granskningen av småbolag.
Så den enskilda fondförval-
taren har större möjlighet
att göra nytta och duktiga
förvaltare kan lättare lyckas
bra med en småbolagsfond.
Detta gäller särskilt mindre
länder som Sverige, där de
internationella placerarna
normalt endast bryr sig om
att investera i de allra
största börsbolagen. 

hinder

Med tanke på alla dessa
fördelar är det rimligt att
undra varför inte alla inve-

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
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sterare väljer att placera i
småbolag.

En viktig förklaring till
att förvaltare av stora fon-
der ändå inte bryr sig om
att leta aktier bland de små
börsbolagen är EU-reglerna,
som säger att en aktiefond
inte får äga mer än 5 pro-
cent av aktierna i ett börs-
bolag. Om börsbolaget har
ett marknadsvärde på 500
miljoner kronor, så får en
fond alltså bara köpa aktier
för 25 miljoner kronor i
detta bolag. Men om fonden
innehåller tillgångar på till
exempel 10 miljarder kro-
nor, så betyder det att fon-
den maximalt kan investera
0,25 procent av sitt kapital i
just detta bolag. Och med så
små innehav skulle fondför-
valtaren tvingas välja ut 400
olika aktier för att placera
hela fondens kapital. Ett
värre hinder är att förvalta-

ren av en stor fond skulle få
stora problem med ”likvidi-
teten”, alltså att snabbt
kunna få fram pengar om
många kunder vill ta ut sina
pengar, för innehav på 5
procent av ett börsbolag är
ofta tidsödande att sälja. 

Andra hinder är sämre
tillgång på bra information
om små börsbolag, plus att
färre konkurrenter har inve-
sterat i ett visst enskilt små-
bolag. Därför är risken för
kritik mindre om förvalta-
ren köper aktier i samma
storbolag som de flesta
andra. Å andra sidan har
förvaltare som vågar inve-
stera i ett begränsat urval
småbolag större chans att
nå mycket högre avkastning
än konkurrenterna, om de
prickar rätt. Och fonder
som bara har fått in lite ka-
pital har större behov av att
sticka ut för att väcka upp-

märksamhet och locka nya
kunder. Av flera skäl är det
därför främst fonder med
liten förmögenhet som
köper aktier i de allra
minsta börsbolagen.

erfarenhet

Om du nu bestämt dig för
att spara i småbolagsfon-
der, så återstår frågan vilka
du ska välja. Mitt tips är att
leta förvaltare som har
många års erfarenhet och
har lyckats bra historiskt,
samt är fokuserade på ak-
tier i små och medelstora
bolag inom ett begränsat
geografiskt område. Då är
det mer troligt att förvalta-
ren faktiskt hinner med att

hålla koll på vilka småbo-
lag som är köpvärda.

Om du väljer bland fon-
derna hos ett svenskt fond-
företag, så talar många rent
praktiska skäl för att förval-
taren har större chans att
lyckas bra om han sköter
en småbolagsfond som en-
bart eller främst placerar
på hemmaplan i Stock-
holm. Då bör fondens för-
mögenhet vara ganska
liten, helst mindre än 1 mil-
jard kronor. För placeringar
i Europa eller USA är det
troligen en fördel om för-
valtaren är en del av en
större internationell organi-
sation, som har tillgång till
egen lokal expertis.

Leta förvaltare som har många års
erfarenhet och har lyckats bra histo-

riskt, samt är fokuserade på aktier i små och
medelstora bolag ’’
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mathias dahlgren

Mathias Dahlgren, kock med sammanlagt tre stjärnor i Guide Michelin, 
presnter recept från sin nya kokbok ”Det naturliga köket”.

M AT |  DET NATURLIGA KÖKET

fn färsk svensk hummer är en
stor upplevelse att äta, konstaterar
Mathias Dahlgren.

Inför hummerpremiären (den
tredje veckan i oktober) bjuder han
Legally yours läsare på en lita an-
norlunda tappning av hummer.

I rätten ingår även rimmad sej,
avokado och pepparrot.

– När man skapar en rätt vill
man få ut mesta möjliga. Här före-
nar vi smaker från havet med gra-
pefrukt. 

– När man tänker sig en fiskrätt
blir det gärna citron, men grape-
frukt är intressant. Den beska sma-
ken bryter mot skaldjurets sötma.
Havet möte beskan – det är det in-
tressantaste med den här rätten.

När havet 
möter beskan

NY 
SERIE RECEPT 

AV STÄRNKOCKEN
MATHIAS 

DAHLGREN

SVENSK HUMMER 
& RIMMAD SEJ
1 kokt svensk hummer, skalad och skivad
100 g rimmad sejfilé, benfri, skivad i skivor
1 avokado, i mindre bitar

     gurka, kärnhusen urskrapad med sked
     röd grapefrukt, filé i mindre bitar

50 g äkta majonnäs
10 g  forellrom
10 g  färska alger, sköljda

DRESSING

50 % koklag från hummer och 50 % olivolja
juice av 1 lime
de plockade lederna av hummern 
+ innanmätet av hummerhuvudet
råsaft av pepparrot
salt & svartpeppar

Arrangera hummer och sej och de övriga 
ingredienserna över halvdjupa tallrikar, minska
ingredienserna till dressingen och ringla över
salladen.



Lancelot Ector är en blandfond med låg risk. Sedan starten 1996 har fonden, med mycket stabil 

avkastning, i genomsnitt avkastat över 7% per år efter avgifter. Det innebär att 1 miljon kronor  

investerad i Lancelot Ector sedan fondens start skulle vara värt 2,7 miljoner kronor idag.

Fondens målsättning är att varje år generera en stabil positiv avkastning. Till skillnad från de flesta 

andra blandfonder fokuserar Lancelot Ector på att undvika börsnedgångar. Fonden har lyckats väl med 

detta bland annat genom att förvaltaren över tiden ändrat aktieandelen kraftigt. De senaste åren har 

aktieandelen varierat mellan 20% till 50%. Fonden investerar enbart i likvida aktier och obligationer.
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Lancelot Ector OMXS30 Jämförelseindex (SSVX 360)

Kontaktperson Lisa Seligson, direktnummer: +46 8 440 53 91

Box 16172, 103 23 Stockholm | Nybrokajen 7 | tel +46 8 440 53 80 | fax +46 8 440 53 85 | www.lancelot.se

Lancelot är en oberoende kapitalförvaltare som ägs av Rune Andersson, Peggy Bruzelius, Axel Johnson-gruppen och arbetande partners. Lancelot Ector är en UCITS-

fond med daglig handel. Observera att en fondinvestering kan öka och minska i värde och att det historiska utfallet inte är någon garanti för framtida avkastning.
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peter axelsson

Vinexpert och advokat, delägare 
i Brottmålsadvokaterna i Stockholm

VIN |   BORDEAUX

egentligen skulle vi som
älskar goda viner klara oss
om vi enbart drack viner
från Bordeaux. Här finns
fantastiska röda viner, här-
liga torra vita viner och un-
derbara söta viner.

Floderna Garonne och
Dordogne bildar havsviken
Gironde som rinner ut i At-
lanten. Det är här Bordeaux
är beläget.

I Bordeaux har det fun-
nits vin länge och vintradi-
tionen inleddes för cirka 
2 000 år sedan då kelterna
odlade vindruvor. De od-
lade druvan Biturica som
lär ha varit en föregångare
till dagens cabernetdruvor.

Även exporten har
gamla anor och på grund
av giftermålet mellan herti-
ginnan Aliénor av Aquita-
nien och den blivande
engelska kungen Henry II
blev det England som blev
det största exportlandet.
När du hör en engelsman
säga att han dricker claret
så menar han en röd Bor-
deaux.

I Bordeaux finns hela
57 appellationer. De kan
delas upp i sex vinfamiljer

varav fyra röda och två
vita.

De mest prisvärda röda
vinerna kanske du hittar i
appellationerna Bordeaux
och Bordeaux Superieur.
Även om de inte hör till de
främsta så är de ofta av bra
kvalité. Här kan du också
hitta rosé.

Även bland de viner
som har appellation Côtes
du Rhône finns riktigt bra
viner.

De bästa appellatio-
nerna, där du också hittar
de bästa vinerna, är Libour-
nais, Medoc och Graves. I
Libournais finns bland
annat distrikten Saint Emi-
lion och Pomerol och här är
det druvan Merlot som spe-
lar huvudrollen. Här hittar
du några av världens bästa
viner. Namn som Cheval
Blanc och Château Petrus
får håren att resa sig på en
vinälskare.

I Medoc hittar du de
bästa vinerna röda i Haut-
Medoc, Saint Estèphe, Pa-
uillac, Saint-Julien. Listrac,
Moulis och Margaux. I Gra-
ves är det Pessac-Leognon
som anses som den bästa

appellationen. I dessa om-
råden är det Cabernet Sau-
vignon som är kungen.

Torra vita viner och
söta viner är var sin familj.
I den första gruppen anses
appellationerna Bordeaux,
Graves, Entre-Deux Mers,
Côtes de Blaye, Prmières
Côte de Blaye, Côtes du
Bourg, Côtes du Francs och
Pessac-Leognan som de
främsta. Druvan Sauvignon
Blanc är det som gäller här.

I den söta familjen
anses distriktet Sauternes
som det bästa. Château d’Y-
quem får munnen att vatt-
nas. Men även i Barsac och
i några av andra de appella-
tionerna för söta viner
finns många godbitar att
hämta.

vinerna i bordeaux är
klassificerade i ett antal
olika klassificeringar. 

Den mest kända är nog
den som kom till i sam-
band med världsutställ-
ningen i Paris 1855. Då
klassificerades de röda vi-
nerna i Medoc. 60 vinslott
delades in i fem olika crus.
Ett slott i Graves-Haut
Brion- var så bra att man
inte kunde låta bli att ha
med det. I första cru finns
idag Haut-Brion, Mouton-
Rotschild, Margaux, Lafite-
Rotschild och Latour.
Mouton-Rotschild kom
med 1973 och det är den
enda ändring som gjorts

sedan 1855. Vägledande för
vilken grupp man ham-
nade i var priset.

1855 klassificerades
även de söta vinerna i Sau-
ternes. De delas in i tre
grupper.

De röda vinerna i Saint-
Emilion fick sin klassificer-
ing första gången 1954 och
tanken är att det skall ske
en revidering vart tionde
år. Här är kvalitén avgö-
rande för vilken klassificer-
ing ett vin får. Det finns två
olika grupper.

Graves fick sin klassifi-
cering 1959 och de gäller
både röda och vita viner.
De delas bara in i en grupp.

Utöver dessa finns en
klassificering som kallas
Cru Bourgeois och som om-
fattar cirka 50 procent av
de röda vinerna i Medoc.
Vinerna delas in i tre grup-
per.

vad var det då som
hände när försäljningen
sjönk i Sverige. En del av
förklaringen ligger nog i att
vi fick in viner från andra
delar av världen. Fränst då
viner utom Europa.

En annan bidragande
orsak var säkert att pri-
serna höjdes rejält. Skulden
för detta kan, i vart fall del-
vis, en advokat lastas för.
Den amerikanske advoka-
ten Robert Parker fick upp
ögonen för goda viner
under ett besök i Frankrike.

Vad hände med världens 
bästa vinområde?
För 20 år sedan såldes det totalt 2 290 833

liter bordeauxvin i Sverige. I dag är den 

siffran betydligt lägre: endast 258 074 liter. 

Finns det någon vettig förklaring till raset?

Och kan Bordeaux komma tillbaka?
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Han tyckte att det var så in-
tressant att han lade advo-
katyrket på hyllan och
startade istället ett nyhets-
brev för viner (idag finns
han på nätet också) där han
betygsatte vinerna. 

