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simplydhl.com/sweden/express

INGEN KAN
 INTERNATIONELLA 

LEVERANSER 
SOM VI.

• • • • • • •

God lokalkännedom är en förutsättning för att alltid 
kunna leverera på utsatt tid. Därför har vi lokala 

experter, ett internationellt expressnätverk och en 
tullklarering som saknar motstycke. På så sätt kan 
vi erbjuda snabbare och mer tillförlitliga leveranser 
än någonsin tidigare – över hela världen. Alltid till 

konkurrenskraftiga priser. DHL Express – 
vi skapade den internationella expressbranschen.

Fiskmarknad på dagen. 
Genväg på kvällen.

Ska du åka längre 
behöver du ett plan.

Vägskylten till fl ygplatsen syns 
inte så bra. Körde du förbi? Ta första 
till vänster och tredje höger.

Bästa vägen genom
trafi ken i New York är 

över den. I vår helikopter. 

Dokumenten ska till Martha på våning 1. 
Allt annat till John på expeditionen.

I mars är det en väg. 
I augusti en fl od. 





VI ÄR EXPERTER PÅ BETALNINGAR. Mellan företag. Mellan människor. 
Mellan människor och företag. Ring 0498-20 20 00 eller besök www.payex.se

Tycker du eller 
dina klienter om 
att fakturera?
Bra! Men tycker ni om att pricka 
betalningar och skicka påminnelser? 
Det gör vi på PayEx. Vi kan effektivisera 
och förbättra din eller dina klienters 
fakturering och kravhantering.
 

PayEx hjälper dig med allt från online-
betalningar och fakturering till inkasso 
och långtidsbevakning. PayEx hjälper 
dig att ta betalt och din kund att betala. 
Kontakta oss så berättar vi hur enkelt det är.
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Advokatbyråerna möter hårdare

konkurrens från revisorer, banker

och skatterådgivare. I Klientbarome-

tern 2010 svarar Sveriges ledande

inköpare av juristtjänster på hur

deras framtida behov ser ut, vilka de

helst anlitar och mycket mer.

UNDERSÖKNING

Så blir du bäst
För andra gången röstas Bertil

Villard fram som Sveriges mest

eftertraktade affärsjurist. I Le-

gally yours ger han sina bästa

råd till advokatkollegorna.

KULTUR

Juristspråket utforskas
Just nu är tvåforskningsprojekt 

kring juristers språk aktuella. 

”Bolagsjurister kan uppfattas 

som bromsklossar” varnar Mona

Blåsjö, doktor i nordiska språk.

PORTRÄTT

”Konkurrensnackdel 
att inte vara jämställd”
För Postens chefsjurist Viveca 

Sten är jämställdheten en viktig 

fråga när hon väljer vilka advokat-

byråer som ska anlitas.

RESA

Nytt hopp 
för paradisö
Sri Lanka tar sats och

hoppas att snart åter

vara ett ledande turist-

paradis.

KARRIÄR

Like a virgin?
Betydelsen av det per-

sonliga varumärket

ökar. Vår expert lär dig

bli ”juridikens Ma-

donna”.

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

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   

deltagarna i årets upplaga

av undersökningen Klientbarome-
tern är en försiktig skara. ”Behoven
av juridiska tjänster lär öka” tror
14 procent medan knappt 60 pro-
cent förväntar sig en ”oförändrad”
volym under det kommande året. 

för första gången har även
revisionsbyråer, skattekonsulter
och banker inkluderats i undersök-
ningen. Gränserna tunnas ut, advo-
katbyråerna utsätts för allt
skarpare konkurrens från andra
konsulter. 
I undersökningen framgår att 22
procent av de svarande kan tänka
sig att anlita revisionsfirman Price-
waterhouseCoopers i samband
med ett juridiska ärende, en högre
andel än vad någon av advokatby-
råerna lyckas samla ihop. 

det här visar på revisorernas
stora konkurrensfördel. Det täta –
och ständigt pågående – samarbe-
tet med kunderna stärker relatio-
nen. För den stora massan är
advokatbyrån en mer tillfällig be-
kantskap. När revisorerna aktivt
säljer in juridisk konsultation så
har de därför helt andra möjlighe-
ter. Bertil Villard, som röstades
fram som den mest populäre affär-
sjuristen,  konstaterar att det här 
är ”en rejäl utmaning”. Samtidigt
säger han sig veta hur advokatby-
råerna ska gå vinnande ur den 
nya situationen:

– Vi måste vara bättre på allt
det som klienterna efterfrågar. Och
vara i klientens öga hela, hela, hela
tiden. 

EN ”REJÄL 
UTMANING” FÖR
ADVOKATERNA

CHEFREDAKTÖR

PETER JOHANSSON

telefon 070–620 39 39

e–post peter.johansson@blendow.se
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Hotet från revisorerna



Nya 
aktörer

vill in 
på planen
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Kampen om klienterna blir fortsatt hård.
Och advokatbyråerna möter nya utma-
ningar – från oväntade håll.
Konkurrensen från revisorerna gör att 
advokatbyråerna riskerar att bli utbytta.
Det visar årets upplaga av undersök-
ningen Klientbarometern.

AV PETER JOHANSSON  

?

KÖN VAD JOBBAR DU SOM?

Män  60,5 %

Kvinnor 
39,5 %

Chefs-
jurist 

Bolags-
jurist 

VD Ekono-
nomichef

Perso-
nalchef

Annan

19,3 %   18,3 %   14,4 %  17,4 %   11,7 %    18,8 % 

foto: scanpix
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i lever i en värld av ständig föränd-
ring. Idag är det inte enbart advokatby-
råer som erbjuder juridisk rådgivning,
utan även en mängd andra aktörer.
Sedan revisionsplikten försvann för

småföretagen har revisionsbyråerna börjat tänka i
nya banor och de förbereder sig på att revisionsplik-
ten på sikt även kan strykas för större företag. Samti-
digt är klienterna inte längre lika lojala som tidigare,
och de blir alltmer medvetna om att olika leverantö-
rer erbjuder olika tjänster och det till olika kostnader.
Detta medför att konkurrensen bland leverantörer av
juridisk rådgivning hårdnar och vikten av att mark-
nadsföra sig smart och strategiskt ökar.

För att kunna anpassa sig efter marknadens
behov är det av största vikt att vara väl medveten om
vilka krav inköparna av juridiska tjänster har och
ställer på sina leverantörer.

klientbarometern har nu genomförts för sjunde
året i rad och är en beteende- och kunskapsunder-
sökning gällande inköp av juridiska tjänster. Under-
sökningen har besvarats av 413 chefs- och
bolagsjurister, VD: ar, ekonomichefer och personal-
chefer på svenska koncernmoderbolag som har en
årsomsättning som överskrider 100 miljoner kronor.
Detta ger en svarsfrekvens på 16 procent. Respon-
denterna har fått besvara ingående frågeställningar
om vilka kriterier som ligger till grund för val av ju-
ridisk leverantör.

årets Klientbarometer presenterar hur Sveriges
största inköpare av juridiska tjänster blir uppvaktade
av leverantörerna, vad de värdesätter vid val av leve-
rantör, samt vad som skulle få dem att byta leveran-
tör. Även frågor om hur relationen köpare och säljare
emellan kan förbättras, hur respondenterna ser på
dagens prissättning och huruvida man väljer att själv
lösa sina juridiska problem snarare än att anlita juri-
disk expertis har besvarats i undersökningen. Re-
spondenterna är även med och röstar fram Årets
affärsjurist och Årets affärsjuridiska leverantörer. 

För en mer heltäckande bild av hur Sveriges in-
köpare av juridiska tjänster resonerar vid val av juri-
disk leverantör så finns Klientbarometern 2010 att
köpa från BG Research. För mer information kon-
takta Camilla Pedersén på telefon: 08-579 366 00, al-
ternativt via e-post: camilla.pedersen@blendow.se.

KLIENTBAROMETERN 

2010

V
Ständig förändring
ger stor potential
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25 procent 
är inblandade
i stora transaktioner
Deltagarna i Klientbarome-
tern 2010 utgör ett tvärsnitt
av det svenska näringslivet.
Industri, IT, handel och
bank och finans är de mest
frekventa branscherna med
andelar på 10,3 procent, 8,6
procent samt 8,3 procent.