Robert Parker höjde år-
gång 1982 till skyarna och
det var nu priserna började
dra i väg. Det sägs att
många av vinslotten i Bor-
deaux bestämmer priserna
på sina viner efter det att
Robert Parker poängsatt de
nya vinerna vilket sker i
mars-april året efter det att
vinet tillverkats. Vinerna
ligger då fortfarande på fat
och den slutgiltiga bland-
ningen är inte klar. Som

konsument kan du då börja
beställa vinerna. Detta kal-
las att köpa ”en primeur”.
Kolla på nätet var du kan
handla. Systembolaget till-
handahåller inte längre
denna tjänst.

2009 lär vara en fantas-
tisk årgång. Det bästa året
innan dess är 2005. Men
det finns många bra viner
andra år också. I sommar
och under hösten släpps ett
flertal 2007. 2007 anses
som en fruktig och elegant
årgång och vars viner är
drickvänliga redan nu. Jag
har plockat ut några 07:or
som jag tycker är riktig bra.
Jag har kompletterat med

ett par 2006 som är en år-
gång som anses ojämn
men där man också kan
hitta riktigt bra viner.Det
har jag gjort.

Från Graves kommer
Château Chantegrive 2007
(lika delar Cabernet Sauvig-
non och Merlot) som jag
tycker är ett mycket
prisvärt vin. Doften är klas-
sisk och ursprungstypisk
med inslag av korinter,
kaffe, plommon, svarta vin-
bär och fat. Smaken är me-
delfyllig och öppen samt
utvecklad men fin frukt,
balanserade syror och
runda tanniner. 

Château Citran 2007
har appellation Haut-

Medoc. Här samsas Caber-
net Sauvignon och Merlot i
lika stora delar. Doften
känns yngre. Den är stor
med inslag av ceder, svarta
vinbär, mineraler och en
gnutta plommon tillsam-
mans med fat. Smaken är
medelfyllig med viss ut-
veckling. Fin frukt och
runda syror och med väl in-
tegrerad frukt. 

Från Saint-Estèphe
kommer Château Ormes de
Pez 2007. Vinet är en
blandning av Cabernet
Sauvignon, Merlot och Ca-
bernet Franc. Doften är me-
delstor och fruktig med
ung karaktär och inslag av
kaffe, svarta vinbär, lakrits,

Den amerikanske advokaten Robert Parker fick upp ögonen för goda viner under
ett besök i Frankrike. Han tyckte att det var så intressant att han lade advokatyrket
på hyllan och startade istället ett nyhetsbrev för viner där han betygsatte vinerna. ’’

Belgrave chateu.
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Louis Roederer Brut Premier
Nr 7602 • 355:- 
Alkoholhalt 12%

Louis Roederer 
En lysande utmanare!

Louis Roederer är en champagne för de verkliga 
kännarna.
 I skuggan av sin storebror Cristal utmanar den eliten.
 Av världens främste champagnekännare, svensken 
Richard Juhlin, fi ck den högre betyg än någon annan 
icke årgångsbetecknad champagne i prisklassen under 
400 kr. I sin Champagne Guide beskriver Juhlin vinet 
som ”lysande”. 
 Och när amerikanska Wine Spectator senast 
komponerade sin årliga 100-i-topp-lista, efter att ha 
provat 17.000 viner, fanns bara en champagne med 
– Louis Roederer! 
 Den unika kvalitén hos Louis Roederer vilar 
framförallt på två saker:

•  Druvorna. De skördas i Louis Roederers egna 
vingårdar i några av Champagnes absoluta 
topplägen. Hela 70% av Roederers druvbehov täcks 
av egna druvor vilket är mycket ovanligt bland de 
stora champagnehusen.

•  Blenden. Den görs av samma kunniga team som 
skapar prestigevinet Cristal. Andelen réserve-vin 
är ovanligt hög.
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VIN |  BORDEAUX

§ 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

BORDEAUX

varunr och namn pris betyg

96750 Ch. Chantegrive 2007 145 kr §§§(§)

96746 Ch. Citran 2007 163 kr §§§(§)

96708 Ch. Ormes de Pez 2007 252 kr §§§§

3992 Ch. Reysson 2006 169 kr §§§§

3925 Ch. Belgrave 2006 289 kr §§§§(§)

Finansmarknadens regelsamlingar
• Bank & Försäkring 2010/2011
• Börs 2010/2011
• Värdepapper 2010/2011

Offentlig upphandling 2010/2011

Skattevolymen 2010:2

Effektivisera ditt 
arbete!
Med våra digitala verktyg 
Far Komplett och HR-guiden
får du all information 
direkt i din dator.

Läs mer på www.farforlag.se

Uppdateras 
löpande

Information och beställning

Tel. 08 402 75 00

order@farforlag.se

www.farforlag.se

Alla titlarna ingår i Far Komplett

Nyutkommet!

Höstens nyheter!

fat och en gnutta mineral.
Smaken har utvecklats
något och är medelfyllig
med fin frukt, bra struktur
och fina syror. Ett elegant,
klassiskt och torrt vin.

2006 Château Reysson
från Haut-Medoc (50 pro-
cent Cabernet Sauvignon
och 50 procent Merlot) har
en medelstor fruktig doft
med inslag av ceder, svarta
vinbär, plommon och en
diskret fatton. Ett riktigt
bra och prisvärt vin.

Min stora favorit när
jag provade 2006 var Châ-
teau Belgrave från Haut-
Medoc. Cabernet
Sauvignon utgör majorite-
ten i denna blandning som
också innehåller Merlot
och Petit Verdot. Doften är
stor och inbjudande med
klassiska toner. Här fanns
allt man förknippar med
en Bordeaux. Ceder, svarta
vinbär, fat, stall och en
gnutta plommon. Smaken
har utvecklats en del. Det
är en elegant och torr smak

med fin struktur. Fin frukt
och fina syror blandat med
en tydliga integrerade tan-
niner. Gott nu men kan lag-
ras ytterligare några år.

Jag hoppas få åter-
komma i ett annat nummer
med vita torra och söta
viner. Här finns ju så
mycket gott.

Det spelar ingen roll
hur mycket vin man
dricker från andra delar av
världen. Man återvänder
alltid till Bordeaux. Här
finns ursprung och terroir
som speglar sig i vinerna.
Detta är något man inte vill
vara utan. Världens bästa
vinområde tycker jag.

Reysson vignes.



Efficiency is wireless. The brand new SpeechMike Air from Philips Speech Processing takes desktop  

dictation to a new level. Experience the world’s most popular dictation microphone now wireless. 

Enjoy perfect ergonomics in a futuristic design and superb recording quality optimized for speech 

recognition. Digital dictation workflow solutions from Philips are engineered for simple integration 

with your PC network. Find out how you can improve your business IQ by putting Philips solutions to 

work for your firm. www.philips.com/dictation

 

 

Introducing the SpeechMike Air –  
the new wireless digital dictation device.
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LITTERATUR |  TIPS

Ny bok om banksekretess 
I boken behandlas sekretess i fi nansiell verksamhet med utgångspunkt i 
banksekretessen. Boken är praktiskt inriktad och behandlar sekretessfrågor 
i många konkreta situationer. Den rör bl.a. sekretessen inom koncerner, 
mellan fi nansiella företag och i förhållande till myndigheter, konkursförvaltare, 
gode män, revisorer m.fl . Boken ger en god överblick över banksekretessen 
i Sverige och innehåller också vissa internationella jämförelser. Författare är 
Per-Ola Jansson, f.d. VD för Svenska Fondhandlareföreningen och 
medförfattare till sista versionen av standardverket på området, 
Håkan Nials Banksekretessen.

Pris: 395 kr, exkl. moms och frakt. Beställ boken hos Svenska Bankföreningen
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Per-Ola Jansson

Arbetsrätt
Diskrimineringslagen 
– en kommentar
Av Susanne Fransson 
och Eberhard Stüber
norstedts juridik

� En kommentar
som ger en utför-
lig beskrivning av
rättsområdet.
Lagen kommente-
ras och hänvis-
ningar till
förarbeten ges.
Rättsfall från EU-domstolen och
svenska domstolar och nämnder
behandlas utförligt. 

Arbetsrätten
– En introduktion 5u
Av Håkan Gabinus Göransson 
norstedts juridik

� Vänder sig i
första hand till den
som ska studera
arbetsrätt på uni-
versitets- och
högskolenivå. För-
fattaren är docent
i civilrätt vid Stock-
holms universitet. 

Offentlig rätt

SOU 2010:29 
En ny förvaltningslag
fritzes

� Föreslår en ny förvaltningslag
som ska ersätta 1986 års lag. Den
nya lagen ska komma tillrätta med
tidigare brister i lagstiftningen, till
exempel när det gäller ompröv-
ning och rättelse, utredningsan-
svar, överklagande samt alltför
långa handläggningstider. 

Referensverk
Civilrätt 100 år
Av Anders Agell, Tore Sigeman,
Christina Ramberg
liber

� Den klassiska
läroboken Civilrätt
100-årsjubilerar.
Professor
Christina Ram-
berg är ny huvud-
författare. Bland
nyheterna: Ned-
kortade inledande
kapitel, utökning med internatio-
nella köplagen, kompletteringer i
kapiteln  om avtal och andra
rättshandlingar.
Civilrätten behandlas under avdel-
ningar för allmän förmögenhets-
rätt och särskilda avtalstyper,
immaterialrätt, fastighetsrätt, asso-
ciationsrätt, arbetsrätt, skade-
ståndsrätt, försäkringsrätt och
familjerätt. 
Den ursprungliga versionen, ”Läro-
bok i civilrätt för nybörjare” förfat-
tades av professor CG Björling.
Han efterträddes av, i tur och ord-
ning, professorna Åke Malmström
och Anders Agell. Professor Tore
Sigeman är sedan lång tid förfat-
tare till avsnittet om arbetsrätt. 

Referensverk
Sveriges 
statskalender 2010
fritzes

� En ny upplaga av uppslagsverket,
med en aktuell och tillförlitlig pre-
sentation av det offentliga Sverige
med uppgifter om befattningsha-
vare, postadresser, telefon- och
faxnummer, e-post, med mera.

Skatterätt
Inkomstskatt 
– en lagkommentar
Av Arne Baekkevold, Mahmut
Baran med flera 
thomson fakta

� Innehåller en
djup kommentar
till de lagar som i
huvudsak reglerar
skatten på in-
komst, bland
andra in-
komstskattelagen,
kupongskattelagen och lagen om
avräkning av utländsk skatt. 

Skatt på kapital 13u
Av Ulf Tivéus
norstedts juridik

� En handbok för
beskattning av ak-
tier, optioner, ter-
miner och alla
andra delägarrät-
ter, olika slag av
fodringsrätter
med mera. 
Den trettonde
upplagan är uppdaterad med det
senaste från Regeringsrätten och
Skatterättsnämnden liksom från
Skatteverket och riksdagen till och
med mars 2010.

Skräck
Lilla stjärna
Av John Ajvide Lindqvist
ordfront

� Ett spädbarn
hittas övergiven i
skogen, upptäcks
av en bortglömd
svensktoppsduo,
växer isolerad upp
i deras källare och
visar bland annat
prov på en omänsklig musikalitet.
Ny skräckroman av författaren till
den internationella succén ”Låt den
rätte komma in”.

Thriller
Pansarhjärta
Av Jo Nesbø 
piratförlaget

� Två kvinnor mör-
das, drunknade i
sitt eget blod i den
åttonde thrillern i
serien om polisen
Harry Hole.

Sveriges juridiska dagstidning 
får ny form och funktion. 

Sveriges Juridiska Dagstidning



www.legally-yours.se

LEGALLY  |   A K T U E L LTKULTUR |  HISTORIA

48 Legally yours  |  4  |  2010

– i en tid när det fanns
rövare och banditer i mer
eller mindre varenda buske
så var det ett viktigt verk-
tyg. Reste man mellan till
exempel Neapel och Eng-
land så var det ett alldeles
för osäkert förfarande att
fylla väskan med guld.
Hade man en växel utställd
hos en bankir i London så
kunde ingen stjäla peng-
arna. 

Samtidigt utvecklades
olika bolagsformer.

– Den här utvecklingen
började under medeltiden,
och gav frukt under renes-
sansen. Ett aktiebolag är en
teoretisk funktion, den
finns ju inte rent fysiskt,
men kan ändå ha en enorm
betydelse. 

Samma sak med bokför-
ingskonsten.

– Även den utvecklades
i Italien på 1200-talet, och
är genial på många sätt.

”påven hade sju barn”

består av tre essäer om
färgstarka öden under den
italienska renässansen,
köpmannen Francesco di
Marco Datini, Florens mäk-
tigaste familj, Medici, som
spelade en viktig roll
genom att sponsra tidens
ledande konstnärer och
den politiskt målmedvetna
– och hänsynslös – påvefa-

I medeltiden och renässansen spårar Göran Ramberg den 

moderna affärsjuridikens rötter. Det visar han i essäsamlingen ”Påven

hade sju barn” .

– Till exempel var växeln ett instrument som växte fram vid den här

tiden, säger Göran Ramberg. 

LINDAHLS 

GRUNDARE SLÄPPER 

SUCCÉBOK

Göran Ramberg. 

Cosimo de' Medici.
Målning av Alessandro
Pieroni.

affärsjuridikens
rötter

Han visar
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miljenBorgia. Göran Ram-
berg har sina favoriter i
persongalleriet.

– Cosimo de Medici var
den störste på många sätt.
”Fosterlandets fader” kalla-
des han i Florens. Han var
skicklig i  både politik och
affärer. Och i familjen Bior-
gia har jag framför allt
fångats av Lucrezia. Hon är
tveklöst mest sympatisk,
och var oerhört diploma-
tiskt skicklig.

historieintresset har
funnits länge.

– Ända sedan barndo-
men. På senare år har jag
kommit att bli mer och mer
intresserad av medeltiden,
renässansen är ju dess slut-
stadium. Framfrallt läser
jag om England och Italien.
Över huvud taget rymmer

europeisk medeltid enorma
mängder intressant histo-
ria, och de intressantaste
personerna försvinenr
nästa utan undantag via
galgbacken.

göran ramberg hoppas
kunna ge ut ännu en bok.

– Just nu skriver jag en
essä om den engelske
kungen Edward den andre. 

”Påven hade sju barn”
har mötts av positiva recen-
sioner.

– Det är jädrigt roligt.
Historisk litteratur säljer
visserligen så pass lite, går
man in i bokhandeln så ser
man inte min bok på topp-
listan. Där finns ingen kate-
gori för historia. Men på
Adlibris specialkategori
har min bok varit i topp de
senaste veckorna. På bokus

ligger den trea. Förhopp-
ningsvis låter förlaget mig
ge ut en bok till.

Göran Ramberg har
varit advokat i 53 år, sedan

1961 har basen varit Hel-
singborg.

Han var initiativtagare
när dagens Lindahl forma-
des. 

– Vi var fyra byråer
som slog oss samman 1990.
Vår byrå hette Ramberg
och Stenström. 

Nu har han fyllt 80 år.
– I höst avslutar jag mitt

sista skiljeförfarande.  Sedan
tänker jag begära utträde ur
advokatsamfundet. Det
känns som jag har gjort min
plikt i det avseendet.

Främst 
för de 
främsta.

Sveriges kunnigaste jurister har en sak gemensamt. Vi står bakom  
dem med förstklassig litteratur, programvara, utbildning och  
internettjänster. Norstedts Juridik – främst för de främsta.
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Utvecklingen av olika bolagsformer 
började under medeltiden, och gav

frukt under renessansen. Ett aktiebolag är en
teoretisk funktion, den finns ju inte rent fy-
siskt, men kan ändå ha en enorm betydelse. 

’’



Erik Söderman, Erik Matz Advokatbyrå, Magnus Björkman,
Danske Bank och Peter Axelsson, Brottmålsadvokaterna.

Per-Olof Söderberg, NBW Advokatbyrå, Lars Harzell, Elmzell
Advokatbyrå, Jan Wedsberg, Advokatfirman Wedsberg
Sven Severin, Advokatbolaget Flemingsbergs Brottmålsbyrå.

Kjell Eriksson, Advokatfirman Kjell Eriksson, Stig Sahlström,
Brottmålsadvokaterna, Peter Kullgren, Hamilton och Christian
Johansson, Vinge.
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David Ackebo, MSA, Mario Ashman, Advokatfirman Inter,
Björn Johansson, MSA och Karl Svantemark, Vinge.

Olle Flygt, MSA, Johan Linder, Hamilton, Pia Lejdegård, Svea
Juridiska och Staffan Engström, Blendow Group.

Åke Söderman, Erik Matz Advokatbyrå, Olle Fredriksson, Brott-
målsadvokaterna, Karin Berglin, MSA och Leif Gustavson, 
Advokatgruppen Leif Gustavson.

Juristgolfen tackar sponsorerna



Golfsuccé

Mathias Winge, Setterwalls, Mats Carnestedt – Vinnare, Advokatfir-
man Mats Carnestedt, Carl Skarborg, Skarborg & Partners och Jan
Gregorsson, Hamilton.      

Mathias Berggren, DLA Nordic, Claes-Göran Ullman, Advokat-
firman Inter, Robin Rylander, Setterwalls och Peter Wanhainen,
Advokat Peter Wanhainen.

Stefan Eliasson, Lärarnas A-kassa, Linnea back, Settewalls, Ma-
rika Wernström, Advokatfirman Inter och Anders Arthur, MSA.

Leif Gustavson puttar för att vinna tävling i Philips & Ricohs tält.

Anders Green, klubbchef Fågelbro Golf och
Country Club.

Provital erbjöd spelarna att slappna av i massa-
gestolar.

Qatar Airways bjöd på champagne I deras tält.

Mario Ashman och Claes-Göran Ullman var
bästa lag.

juristgolfen 2010 blev en stor succé.
Årets tävling ägde rum på Fågelbro G & CC
på Värmdö utanför Stockholm. Priser för
Bästa lag och Bästa individuella spelare de-
lades ut.

Bästa lag blev – för andra året i rad – ad-
vokatfirman Inter. Mats Carnestedt blev
bästa individuella spelare. 

– Jag spelade försiktig golf. Många skulle
nog kalla det tråkig golf, kommenterade han
Mats efter vinsten.

Med rekordmånga sponsorer på plats
fick spelarna en riktig upplevelse runt
banan. Det tog närmare 6 timmar för lagen
att komma runt och under dagen kunde de
även delta i en rad separata tävlingar hos
sponsorerna.

Bland annat utsåg Bölebyns Garveri Bäst
klädda spelare, Ricoh och Philips hade put-
tävling och vid Matkomforts tält hölls kval
för longdrivetävling.

Legally yours  |  4  |  2010 51

f
o

t
o

: 
c

h
r
is

t
in

a
 n

o
r
b
e
r
g



52 Legally yours  |  4  |  2010 www.legally-yours.se

LEGALLY  |   V I M M E L

Myndighetstolkning: 0770-45 74 00 (dygnet runt)
Översättning och övriga tjänster: 0774-40 05 50
info@semantix.se  |  www.semantix.se

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

ÖVERSÄTTNING     WEBBKOMMUNIKATION     AFFÄRSSPRÅK     UNDERTEXTNING     SPRÅKCOACHER     KURSER     SKRIBENTER     TOLKNING

foto jan reinerstam

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

Jennie Nordén, och Silvia Ingolfsdottir Dal-
hov, från City åklagarkammare.

Fredrik Magnusson, och Stig Sahlström från
Brottmålsadvokatern. 

Carolina Tukk, Brottmålsadvokaterna. Svante Brunnberg och Lucia Trenkler från 
Juristjouren.

Torsten Tullberg, Tullbergs Kommunika-
tionsbyrå.

Susanne Behrens och Ove Behrens, Behrens
Advokatbyrå.

Kenneth Lewis och Anna Dahlblom från
Lewis advokatbyrå.

Jonas Bratt, Eversheds Södermark Advokat-
byrå, Anna Ekvall, Förvaltningsrätten, Allan
Tressteldt, Castels fastighetsförmedling och
Jonas Jeppson, Förvaltningsrätten.

Lina Stode och Elisabeth Larsson från Förvalt-
ningsrätten.

Vilhelmina Hellström och Erica Karlsson från
Juristjouren.

Marielle Andersson och Sanna Rosell från
Juristjouren.

Jens Jansson Sjölund och Jérémie Johansson
från Juristjouren.

Anne Svensson, Selena Svillan och Daisy 
Nilsson från Juristjouren. 

Sanna Bergenheim, Juristjouren och
Anders Niwong, Handelsbanken Liv.

Den 3 juni bjöd Blendow Group in till
stor sommarfest på Junibacken.
Kvällen började med en båtfärd från
Nybrokajen ut till Djurgården där
det bjöds på sommarbuffé och vin.

Sommarfest 
på Junibacken
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Thomas Johansson, Legare advokatbyrå och
Folke Breitbardt, Öberg & Heine advokatbyrå.

Richard Schönmeyr och Mats Sjöqvist från
SSW.

Anna-Karin Gradin, Baker Mc Ken-
zie/Golden Minds och Kjell Rörström,
VDM.

Sylvia Sezgin, Förvaltningsrätten och Karin 
Gyllenring, Stockholms asylbyrå.

Eva Stenlund, och Eva Mårder, egenföreta-
gare.

Karl-Olov Gustawsson och Elisabeth Ekström
från Tre mäklare.

Kerstin Svensson och Ernst Nyberg från 
Mäklarproffsen.

Ann-Charlotte Stenhorn Paulsson och Johanna
Larsdotter från Advokatfirman Gösta Stenhorn.

Margaret Höglund och Gösta Stenhorn från
Advokatfirman Gösta Stenhorn.

Bengt Johansson, Advokatfirman 
Gösta Stenhorn.

Kristina Simion och Phoebe Thompsson,
Linklaters lawyer.

Staffan Teste, Bildombudsmannen, Fredrik
Zettergren, Fylgia, Karolina Holfve, Langnas 
Juridik och Lennart Haglund, Skattejuristerna.

Gottfrid Hummler, Juristbyrå i Södertälje. Monica Persson, Svenska Shell och Eva 
Norreby, Sida.

Tomas Fjordevik, Mannheimer Swartling
Pahl Lehecka, Svenska Shell och Helena 
Nordstrand, Kronofogden.

Sonja Ahlgren, Justitedepartementet, Ingrid Elovsson,
Stockholms asylbyrå och Linn Öst, Stockholms asylbyrå.

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

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

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

E-POST:      info@standardbolag.se

HEMSIDA:  www.standardbolag.se

Slutstenen - den ledande avvecklingstjänsten sedan 1992

STOCKHOLM

GÖTEBORG

08-23 41 15

 031-17 12 25

FALUN

MALMÖ

023-79 23 00

040-720 20

EVENTET SPONSRADES AV: AMESTO, POOLIA, LARS BENGTSSON OCH TRAVEL BEYOND.



Vi på Poolia har valt att arbeta enbart med personal på tjänste-
mannasidan som besitter specialistkompetenser. Och för att hitta 
dessa specialister underlättar det att vår egen personal själva är 
specialister.
 Däri ligger vår styrka som tillsammans med vår långa erfaren-
het skapar möjligheter att både förstå din verksamhet och vaska 
fram guldkornen. På så sätt kan vi hitta medarbetare som inte 
bara utför, utan även tillför.
    Poolia Juridik etablerades redan 1999 och var därmed först 
i Sverige med att erbjuda rekrytering och personaluthyrning 
av jurister. Vi har med andra ord haft tid att utveckla och förfina 
de verktyg och processer som behövs för att ta vara på dina 
intressen. 
     Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Anna Lensmar-Friedman
Legal recruitment
08-555 651 27
www.poolia.se

Specialister på jurister

REKRYTERING  OCH 
UTHYRNING  AV
KVALIFICERADE 
TJÄNSTEMÄN

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 31 oktober 2010.