Knappt häften av dem
har förvärvat företag
och/eller fast egendom
under senaste två åren.
Knappt var fjärde har varit
inblandad i affärer till ett
värde av mer än två miljar-
der. Dryga sex procent har
gjort affärer på mer än 10
miljarder under perioden. 

40 procent företräder före-
tag med en årsomsättning
på mer än en miljard kro-
nor. 22 procent gör det på
företag med en årsomsätt-
ning över fem miljarder
kronor. 

DEN VANLIGASTE BRANSCHERNA

Industri                          IT                           Handel                   Bank och finans      Tillverkning                  Sjöfart och                     Fastigheter               Ekonomi                     Bioteknik,                      Bygg                   Offentlig 
                                                                                                                                                                            transport                                                         och juridik                   läkemedel                                                verksamhet  
                                                                                                                                                                                                                                                                                         och livsmedel                  

10,3 %                     10,3 %                     8,6 %                       8,3 %                     6,6 %                      6,1 %                       5,9 %                      5,4 %                       3,9 %                         3,7 %                      3,7 %

Det är en större risk
att anlita en liten byrå
om något skulle gå fel

11,5 %
’’

illustrationer martin gradén
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www.delphi.se

“first-class  
 service”

From Chambers Europe, 2010

Delphi är en av Sveriges större fullservicebyråer för  

affärsjuridiska tjänster. Hos oss arbetar fler än 120 advokater och  

biträdande jurister på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och  

Norrköping. Vi erbjuder specialistkompetens av hög kvalitet och rekommenderas av bland 

andra Chambers Europe för vår verksamhet inom bolagsrätt och företagsförvärv,  

offentlig upphandling, IT, immaterialrätt och flera andra rättsområden. 

Helrätt.  
Malmö 040-664 44 00 Helsingborg 042-19 84 60 Lund 046-19 05 20 Stockholm 08-24 93 00 www.gulliksson.se

Advokatbyrån Gulliksson är en av de största advokatbyråerna i Sverige när 

det gäller kvalificerad rådgivning och service inom immaterialrätt. Lägg 

därtill en lång rad tjänster inom svensk och internationell affärsjuridik. 

Och du har alla möjligheter att göra en bättre affär.
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Mindre än       100–150            150–250          250–500      500 miljoner   1–2 miljarder   2– 5 miljarder  Mer än 5 
100 miljoner   miljoner           miljoner         miljoner        – 1 miljard                                                          miljarder            

VAD ÄR DET SAMMANLAGDA VÄRDET 
PÅ DE SENASTE TVÅ ÅRENS TRANSAKTIONER?

0–100 miljoner    101–500 miljoner       501 miljoner           2–5 miljarder          6-10 miljarder           Mer än  

40,1 %                 23,7 %                  11,8 %                  15,1 %                   2,6 %                   6,6 %     

12 %               5,7 %           10,6 %            15,7 %           16 %             7,4 %           10,6 %             22 %

VAD ÄR DITT FÖRETAGS ÅRSOMSÄTTNING?

  –1 miljard         10 miljarder 

HAR NI FÖRVÄRVAT FÖRETAG 
ELLER FAST EGENDOM 
UNDER DE SENASTE TVÅ ÅREN?

JA 40,1 %

Vet ej 4 %

Nej  55,9 %

Dryga sex procent har
gjort affärer på mer
än 10 miljarder under
perioden. 

’’



12 Legally yours  |  5  |  2010 www.legally-yours.se

K L I E N T BA ROM E T E R N |   2010

Oförändrat
behov av 
juridiska  
tjänster
nära 60 procent (59,7)
av de svarande gör bedöm-
ningen att behovet av juri-
diska tjänster kommer att
vara oförändrat under de
närmaste tolv månaderna.

Dryga 14 procent tror
att det kommer att öka.

– Vi ser en högre gene-
rell aktivitet; transaktio-
nerna kommer sannolikt
att öka, uppger en av de
svarande. 

”Krångligare ärenden”.
”Mer internationella kon-
trakt”. ”Mer komplexa frå-
gor.” ”Bättre konjunktur”.
”Mer planerade utred-

VILKA SKATTERÄTTSLIGA TJÄNSTER 
KOMMER NI ATT KÖPA UNDER ÅRET?