Ekenberg & Andersson Advokatbyrå – svensk och internationell affärsjuridik
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www.lawsolution.se

Advokatfirman Delphi

Karin Ståhlbröst, född 1978, bi-
trädande jurist. Karin påbörjade
sin anställning hos Advokatfirman
Delphi den 24 maj. Karin är hu-
vudsakligen verksam som biträ-
dande jurist inom Delphis verk-
samhetsgrupp för tvistelösning.
Karin har en bakgrund vid dom-
stolar och annan statlig verksam-
het och har tidigare arbetat som
domare samt med lagstiftning.
Karin Ståhlbröst har sju års erfa-
renhet av kvalificerat juridiskt ar-
bete främst inom rättsområdena
processrätt och EU-rätt och kom-
mer senast från Svea hovrätt.

Daniel Marcus-Agha, född 1981

år, biträdande jurist. Daniel påbör-
jade sin anställning hos Advokatfir-
man Delphi den 24 maj. Han ar-
betar med arbetsrätt och
tvistelösning. Har tidigare arbetat
som biträdande jurist hos Advo-
katfirman Hammarskiöld & Co
och studerat international finance
law vid University of London. Han
kommer närmast från en tingsno-
tarietjänst, Solna tingsrätt.

Johan Lindh, född 1982 år, biträ-
dande jurist. Johan påbörjade sin
anställning som biträdande jurist
hos Advokatfirman Delphi den 1 au-
gusti. Johan Lindh kommer att ar-
beta med arbetsrätt, EU- och kon-
kurrensrätt och tvistelösning. Han
har tidigare varit tingsnotarie vid Sö-
dertörns tingsrätt och har studerat
juridik vid Freie Universität Berlin.

Annelie Andersson, född 1983,
Biträdande jurist. Annelie påbör-
jade sin anställning hos Advokatfir-
man Delphi den
16 augusti som
biträdande jurist.
Hon kommer
närmast från
tingstjänstgöring
vid Göteborgs
tingsrätt. Har tidigare studerat juri-
dik vid Handelshögskolan vid Gö-
teborgs universitet och sedan ar-
betat vid Göteborgs tingsrätt
sedan 2007.

Johan Kristoffersson, född 1978,
skattekonsult. 
Johan påbörjade
sin anställning
hos Advokatfir-
man Delphi den
16 augusti efter
en anställning
hos KPMG.
Ekon.mag. från Handelshögskolan
vid Göteborgs universitet. Har tidi-
gare arbetat på Skatteverket.

Mikael Knutsson, född 1965, Se-
nior Tax Manager. Mikael påbör-
jade sin anställning hos Advokatfir-
man Delphi den 16 augusti och
kommer att arbeta med skatt och
företagsöverlåtelser. Mikael Knuts-
son kommer närmast från KPMG
Skatt. Han har arbetat med skatte-
frågor sedan 1994, bland annat på
Skatteverket som skattekonsult på
KPMG. Har erfarenhet av skatte-
frågor inom IT-, fastighets- och
Life Science branscherna.

Sverker Bonde, 34 år år, Advo-
kat och delägare.
Från den 
1 juli är Sverker
Bonde delägare i
Delphi. Han har
tidigare varit
verksam hos
Delphi som advokat inom områ-
det tvistelösning, process- och skil-
jedomsrätt. Sverker har vidare
flerårig erfarenhet av arbete med
företagsöverlåtelser och avtal
inom handel och distribution.

Kristian Pedersen, 33 år, Advo-
kat och delägare. Kristian är delä-
gare i Delphi se-
dan den 1 juli.
Han är huvud-
sakligen verk-
sam inom Delp-
his kompe-
tensgrupp för
offentlig upphandling. Kristian 
Pedersen har en bakgrund som
jurist vid NOU och har flera års 
erfarenhet av arbete inom områ-
dena EU och konkurrensrätt, 
offentlig upphandling och förvalt-
ningsrätt.

Anders Hulegårdh, 32 år, advo-
kat och delägare. Anders är från
och med 1 september ny delägare
i Delphi och kommer vara verk-
sam inom Delphis fastighetsrätts-
grupp i Göteborg. Han kommer i
huvudsak arbeta med frågor inom
kommersiell hyresrätt, fastighetsex-
ploateringar och fastighetsöverlå-
telser.

Fredrik Jorstadius, 25 år, biträ-
dande jurist. Fredrik Jorstadius på-
började sin anställning hos Advo-
katfirman Delphi den 1 september.
Fredrik kommer vara verksam vid
Delphis Göteborgskontor. Hans
huvudsakliga verksamhetsområ-
den är bolagsrätt och allmän affär-
sjuridik. Han kommer direkt från
sin utbildning vid Lunds universi-
tet.

Sven Rosqvist, 44 år, För-
bundsjurist. Sven Rosqvist
påbörjade sin anställning hos
Arbetsgivarföreningen KFO 
i April 2010. Hans verksam-
hetsområde är arbetsrätt.
Sven kommer närmast från en
tjänst som förbundsjurist på
Försäkringsbranschens Arbets-
givareorganisation (FAO)
Specialmeriter/erfarenhet:

Sven Rosqvist
har tidigare
arbetat som
kommunju-
rist i Järfälla
och Luleå.
Han kommer
att företräda KFOs medlemsfö-
retag i arbetsrättsliga tvister,
samt serva medlemsföretagen
med allmän juridisk rådgivning.

Arbetsgivarföreningen KFO

von lode advokat

Peter Ottosson, 30 år, biträdande jurist. Peter Ottosson
påbörjade sin anställning hos von lode advokat den 16 au-
gusti 2010. Han kommer att arbeta med immaterialrätt.
Utöver jur kandexamen fr Göteborgs Universitet har Pe-
ter en Master of Intellectual Capital Management från
Chalmers Tekniska Högskola.
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marskiöld & Co. Peter Ahlström
kommer att arbeta med allmän af-
färsjuridik.

Lena Hellman,
25 år, Biträ-
dande jurist.
Lena påbörjade
sin anställning
hos Ham-
marskiöld & Co
den 1 september efter att tidigare
haft en traineetjänst hos Ham-
marskiöld & Co. Lena Hellman
kommer att arbeta med allmän af-
färsjuridik.

Bird & Bird Advokat KB

Ulrika Hansson, 48 år, Senior
Counsel.
Ulrika påbörjade
sin anställning
hos Bird & Bird
Advokat KB den
16 augusti 2010.

Ulrika är speciali-
serad på momsfrågor och har ar-
betat med nationell skattelagstift-
ning inom indirekt beskattning
(moms). Ulrika deltog i arbetet un-
der det svenska ordförandeskapet
I EU under 2009 där hon ledde
rådsarbetsgruppen för skattefrå-
gor med inriktning på mervärdess-
aktt. Ulrika har även arbetat på Ge-
neraldirektoratet för skatt och tull
vid den Europeiska kommissionen i
Bryssel och på regional och riksnivå
inom skatteförvaltningen i Sverige
och Norge. Hon kommer närmast
från Finansdepartementet.

Johanna Stampe, 26 år, Trainee.
Johanna är se-
dan augusti
2010 verksam
som trainee på
Stockholmskon-
toret och arbetar
främst i corpora-

tegruppen. Johanna tog sin jur.
kand. vid Lunds universitet och
har även studerat vid Universiteit
Utrecht.

Jacob Blidberg, 30 år, biträdande
jurist. Jacob är
sedan juni 2010

anställd på Bird &
Birds Stockholm-
kontor och är
medlem i Corpo-
rategruppen. Ja-
cob tog sin jur.kand vid Stockholms
universitet och har tidigare arbetat
som jurist i en svensk global kon-
cern samt tjänstgjort som tingsno-
tarie vid Jönköpings tingsrätt.

Ahlford Advokatbyrå  

Hild Ekström,
född 1979, biträ-
dande jurist. Hild
Ekström påbör-
jade sin anställ-
ning hos Ahlford
Advokatbyrå,
Uppsala, som biträdande jurist
2010-08-16. Hild Ekström kommer
att jobba främst med allmän affär-
sjuridik. Hon kommer närmast
från Kammarrätten i Stockholm. 

Hanin Hamad,
född 1982, biträ-
dande jurist. Ha-
nin Hamad på-
började sin
anställning hos
Ahlford Advokat-
byrå, Uppsala, som biträdande ju-
rist 2010-08-23. Hanin Hamad
kommer att jobba främst med
kommersiella avtal, arbetsrätt, in-
ternationell privaträtt och process-
rätt. Hon kommer närmast från
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB i
Stockholm. 

Legal expertise with a focus on business value. We know

how business works. That our work is a part of something

bigger. And that any legal question must always be weighed

against the long-term business value. For us, this means

that we have a deep knowledge, both legally and commer-

cially. For you as a customer, it means that you have

a partner through the entire business process. Regardless

of the challenges you are facing.

Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå
CORPORATE & ENTERPRISE, CAPITAL, FINANCE, CREDIT & INSOLVENCY

KUNGSGATAN 36 | BOX 7836 | 103 98 STOCKHOLM
TEL +46 (0)8 407 88 00 | FAX +46 (0)8 407 88 01 | WWW.HSA.SE

Hammarskiöld & Co

Lina Lissmats, 27 år, biträdande
jurist. Lina påbörjade sin anställ-
ning som biträ-
dande jurist hos
Hammarskiöld &
Co den 1 sep-
tember. Hon
kommer att
jobba med all-
män affärsjuridik.

Hon har tidigare varit trainee hos
Hammarskiöld & Co.

Peter Ahlström, 25 år, biträ-
dande jurist. Peter påbörjade sin
anställning hos
Hammarskiöld
& Co den 1 au-
gusti efter att
tidigare haft en
traineetjänst
hos Ham-
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Advokatfirman Fylgia

Ferdinand Hellers, 41 år, Advo-
kat/delägare.
Ferdinand Hel-
lers påbörjade
sin anställning
hos Advokatfir-
man Fylgia den 
1 September Fer-
dinand Hellers,
som under närmare 12 år arbetat
på advokatbyrå med inriktning på
konkursförvaltning, annan obe-
ståndsrelaterad juridik samt all-
män affärsjuridik, inträder den 1
sept. som delägare i Advokatfir-
man Fylgia. Hans verksamhetsom-
råde är Obeståndsrätt och han
kommer närmast från Advokatfir-
man Nova.

Magnus Tonell, 34 år, Advokat.
Magnus Tonell påbörjade sin an-
ställning hos Advokatfirman Fylgia
den 16 augusti. Hans verksam-
hetsområden är Immaterialrätt, IT-
rätt och Medierätt. Magnus är
främst verksam inom allmän av-
talsrätt samt upphovsrätt och
kommersiella avtal på immaterial-
rättsområdet. Han föreläser på ju-

ristutbildningens specialkurser i
immaterialrätt och har publicerats
i flera tidskrifter. Magnus kommer
närmast från AGL Advokater.

Johanna Hållén, 38 år, Skatte-
specialist. Johanna Hållén påbör-
jade sin anställning hos Advokatfir-
man Fylgia den 30 augusti. .
Johanna är verksam inom det
skatterättsliga området, såväl in-
komstskatt som moms, med
spetskompetens inom mindre-
och medelstora företag samt skat-
teprocesser och har 9 års erfaren-
het som skattejurist på revi-
sionsbyrå.  Hon kommer närmast
från SET Revisionsbyrå.

Kilpatrick Stockton

Ólafur Steindórsson, 27 år, biträ-
dande jurist. Ólafur började på Kil-
patrick Stockton
som biträdande
jurist den 16 au-
gusti. Han kom-
mer närmast
från Rödl & Part-
ner. Examen från
Uppsala universitet.

Josephine 
Trinder, 30 år,
trainee. Josep-
hine började på
Kilpatrick Stock-
ton som trainee
den 16 augusti.
Josephine arbetade tidigare med
förhandlingar för en arbetstaga-
rorganisation. Examen från Stock-
holms universitet.

Hanna Sundberg, 29 år, trainee.
Hanna började
på Kilpatrick
Stockton som
trainee den 24

maj. Hanna kom-
mer närmast
från en tjänst
hos Transportstyrelsen. Examen
från Stockholms universitet.

Advokatfirman Lindahl

Annika Brandt, 32 år, advokat.
Annika påbörjade sin anställning
vid Lindahls kontor i Malmö den
23 augusti 2010. Verksamhetsom-
råde: Bolags- och avtalsrätt. Annika
kommer närmast från Gernandt &

Danielsson Ad-
vokatbyrå i
Stockholm där
hon varit verk-
sam sedan
2005. Bakgrund:
Efter jur.kand ex-
amen vid Lunds universitet 2003

fullgjorde Annika notarietjänstgör-
ing vid Växjö tingsrätt och Länsrät-
ten i Kronobergs län. 

Malin Erasmie, 32 år, advokat.
Malin påbörjade
sin anställning
vid Lindahls kon-
tor i Malmö den
23 augusti 2010.
Verksamhetsom-
råde: Arbets- och
avtalsrätt. Malin kommer närmast
från Advokatfirman Cederquist i
Stockholm där hon varit verksam
sedan 2005. Bakgrund: Efter
jur.kand examen vid Stockholms
universitet 2003 arbetade Malin
som biträdande jurist vid Michel-
son & Werner Advokatbyrå/Hell-
ström & Partners Advokatbyrå. i
Stockholm i två år och genom-
förde sedan tingstjänstgöring vid
Stockholms tingsrätt. 

Tel 08-650 58 00

www.hrcommitment.se

Kontakta Susanne Falk

för mer information

Det är lag på att rekryteringar ska skötas av specialister

Minsta motståndets lag!
Känner du till 

den kompetens 

som finns utanför 

ditt eget nätverk?
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MAQS Law Firm

stockholm

Michelle Cargioli, Jur. kand., 25

år. Michelle 
påbörjade sin 
anställning som
biträdande jurist
hos MAQS Law
Firm den 16 au-
gusti och arbetar
med fastighets-
rätt och fastighetstransaktioner.
Michelle kommer närmast från
studier vid Uppsala Universitet.

Sandra Carlén,
Jur. kand. 28 år
Sandra påbör-
jade sin anställ-
ning som biträ-
dande jurist hos
MAQS Law Firm
den 14 juni och arbetar med bank-
och finansrätt samt processrätt.
Sandra kommer närmast från en
tjänst som notarie vid Södertälje
tingsrätt.

Johan Edward, Jur. kand. 31 år
Johan påbörjade sin anställning
som biträdande jurist hos MAQS

Law Firm den 17
maj och arbetar
med arbetsrätt.
Johan kommer
närmast från en
tjänst som nota-
rie vid Uppsala
tingsrätt.

Johan Engström, Jur. kand. 28 år
Johan påbörjade
sin anställning
som biträdande
jurist hos MAQS
Law Firm den 
9 augusti 2010

och arbetar med
M&A och fastig-
hetstransaktioner. Johan kommer
närmast från Ashurst.

göteborg

Christian Gun-
narsson, 31 år,
biträdande jurist.
Christian påbör-
jade sin anställ-
ning som biträ-
dande jurist hos
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB
den 16 augusti.
Christians verksamhetsområde är

M&A, börs- och bolagsrätt samt
kommersiella avtal. Han kommer
närmast från Wistrand Advokat-
byrå samt som tingsnotarie vid
Borås tingsrätt. 

Therese Andersson, 26 år, 
biträdande jurist
Therese påbör-
jade sin anställ-
ning hos MAQS
Law Firm Göte-
borg den 1 okto-
ber. Hon kom-
mer att förstärka
byråns skatteavdelning. Therese
Andersson kommer närmast från
Holtback Invest AB som ekonomi-
ansvarig. 

Daniel Smedbro, 29 år år, Biträ-
dande jurist. Da-
niel påbörjade
sin anställning
hos MAQS Law
Firm Advokat-
byrå AB den 16
augusti. Daniel
Smedbro kom-
mer att vara verksam inom fastig-
hetsrätt. Han kommer närmast
från Halmstad Tingsrätt.

Marie Johnsson, 26 år, 
biträdande jurist.
Marie påbörjade
sin anställning
som biträdande
jurist hos MAQS
Law Firm Göte-
borg den 1 sep-
tember. Marie Johnsson kommer
att jobba med fastighetsrätt och
kommer närmast från studier. 

Advokatfirma 
DLA Nordic

Henrik Nobel, 35 år, advokat/ bi-
trädande jurist.
Henrik påbör-
jade sin anställ-
ning hos Advo-
katfirma DLA
Nordic den 10
augusti 2010 och
arbetar i byråns fastighetsrätts-
grupp. Henrik kommer närmast
från Advokatfirman NOVA.

Grant Thornton

Grant Thornton anställer Henry Åkerlund som chefsjurist

Grant Thornton har anställt Henry Åkerlund
som chefsjurist. Henry är en av landets 
ledande jurister med inriktning mot frågor
som berör revisions- och konsultbyråer och
kommer även att agera som företagets risk
managementansvarig, efter Klas-Erik Hjorth.

Henry Åkerlund är född 1956 och har sedan 2003 drivit egen
verksamhet, där kundkretsen primärt utgjorts av revisionsbyråer
samt revisionsorganisationer. Bland Henrys meriter kan nämnas
jurist hos Ernst & Young från 1994-2003, där han även var partner;
Kommerskollegium, där han började som handläggare av tillsyns-
ärenden avseende auktoriserade och godkända revisorer samt från
1989-1994 var avdelningsdirektör och chef för revisorsenheten.

Bland Henrys tidigare uppdrag kan nämnas; expert i revisorsutred-
ningen på Näringsdepartementet -92-93, sekreterare i ARK-utred-
ningen (utredningen om auktorisation av redovisningskonsulter 
på Finans-/civildepartementet -87-89 samt lärare hos bl.a IREV.
Han har också publicerat ett flertal artiklar och varit medförfattare
till en lagbok.

Henry Åkerlund började sin anställning hos Grant Thornton 
den 16 augusti 2010.

Advokatfirman 
Cederquist

Emma Mähler,
född 1984, bitr
jurist. Emma på-
började sin an-
ställning som bi-
trädande jurist
hos Advokatfir-
man Cederquist den 2010-05-17.
Emma Mähler jobbar nu med Fö-
retagsförvärv. Hennes senaste an-
ställning var hos White & Case. 

Sinda Bela-
jouza, född
1984, bitr jurist.
Sinda Belajouza
påbörjade sin an-
ställning som bi-
trädande jurist
hos Advokatfirman Cederquist
den 2010-08-16. Sinda Belajouza
kommer närmast från White &
Case och kommer nu att arbeta
med finansiering.

Kristoffer 
Molin, född
1979, bitr jurist.
Kristoffer Molin
påbörjade sin an-
ställning som bi-
trädande jurist
hos Advokatfirman Cederquist
den 2010-08-02.

Kristoffer Molin kommer att ar-
beta med Konkurrensrätt och
Upphandlingsrätt och kommer
närmast från Advokatfirman
Ashurst.

Jannike 
Jentzsch, född
1979, bitr jurist.
Jannike Jentzsch
påbörjade sin an-
ställning som bi-
trädande jurist
hos Advokatfirman Cederquist
den 2010-06-07. Hon kommer att
arbeta med arbetsrätt och kom-
mer närmast från Adacta.

Caroline 
Englund, född
1981, bitr jurist.
Caroline Eng-
lund är biträ-
dande jurist och
påbörjade sin an-
ställning hos Advokatfirman 
Cederquist den 2010-05-17.
Caroline Englund arbetar med
kommersiell Fastighetsrätt och
hennes senaste anställning var
hos Linklaters advokatbyrå.
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Vågar du?

MALMÖ  VÄXJÖ  KARLSKRONA  KÖPENHAMN

      Nu söker vårt Malmökontor advokater som är redo för en utmaning.

Setterwalls 
Advokatbyrå

Johan Lagerlöf,
30 år, Biträ-
dande jurist. 
Johan anställdes
den 1 juni som
biträdande jurist
vid Setterwalls
Stockholmskontor. Johan kommer
närmast från advokatfirman Ce-
derquist. Johan tillhör Setterwalls
verksamhetsgrupp Entreprenad
och Fastighet.

Magnus Staaf, 25 år, Biträdande
jurist. Magnus
anställdes den 10
juni som biträ-
dande jurist vid
Setterwalls
Stockholmskon-
tor. Magnus
kommer direkt från avslutad ut-
bildning vid Stockholms Universi-
tet och har tidigare varit sommar-
notarie på Setterwalls. Magnus
tillhör Setterwalls verksamhets-
grupp Bolagsrätt, aktiemarknad
och M&A.

Jesper Kuschel, 33 år, Advokat.
Jesper anställdes den 9 augusti
som advokat vid Setterwalls Göte-
borgskontor. Jesper kommer att
ansvara för Bank & Finansgruppen
i Göteborg och kommer närmast
från Mannheimer Swartling där
han har haft en motsvarande roll.

Advokatfirman Nova

Caroline Soreff,
28 år år, Biträ-
dande jurist.
Caroline Soreff
påbörjade sin 
anställning som
biträdande jurist
hos Advokatfir-
man Nova den 16 augusti 2010.
Hon kommer att arbeta med all-
män affärsjuridik. 
Caroline Soreff kommer närmast
från Karlerö Liljeblad Advokatbyrå
och har även tidigare erfarenhet
från advokatbyråer.

A1 Advokater

Jane Wennerlund Ohlsson, 29

år, biträd. Jurist
Hon började
som biträdande
jurist hos A1 Ad-
vokater den 16
augusti. Hon
kommer i hu-
vudsak arbeta med tvistelösning.
Jane Wennerlund Ohlsson kom-
mer närmast från Roschier Advo-
katbyrå.

Svärd advokatbyrå

Elin Enehed, 28

år, biträdande ju-
rist. Elin Enehed
är anställd från
och med den 1
september 2010.
Elin är specialise-
rad inom immaterialrätt och kom-
mer närmast från Chalmers tek-
niska högskola, Management of
Organizational Renewal and Ent-
repreneurship (MORE) där hon
arbetat med Masters programmet
Intellectual Capital Management.

Wistrand Advokatbyrå 

stockholm

Johan Andersson, 28 år, biträ-
dande jurist. Johan började som bi-
trädande jurist hos Wistrand 
Advokatbyrå i Stockholm den 
1 september. Han kommer att
jobba med bank & finans och Fas-
tigheter. Johan kommer närmast
från studier vid Uppsala universitet.

Fredrik Thor, 31 år, biträdande ju-
rist. Fredrik Thor n kommer att
började som biträdande jurist hos
Wistrand Advokatbyrå i Stock-
holm den 13 september. Han
kommer att jobba med obestånd-
savdelningen. Fredrik Thor kom-
mer närmast från en notarietjänst
vid Stockholms tingsrätt.

Danowsky & Partners

Johan Klefbäck, 35 år, biträ-
dande jurist. Johan började sin an-
ställning som biträdande jurist hos
Danowsky & Partners den 6 sep-
tember. Han kommer att arbeta
med tvistlösning och arbetsrätt
och kommer närmast från Arbets-
marknadsdepartementet .
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Porsche rekommenderar 

*Jämfört med föregående modell. Porsche Billån  36 mån, 30 % kontantinsats, 46 % restskuld, rörlig ränta baserad på STIBOR 90 dagar. Uppläggnings- och aviavgift tillkommer (eff. rta 3,65 %). 3 års garanti och 3 års vagnskadegaranti. 
Baserat på grundpris 689 000 kr. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje Porscheåterförsäljare är fri att sätta sina egna priser. **Porsche Cayenne Diesel halvförsäkring inklusive Stor Bilextra - 1 500 mil/år, man 50 år,
mellanstor stad, ordinarie pris: 459 kr/mån.

20 % smartare.

Fortfarande 100 % Porsche.

Nya Cayenne Diesel.

Med 20 % lägre bränsleförbrukning* är nya Cayenne Diesel Cayennefamiljens verkliga milslukare. 

Självklart är den också snabbare och körgladare än sin föregångare – en Porsche till 100 %!

Kör den för 5 795 kr/mån.

Finansförsäkring för 305 kr/mån**
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För mer information besök www.porsche.se

Cayenne Diesel  – Bränsleförbrukning blandad körning, Tiptronic S, med Start/Stop funktion: 7,4 l / 100 km. CO2-utsläpp: 195 g/km. 
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örsta numret av Legally lady togs emot med stor
entusiasm från Sveriges kvinnliga jurister. I en under-
sökning som genomfördes efter utgivningen konstate-
rade 74 procent av de tillfrågade att det finns ett
behov av en sådan tidning.

Det ni angav att ni var mest intresserad av att läsa
i Legally lady var porträtt på framstående kvinnor i
branschen. I detta nummer har vi till exempel träffat

Malin Persson Giolito, tidigare  advokat och nu författare, för
att höra hennes syn på livet efter att ha lämnat Mannheimer
Swartling efter 10 år på byrån. 

Malin kände sig som många andra kvinnliga jurister utsatt
och diskriminerad på grund av kön och vi diskuterar detta
ämne i tidningen. Det som slår mig när jag läser igenom de-
batten är att det verkar vara något på gång.

Juristbranschen är mer konservativ än andra. Här går det
lite långsammare. Förändring  står inte högt på dagordningen. 

Men nu är något är på väg att hända. Vi 60-, 70-talister –
uppfödda med Gordon Gekko och Working Girl, har börjat
ruttna mer och mer och insett att det inte är coolt att bara
jobba och bli utsparkad eller i bästa fall degraderad om man
väljer barn och familj.  

Tidigare generationer har bitit ihop. Vi tänker inte göra det.
Nu drar vi – Malin lämnade byrån, och vi hör från flera

kvinnor i branschen som gjort samma sak. 

In kommer nu också 80- och 90-talistkvinnorna! Vilka hjältar
– Hanna Nilsson säger att när hon hör kommentarer om att
kvinnor inte tar för sig, och ser sig själva som offer – så kän-
ner hon inte igen sig sjäv och inte sin omgivning. Det förstår
jag.  80- och 90-talister är de generationer som, genom att följa
sitt hjärta och sin strävan efter balans i livet, förändra bran-
schen. För är de inte nöjda, så slutar de.

De går in i arbetslivet med samma attityd som det tagit oss
nära 20 år att skaffa. När de affärsjuridiska byråerna förstår att
de förlorar de bästa och mest företagsamma juristerna – det är
nämligen de som lämnar skepp när de inte är nöjda, då måste
en förändring ske för att skeppet skall flyta. Det ser vi fram mot.

Mitt tips till er andra 70-och 60-talister och uppåt är – håll
dem nära! Omringa er med 80- och 90-talister och låt deras
självklara attityd om att man bara kan bli diskriminerad om
man låter sig, smitta. Det finns alltid ett val.

Nu händer det grejer!

Linda Frivik
Ansvarig utgivare Legally yours & Legally lady 

Nej  37,6 procent

Ja negativt  
46,4 procent

Ja, positivt 
16 procent

F
?HAR DU NÅGON GÅNG UPPLEVT ATT DINA 

KARRIÄRMÖJLIGHETER PÅVERKATS NEGATIVT 
AV ATT DU ÄR KVINNA?
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I en undersökning som ge-
nomförts av Legally Lady
uppger 46,4 procent av de
svarande att deras karriär-
möjligheter har påverkats
negativt av att de är just
kvinnor.  Samtidigt anger
16 procent att de har gyn-
nats positivt på grund av
detta.

Sammanlagt har 375
kvinnliga jurister deltagit i
undersökningen.

– Spontant låter det här
lite lågt. Om bara advokater
hade deltagit i undersök-
ningen så är jag säker på att

andelen skulle ha varit ännu
högre, säger Pernilla Nor-
man, advokat specialiserad
på offentlig upphandling
som tidigare har debatterat
jämställdheten i byråvärl-
den.

Kvinnors svårigheter att
göra karriär i advokatbran-
schen har diskuterats under
lång tid. 

– Men det går alldeles
för långsamt, två steg fram
och ett tillbaka. Branschen
måste ta steget in i 2010-
talet. Nu är gubbväldet för
starkt och attityden för gam-

Nästan varannan kvinnlig jurist 

upplever att deras karriär påverkas 

negativt – av att de är kvinna.

– Branschen måste ta steget in i

2010-talet. Nu är gubbväldet för

starkt, säger advokaten Pernilla

Norman.

VARANNAN KVINNA

Branschen
måste ta steget
in i 2010-talet.
Nu är gubbväl-
det för starkt
och attityden för
gammaldags,

Pernilla Norman, advokat.

’’

STOPPAS 
I KARRIAREN
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maldags, säger hon.
– Skillnaden är jättestor

mellan vad man uttalar sig
om på fräsiga hemsidor och
vad man tror sig vara, och
på vad man verkligen är.

Men Pernilla Norman
tror att advokatbranschen är
extrem, i jämförelse med
andra juristarbetsplatser. 

– Under småbarnsåren
byter många till exempelvis
statliga jobb, där de upple-
ver större flexibilitet.

Legally yours krönikör
Kristina Lidehorn, chefsju-
rist på TV4 med bakgrund i
advokatbranschen, tycker
att andelen kvinnor som
uppgett att de haft negativa
upplevelser är högt:

– Och det här är ett all-
mänt strukturproblem. Jag
ser det också utanför advo-
katvärlden. Generellt är det
svårt för kvinnor att ta sig
fram i karriären, det ser vi i
styrelserum, på vd-poster

och i ledningsgrupper över
hela Sverige.

– Vill man på allvar göra
något åt det här måste man
titta på vad som hindrar
kompetenta, duktiga tjejer
från att komma fram. Nå-
gonstans kommer man ner
till att det här är ett
könsmaktsproblem, annars
skulle det inte visa vara
svårt på så många områden.

För att åstadkomma för-
ändring krävs långt gående
insatser:

– Kvotering till börsbola-
gens styrelser är nödvändig.
Regeringen måste vara tydli-
gare i sina instruktioner till
de bolag de driver. 

Samtidigt tror Kristina
Lidehorn att attityderna i
advokatbranschen börjar
förändras:

– Den nya generationen,
som är född på 80- och 90-
talen, tänker annorlunda.
Byråerna lyckas kanske inte

behålla den bästa arbetskraf-
ten, som går någon annan-
stans i stället.

– Men de här problemen
sitter så djupt att byråerna
inte vet hur de ska agera.
det räcker inte med att göra
det lättare att jobba he-
mifrån. Man måste också se
över vinstsystem och timde-

bitering. För att få moder-
nare arbetsplatser måste
man slänga ut de gamla mo-
dellerna, och börja jobba
med fleråriga perspektiv. I
dag tror jag att byråerna
lever på gamla meriter och
på slentrian höjer timarvo-
dena för att kortsiktigt mat-
cha försämrade marginaler.

Handla med omtanke
www.supremecard.se | 077-440 44 77

En tia varje gång du handlar
Med Supreme Card Woman i din hand är det enkelt att 
stödja Rosa Bandet-kampanjen. Varje gång du betalar med 
ditt kort bidrar du till kampen mot bröstcancer. Varje gång 
vet du att ditt köp gör skillnad!
Gå in på www.supremecard.se och ansök om ditt kort 
redan idag så får dina vardagsköp i fortsättningen en helt 
ny mening. 

Under hela oktober bidrar du med 

10 kronor per köp 
till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj! 

De här problemen sitter så djupt att
byråerna inte vet hur de ska agera.’’

Kristina Lidehorn, chefsjurist på TV4 
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Med en ny sorts advokatorganisation ska holm-

grenhansson bli Sveriges mest jämställda byrå.

Och tillväxtambitionerna är höga.

– Jag har bokat 100 nummer hos Telenor, säger

Anette Hansson, som är delägare och vd.

Inga fler
frisörstolar

minuten. Delägarna vill
helst att arbetet ska hamna
på det egna kontot, så att
han slipper dela med någon
annan. Jag tror inte att det
här gynnar klienterna. Om
medarbetarna behandlas
bättre så levererar de också
bättre tjänster.

Carina Holmgren och
Anette Hansson kommer
att vara ensamma delägare
på byrån. Inför hösten har
tre jurister anställts. Ambi-
tionen är att driva verksam-
heten som ett ”vanligt
företag”.

– Vi är två personer som
äger bolaget, sedan finns
goda karriärmöjligheter för
våra medarbetare. 

Lönen kommer inte en-
bart att baseras på hur
mycket pengar man har
dragit in. 

– Att vara en bra chef
ska premieras, inte bara fak-
tumet att man drar in
pengar. Vi kommer att fin-
nas en nyckel i att jobba så
att företaget går bra. Dagens
klienter ställer krav på alter-
nativa betalningsmodeller.
Vi arbetar därför med att ta
fram sådana modeller och
fast-pris-uppdrag är vanligt.

– När jag läser om att det
startas nya byråer så ser man
att de väljer den traditionella
organisationen. Alla äger sitt
eget bolag. Då kan de vara
hur många delägare som
helst på byrån, det är den
egna kakan man tänker på.
Det är som på en frisörsa-
long, man har sin egen stol.

Intresset har varit stort
för de jobb som holmgren-

Anette Hansson och
Carina Holmgren har båda
lång erfarenhet från affär-
sjuridiken. Anette Hansson
har varit delägare på Fylgia
samt bolagsjurist på Hew-
lett-Packard. Carina Holmg-
ren har också arbetat på
Fylgia, samt varit jurist på
Luftfartsverket. Nu driver
de den egna byrån holm-
grenhansson, som bland
annat är specialiserad på
miljö och fastighetsrätt
samt IT- och immaterialrätt.

Bakom beslutet att
starta eget ligger en tvek-
samhet till det traditionella
sättet att driva advokatbyrå.

– Från insidan är det
svårt att göra förändringar.
Därför valde vi att starta en
ny byrå. Vi tror inte på det
system som de flesta byråer
har, med en organisation
där alla är sin egen och där
den egna plånboken är vik-
tigast eftersom man bara
delar på kostnaderna. Då
får inte delägarna incita-
ment att driva frågor som
rör bolaget.

Att vara anställd i en tra-
ditionell delägarorganisa-
tion är ”inte alltid roligt”,
enligt Anette Hansson:

– Som biträdande jurist
får man ofta uppdrag i sista
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hansson har utlyst hittills. 
– Ambitionen är att bli

ett stort företag. Och vi har
utrymme för tillväxt. Jag har
bokat 100 telefonnummer
hos Telenor. Att vi ska ha
den storleken redan inom
fem år är kanske att ta i,
men vi har redan så stor ef-
terfrågan på våra tjänster så
att vi planerar ytterligare re-
krytering.

– Det är viktigt för oss

att få hit tjejer och killar
som står för samma saker
som vi och som delar våra
värderingar.  

Ett långsiktigt mål är att
förändra hela branschen.

– Vi har bestämt oss för
att göra skillnad. Genom
vårt sätt att driva byrå vill vi
visa hela branschen att det
går att tänka annorlunda –
och bli en framgångsrik
byrå.

Vi har bestämt oss för att göra
skillnad. Genom vårt sätt att
driva byrå vill vi visa hela 
branschen att det går att tänka
annorlunda – och bli en fram-
gångsrik byrå.

’’

Carina Holmgren och Anette Hansson.
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Boka gratis undersökning på slippaläsglasögon.se

Du kan se skarpt igen redan samma dag
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, slippaläsglasögon.se, så kontaktar vi dig. Du kan också ringa oss på telefon 08-410 415 40 för att boka tid.

Vet du om att din arbetsgivare kan hjälpa dig finansiera behandlingen genom att göra ett bruttolöneavdrag?

Vi ses!

New vision. No surgery
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Styrelsekraft, ett projekt
som är initierat av Närings-
departementet, har utarbe-
tat ett tiopunkters
handlingsprogram för att
fler kvinnor ska få styrelse-
poster- Punkterna i korthet:

Att allt fler kvinnor blir ju-
rister är välkänt. 60 procent
av de som antas till juristut-
bildningarna är kvinnor, och
den trenden har pågått i
många år.  I Statistiska
Centralbyråns prognos om
framtidens utbildning och
arbetsmarknad konstateras
nu också att jurist, som tidi-
gare ansågs vara ett typiskt

manligt yrke, nu är på väg
att bli ett kvinnligt.

I analysen har SCB tittat
på andelen kvinnor 1990
och jämfört med den troliga
andelen 2030. En lång rad
yrken har jämförts. 1990 var
31 procent av juristerna
kvinnor, enligt SCB. 2030
beräknas andelen vara 62.

Trenden är densamma

inom många områden, men
det enda yrke som kan mat-
cha jurist är arkitekt, från 31
till 61 procent.

Däremot ökar inte män-
nen i samma utsträckning i

de så kallade kvinnoutbild-
ningarna. På eftergymnasial
nivå växer deras dominans i
jobb som programmerare
och systemerare.

SCB:

Jurist på väg att bli kvinnoyrke

Så ska fler kvinnor 
få styrelseposter

1. Rekrytering med öppen
valberedning. Rekrytera
utifrån en tydlig kravspec
– sluta handplocka från
kända nätverk.

2. Synliggör karriärvägar
Ändra synen på externa
styrelseuppdrag, upp-
muntra till kompetensök-
ning.

3. Öppna styrelserummen
Öka tillgängligheten för
adepter/styrelsesupple-
anter.

4. Mångfald – en konkur-
rensfördel

5. Var ”streetsmart”

6. Fler kvinnor i ledarposi-
tioner

7. Uppmuntra till flexibel 
arbetstid

8. Belöna modiga valbe-
redningar

9. Stryk begreppet ”kvinn-
lig kompetens”

10. Fler kvinnor i valbered-
ningarna

2030 beräknas 62 procent 
av juristerna vara kvinnor

Mer info finns på
http://www.almi.se/Global/Styrelsek-
raft/Dokument/10%20punkter.pdf

’’
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HANNA NILSSON KRÖNIKÖR I LEGALLY YOURS OCH LEGALLY LADY

NAMN Hanna Nilsson   |   ÅLDER 27 år   |   JOBB Biträdande jurist, Awapatent

SENASTE BOK Veronika bestämmer sig för att dö, Paulo Coehlo   |   SENASTE RESTAURANG BonBon

SENASTE ALBUM Rasmus Seebach

Krönika

S
om jurist kan det vara svårt att diskutera sin
bransch med personer från andra yrkesgrupper.
Det är som om vi vore ett hemligt sällskap med
egna regler, egna traditioner och framför allt
egna speciella åsikter. Jag tror att de flesta känner
igen sig i scenariot att man berättar en anekdot
eller en situation från sitt yrkesliv och möts av
oförstående och ibland även förskräckta blickar.

Jag vet inte riktigt när jag själv gick med i det
hemliga sällskapet. Det började nog så smått på
juristlinjen på Stockholms universitet – där ska
ju alla bli affärsjurister. Det var mycket snack om
långa arbetsdagar och indragna semestrar och
var man inte intresserad av det – tough luck. Och

det kunde jag köpa. Det lät till och med kul, spän-
nande och lite tv-serie-glamoröst.

Efter några år i branschen, och framför allt
efter några år till i livet, har jag dock börjat ifråga-
sätta varför branschen egentligen ser ut som den
gör. Man börjar se baksidan av ett flott men krä-
vande byråjobb, och andra saker blir desto vikti-
gare. Och sätter man då örat mot marken, är det
inte svårt att höra den hårda sanningen. Det går
inte att kombinera ett spännande jobb på en ad-
vokatbyrå med en familj. Eller?

Det system som många advokatbyråer fortfa-
rande är uppbyggda kring, fungerade säkert ut-
märkt i en annan tid. Den tid då det bara var

Faran med det
hemliga sällskapet
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män som gjorde karriär, vilket möjliggjordes av
att de hade en fru hemma som tog ansvar för
både markservice och barn. Så ser det inte ut
längre. Juridiken är en av de branscher som do-
mineras av kvinnor. Eller ja, domineras av kvin-
nor fram till en viss punkt. Den punkten är ofta
när en familj kommer in i bilden.

Ett av problemen är naturligtvis att kvinnor i
mångt och mycket fortfarande förväntas ta hu-
vudansvaret för barn och hem. Men även i för-
hållanden där ansvarsfördelningen är jämn, är
det problematiskt att kombinera juristyrket med
en familj. Och ansvarsfördelningen i hemmet
blir mer och mer jämn för varje generation juris-
ter. Oförenligheten mellan arbete och familj är
således ett problem för alla unga jurister, inte
bara de kvinnliga.

Med denna utveckling kommer det också att
bli tydligt att problemet inte ligger hos kvin-
norna själva, något som ofta hävdas. Jag har hört
och läst så många intervjuer med jurister som
hävdar att kvinnor måste bli bättre på att ta för
sig och sluta se sig själva som offer. Det är en be-
skrivning som jag inte känner igen, varken i mig
själv eller i någon av de fantastiska kvinnor som
jag haft förmånen att studera eller arbeta med.
Däremot har många av dem ändå bytt från byrå-
världen till något annat. Jag skulle snarare säga
att det är just de kvinnor som vågar ta för sig
som till slut byter jobb. Som en väldigt fram-
gångsrik bekant till mig suckade över lunch:
”Visst kan man få barn och mammaledigt med
lyckönskningar från en advokatbyrå, men man
kan inte göra karriär på samma byrå om man
har barn.” Det är en kommentar som jag hört
flera gånger tidigare, även från manliga jurister –
som tydligen inte anses ha några som helst pro-
blem med att ta för sig.

Den nya generationen jurister beskylls ofta
för att vilja ha allt: ett spännande arbete, hög lön,
familj och dessutom tid för resor och annat kul.
Och ja tack, det skulle verkligen vara fint. Men
herregud, även vi är realister och förstår att man
måste prioritera och inte kan få allt. Det är bara
det att prioriteringarna har ändrats, både för
män och för kvinnor. Undersökningar bland
unga jurister visar att möjligheten att kombinera

arbete med familjelivet har en topplacering på
listan över vad som är viktigast på en arbetsplats
På listan över vad som viktigast att arbetsgivaren
erbjuder hamnar goda förutsättningar för föräld-
raledighet på första plats. Det vi vill ha kan sam-
manfattas med ett ord- balans. Kanske att detta
önskemål rimmar illa med den traditionella ad-
vokatbyrån, något som hittills har märkts genom
att kvinnorna lämnar en sådan vid en viss tid-
punkt. Dessvärre kommer samma sak att hända
med männen i framtiden om advokatbyråerna
inte kommer att erbjuda möjligheten att kombi-
nera karriär med familj. 

Ett vanligt argument är också det att alla fak-
tiskt inte behöver arbeta på en affärsjuridisk
byrå. Är man familjeinriktad bör man kanske
istället fundera på att jobba på en myndighet
med fasta arbetstider. Och visst, allting handlar
om val. Valet att studera juridik. Valet att arbeta
på en affärsjuridisk byrå. Och valet att skaffa fa-
milj. Men det är ju väldigt märkligt att en så stor
del av juridiken ska vara stängd för dem som
har gjort dessa val. Det fungerar ju i andra
konsultbranscher! Snarare kanske det
handlar om valet från advokatbranschen
att inte ändra på det sätt som man hit-
tills har arbetat.

Och det finns juristjobb där
man både kan göra karriär och
ha familj. Det är dit de företag-
samma juristerna tar vägen.

Det finns juristjobb där man både kan göra
karriär och ha familj. Det är dit de företag-
samma juristerna tar vägen.

’’
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DET HAR BLIVIT
SAMRE

Malin Persson Giolitos debutroman var ett ”avskedsmail” 

som ingen kunde missförstå. Och hon upplever att kvinnors

situation på byråerna har försämrats.

– Klienterna måste börja se det här som ett problem, 

säger hon.

AV PETER JOHANSSON |  FOTO JONTE WENTZEL

Malin Persson Giolito om sina tio år på byrå
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Det här är en typ av advokatverksamhet
som jag alltid har varit fascinerad av. Jag
tycker nog att det är riktig juridik på ett
sätt som inte affärsjuridiken är. Jag valde
ett ämne som jag tyckte var roligt, för att
stå ut med all research.

’’
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På Mannheimer Swartling
vill alla de riktigt ambitiösa
unga killarna jobba. Och
minst häftigt tycker de att det
är att som humanjurist sitta
på en pytteliten byrå

’’
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NAMN Malin Persson Giolito   |   ÅLDER 40   |   FAMILJ ”Tre barn, fransk man”   

SENASTE BOK ”Vi, de drunknade” av Carsten Jensen   |   SENASTE FILM ”Precious” 

FAVORITLAG Hönsbuljong  |  FAVORITRÄTT Plommonspäckad fläskkarré

FÖREBILD Mamma 

är Malin Persson
Giolitos debutro-
man ”Dubbla
slag” släpptes
2008 så väckte
den en livlig de-
batt om kvinnors
ojämlikhet i ad-
vokatbranschen.

Handlingen kretsar kring advokaten
Hanna, som efter att ha fött två barn
får en allt mer marginaliserad tillvaro
på storbyrån Lemmel & Davidsson.
När hon blir gravid ännu en gång får
hon veta att hon inte kommer att bli
delägare. Intrigen hade uppenbara pa-
ralleller med Malin Persson Giolitos
egna upplevelser. För ett par år sedan
fick även hon ett negativt delägarbe-
sked från Mannheimer Swartling, där
hon varit biträdande jurist i tio år.

– Då var känslan ”nu eller aldrig”.
Till stor del byggde historien på egna
upplevelser, även om den inte var
självbiografiskt. Efter tio år på byrå be-
hövde jag inte göra någon research om
den miljön. Därför har det tagit nästan
dubbelt så lång tid att skriva den här
boken, säger hon.  

Malin Persson Giolito jobbar på
EU-kommissionen i Bryssel. Det se-
naste året har hon emellertid varit för-
äldraledig i Florens, i samband med att
hennes man Christophe hade forsk-
ningsuppdrag där. Först ville hon und-
vika advokatmiljön helt och hållet.

– Men sen insåg jag att det var
dumt att göra mig av mitt starkaste
kort. I förra boken skrev jag om den
advokat jag blev, här fick jag skriva om
den advokat jag ville bli.

I ”Bara ett barn” är dramats ut-

gångspunkt barnmisshandel och
fosterhemsplacering.

– Det här är en typ av advokatverk-
samhet som jag alltid har varit fascine-
rad av. Jag tycker nog att det är riktig
juridik på ett sätt som inte affärsjuridi-
ken är. Jag valde ett ämne som jag
tyckte var roligt, för att stå ut med all
research.

En uppgift hon tog sig an med
”den vanliga juristattacken”:

– Jag läste allt som gick att hitta.
När jag kommit halvvägs ringde jag
runt för att hitta rätt kontakter på de
institutioner som kopplas in när barn
har det svårt, polisen, soc och barn-
psyk.

Hon tror att ämnet kan avskräcka
många läsare..

– Inget engagerar människor så
som barn gör, men man värjer sig för
barn som far illa. För att överhuvudta-
get orka skriva mig igenom den här
jobbiga historien så började jag med
slutet. Jag vill förmedla någon sorts
hopp, även om man kanske inte kan
kalla slutet för Hollywood-lyckligt.
Och lägger man ner ett år på att skriva
en roman så måste man ha en tanke
bakom och i någon mening tycka att
den är viktig.

Har humanjuridiken låg status?

– Ja. I Sverige går det inte att hitta
någon lika glamorös juristarbetsplats
som Mannheimer Swartling. Där vill
alla de riktigt ambitiösa unga killarna
jobba. Och minst häftigt tycker de att
det är att som humanjurist sitta på en
pytteliten byrå, där klienterna kan vara
barn som inte ens vet vad en advokat
är. Det här är advokaternas proletariat.

N
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OSCARS Fastighetsmäkleri – då det gäller det bra – och då det gäller det bästa

Ska Ni sälja något riktigt bra – lägenhet, 
våning eller villa – ring oss – kanske har vi

Er köpare redan nu!

Vi har ett flertal fantastiska våningar 
att erbjuda – på Strandvägen, nära 

Strandvägen och på andra mycket trevliga 
och attraktiva lägen i Stockholms 

innerstad. Meddela oss vad Ni söker 
– vi kanske redan har vad Ni vill ha.

OSCARS – FÖRMEDLAR LYCKA
Vi på Oscars Fastighetsmäkleri utsågs helt nyligen till det bästa valet att förmedla ett antal våningar på Strandvägen 

– detta av en bostadsrättsförenings styrelse och i konkurrens med alla de mäklare som arbetar med den exklusivare delen av 
marknaden på Östermalm. Vårt sätt att arbeta möjliggör mycket stora fördelar för dig som säljer din bostad genom oss. 

Om du går i säljtankar är du varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.
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En poäng med boken är att ge dem lite
upprättelse. De har ändå ett fruktans-
värt viktigt jobb.

Hon tycker att de förvaltningsrätts-
liga aspekterna har stor dramatisk po-
tential.

– Staten går in och bestämmer att
någon måste vårdas på sjukhus, eller
inte får ta hand om sina barn, eller bo
där de vill. Sådana beslut fattas varje
dag, som författare är det otroligt spän-
nande.

Malin Persson Giolito beskriver sin
karriär på Mannheimer Swartling som
ett ”misslyckande”.

– Med tanke på att jag fick sparken
har jag svårt att se det som ett lyckligt
slut på en tioårig arbetsrelation. Men
att jag jobbade där i tio år ser jag inte
som något misslyckande. Jag trivdes
bra och hade roligt större delen av
tiden. Det som stört mig är dubbelmo-
ral omkring vad som förväntas av me-
darbetarna och  den verklighet som
alla biträdande jurister lever i när de
får barn och samtidigt vill göra karriär. 

– Nu känns den tiden ganska långt
borta. Jag såg boken som ett effektivt
avskedsmail till alla på byrån, ingen
kunde missa vad jag egentligen tyckte. 

Malin Persson Giolito började på
Mannheimer Swartling 1997. Hon
upplever att kvinnornas situation på
affärsbyråerna har försämrats sedan
dess.

– Andelen kvinnliga delägare är
mindre nu. Delvis kanske det beror på
konjunkturen, det var bättre läge i eko-
nomin 1997 än vad vi haft de senaste
åren. Men jag tror inte att det kommer
att ändras. Nu anställs fler kvinnor än
män på byråerna, men de blir inte de-
lägare, de flesta slutar innan dess.

Vad kan ändra på det?

– Att klienterna börjar se det här som
ett problem. Som det är i dag ställer de
inga krav. Om de stora börsbolagen
krävde större jämlikhet så skulle byrå-
erna bli jämställda över en natt. Men
så länge näringslivets ledningsgrupper
ser ut som byråerna så är det inte så
konstigt att kraven uteblir. Därför före-

språkar jag kvotering i näringslivet,
under en övergångsperiod. 

– Samtidigt tycker jag att om man
startar ett företag så ska man få driva
det som man vill. Vill man bara jobba
med golfspelande karlar som man kan
sitta i bastun med, då ska man få det
också. Men då måste den inställningen
framgå i öppna krav när man rekryte-
rar. Och det blir ju problematiskt. Idag
säger sig byråerna arbeta för att för-
bättra kvinnorepresentationen, men vi
ser inga resultat.

Hon tror att advokatbranschen
måste se över sin affärsmodell, tänka
på alternativa vinstdelningssystem,
mer långsiktiga lönsamhetsmål – och
lägre timkostnader. 

– För att hantera ett nytt näringsliv-
sklimat kan man inte längre ta 5000
kronor i timmen, bara för att man har
en tjusig advokattitel och är ständigt
tillgänglig. Vem är inte ständigt till-
gänglig idag? Alla konsulter är
tvungna att vara tillgängliga utan att
därför  kunna ha så högt timpris. 

– Egentligen så finns det inget yrke

Nu anställs fler
kvinnor än män på
byråerna, men de
blir inte delägare,
de flesta slutar
innan dess.

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

Louis Roederer 
En lysande utmanare!

Louis Roederer är en champagne för de verkliga 
kännarna.
 I skuggan av sin storebror Cristal utmanar den eliten.
 Av världens främste champagnekännare, svensken 
Richard Juhlin, fi ck den högre betyg än någon annan 
icke årgångsbetecknad champagne i prisklassen under 
400 kr. I sin Champagne Guide beskriver Juhlin vinet 
som ”lysande”. 
 Och när amerikanska Wine Spectator senast 
komponerade sin årliga 100-i-topp-lista, efter att ha 
provat 17.000 viner, fanns bara en champagne med 
– Louis Roederer! 
 Den unika kvalitén hos Louis Roederer vilar 
framförallt på två saker:

•  Druvorna. De skördas i Louis Roederers egna 
vingårdar i några av Champagnes absoluta 
topplägen. Hela 70% av Roederers druvbehov täcks 
av egna druvor vilket är mycket ovanligt bland de 
stora champagnehusen.

•  Blenden. Den görs av samma kunniga team som 
skapar prestigevinet Cristal. Andelen réserve-vin 
är ovanligt hög.
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H OT E L L

R E S TAU R A N G  

KO N F E R E N S  

B A R

DIPLOMATHOTEL.COM

som är mer anpassat för att själv
kunna styra hur mycket man vill ar-
beta och vara ledig än konsultens.
Men problemen med advokatbyråerna
som arbetsplats är att de kortsiktiga
vinsterna styr hela verksamheten. Man
tänker sällan längre än tolv månader
framåt. Därför ligger inte fokus på hur
medarbetarna mår eller vilket arbete
de utför. De som för stunden äger
byrån har inte något intresse i vad som
händer med verksamheten två år efter
att de har försvunnit. 

Hur stor upplaga har Dubbla slag sålts i?

– Säg såhär: det finns 3500 advokater
och jag skulle tro att de köpt varsitt in-
bundet exemplar, sen tillkommer
några tusen inbundna till och drygt
det dubbla i pocket. De är nöjda på för-
laget, men jag tänker inte så mycket på
upplagan. När en annan i familjen säl-
jer så otroligt mycket mer blir det
ganska meningslöst.

Hennes pappa är Leif GW Persson.
Som deckarförfattare och folkkär pro-

fessor vid Rikspolisstyrelsen är han en
av landets ledande opinionsbildare.

Vad har han för reflektioner om arbets-
förhållandena på affärsbyråerna?

– Inte så många som han brukar ha,
jag tror även han har insett att det är
jag som är experten. Men jag tror att
både han och min mamma tyckte att
det var ganska knepigt att läsa ”Dubbla
slag”. Där framgår att jag mådde
ganska dåligt. Det var inget jag hade
pratat om med dem om, och jag har
ändå en väldigt nära relation till mina
föräldrar. Jag vet att pappa har varit
väldigt arg på det där, han tycker att
jag kunde ha varit öppnare med hur

illa jag mådde. ”Sluta ta hänsyn till de
där skitstövlarna”, typ. Det är klart att
det känns tryggt att vara omgiven av
människor som bryr sig om mig och
som har förmågan att försvara mig.

Kan du under några premisser tänka dig
att börja på en affärsbyrå igen?

– Jag känner mig ganska färdig med
affärsjuridiken och konsultandet. Men
om min dotter skulle komma hem och
förklara att hon vill jobba på byrå så
skulle jag inte avråda. Bara hon var
medveten om vad hon gav sig in på.
Det är på många sätt jätteroligt, vissa
delar av mitt gamla jobb saknar jag
fortfarande.   

Jag känner mig ganska färdig med affärsjuri-
diken och konsultandet. Men om min dotter
skulle komma hem och förklara att hon vill
jobba på byrå så skulle jag inte avråda. 
’’
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alk less, say more!
”Kära vän, ursäkta detta långa brev. Jag har

inte tid att uttrycka mig kortfattat.”
I informationssamhället är det svårt att nå

fram till mottagaren. Budskapen drunknar i allt
brus av information. Det gäller på Internet, lik-
som för direktadresserad information, mail och
brev. Vägen till framgång är att uttrycka sig kort-
fattat. Ju mer information som snurrar omkring,
desto viktigare är det att ditt budskap är kort. En-
dast då kan det tränga igenom surret av alla
andra budskap.

Man kan inte tvinga in information i mottaga-
rens hjärna och hjärta. Det är möjligt att man
förr i tiden kunde räkna med att mottagare av ju-
ridiska texter läste all text sakta, läste den omi-
gen när den var svårgenomtränglig och tog sig
tid att analysera vad texten innebar. Nu för tiden
har läsare inte så stort tålamod – de har inte tid
att hjälpa dåliga kommunikatörer. Dagens läsare
kräver att den som kommunicerar gör det tydligt
och kort.

Trots detta verkar det som om texter är längre
och bladdrigare än någonsin. 

Min favoritprofessor Kurt Grönfors trodde att
det berodde på den nya tekniken i kombination
med att folk inte har hittat den viktiga delete-tan-
genten på datorn. 

Få jurister har som Kurt Grönfors påverkat
sin samtid med nya tankar. Jag tror att det beror
på att han skrev korta böcker och korta artiklar i
kombination med att han hittade slagkraftiga for-
muleringar (till exempel ”successiv avtalsbind-
ning” och ”avtalslagen är en ruin”). Han skrev
ingenting utan att först ha klargjort för sig själv

vad det var för budskap han ville förmedla. Ju mer
han tänkte, desto kortare skrev han.

Det sägs att Hasse Olsson, tidigare  chefredak-
tör på Dagens Industri, sa till sina journalister
när de presenterade en artikeltext att den var bra
och nog kunde publiceras om den bantades till
hälften. När journalisten efter stor möda kom till-
baka med en halverad text, sa Hasse Olsson att
nu skulle den absolut publiceras, under förutsätt-
ning att den bantades till hälften igen. Så skapa-
des god journalistik. Detsamma gäller för
juridiska texter; brev till motparter, avtal, inlagor,
PM med mera.

En skicklig pedagog kan hoppas på att delta-
garna efter en endagskurs kommer ihåg max en
mening om man efter tre veckor frågar dem vad
kursen handlade om. Därför bör man grubbla på
vilken enda mening kursdeltagarna ska komma
ihåg och låta anförandet kretsa krig just den. När
man skriver är det viktigt att på samma sätt göra
klart för sig vad grundbudskapet är. Förvånans-
värt ofta kan en författare inte redogöra för
grundbudskapet. Då är det omöjligt att producera
en stringent text.

Ett klokt citat av Antoine de Saint-Exupery: 
”A designer knows he has achieved perfection,
not when there is nothing left to add, but when
there is nothing left to take away.”

Det är ansträngande och tidskrävande att
koka ihop allt det myckna du vill säga till det lilla
du behöver säga. Om du inte gör dig det besväret,
kan du lika gärna avstå från att säga något alls.
Du når ändå inte fram till mottagaren. 

Sammanfattningsvis: KISS!

Ord på vägen…

Keep It Short Stupid
KISS

T
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En skicklig pedagog
kan hoppas på att
deltagarna efter en
endagskurs kommer
ihåg max en mening
om man efter tre
veckor frågar 
dem vad kursen
handlade om.

’’



WWW.LEXNOVA.SE

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

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

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

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

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

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