Bolags-                   Koncern-             Mervärdesskatt    
beskattning           beskattning      

59,5 %                 46,8 %                43 %  

B O L A G S R ÄT T  S U N D S VA L L  A B

Box 270  Tullgatan 18  851 04 Sundsvall  Tfn 060 -16 81 50  
E-post info@bolagsratt.se  www.bolagsratt.se  

Köp ett lagerbolag av oss idag. Under dagen kan 
du lämna ett startklart aktiebolag till din kund.
Köp ett lagerbolag av oss så slipper du och din upp    drags-
givare väntetiden hos Bolagsverket. Våra lagerbolag ligger
färdiga för start. Varför ska du köpa just av oss? Här får
du tre skäl:

Firmabesked direkt!
Vi bedömer firman utifrån vår erfarenhet.

Vi känner Bolagsverket

Du får ny firma utan onödig fördröjning tack vare bra
förhandsbedömningar och egen praxisbank. Alla våra
medarbetare har PRV-bakgrund (nu Bolagsverket).

Vi säljer inte till vem som helst

Vi vill endast sälja till seriösa förvärvare. Våra lagerbolag
kan därför bara köpas av advokatbyråer, revisionsbyråer
samt på rekommendationer. 

Ring oss redan idag. 060-16 81 50 

Lagerbolag

w
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ningar”, ”Transaktioner
som kräver specialkompe-
tens” samt fler utländska
avtal är andra faktorer som
tas som intyg för en väx-
ande marknad.

10,1 procent tror samti-
digt att deras behov av juri-

disk konsultation
kommer att minska.

– Färre kom-
plexa rättsutred-

ningar i
högkostnadsländer, är en

röst från undersökningen.
”Vi går in i ett förvalt-

ningsskede och då klarar vi
mer inhouse”, ”genomförda
förändringar”,  ”interna
krav på besparingar” och
ändrad kreditpolicy är
andra skäl som anges.

Avtals-, arbets- och skat-
terätt är de områden som
väntas bli mest eftertrak-
tade. Bland skattexpertis är
bolagsbeskattning det om-
råde som tros få störst ef-
terfrågan.
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0–50 000                        50 001–100 000             100 001–200 000              200 000–500 000             500 001–1 miljon                   1–2  miljoner                    2–4 miljoner                   Mer än 4 miljoner                   Vet ej 

HUR MYCKET KÖPER NI JURIDISKA TJÄNSTER FÖR VARJE ÅR?

18,2 %                                13,6 %                           8,4 %                            13,6 %                              7,8 %                             7,5 %                              8,7 %                                8,4 %                          13,9 %

VILKA JURIDISKA TJÄNSTER KOMMER 
NI PRIMÄRT ATT KÖPA UNDER ÅRET?

Avtalsrätt         Arbetsrätt      Skatterätt         Bank & finans     M&A                Associations-     Fastighetsrätt-  Immaterial-  Entreprenad-  Konkurrens-      EU- och 
                 konkurrensrätt        

51,2 %              31,4 %           24,3 %            23,7 %           22,2 %             21,9%              18,9 %            16,2 %             13,2 %           13,2 %             12,9 %              11,7 %            11,4 %             9,9 %              7,8 %

Offentlig 
upphandling

Miljörätt Skadestånds-
rätt

Försäkrings
rätträtt                      rätt                     rätt                 rätt                   rätt

Specialister på rekrytering och karriärutveckling
inom juridik, ekonomi och finans

www.vonfeilitzen.se
Rosita von Feilitzen

+46 (0)73 540 57 07
Tina Lindquist

+46 (0)70 523 22 11

HUR SER BEHOVET UT 
INFÖR NÄSTA ÅR?

Oförändrat
59,7 %

Öka
14,2 %

Minska
10,1 %

Vet ej
15,9 %

Avtals-, arbets- och skatterätt
är de områden som väntas bli
mest eftertraktade. ’’
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marknaden för juridiska
tjänster växer – samtidigt
vill allt fler aktörer få en bit
av kakan. Många av dem
kommer utifrån advokat-
branschen. Revisorer, ban-
ker och andra konsulter vill
bli viktigare aktörer på juri-
dikmarknaden.

I årets upplaga av Klient-
barometern har de svarande
fått ta ställning till vilka kon-
sulter de helst anlitar – och
alternativen har inte bara
hämtats bland de traditio-
nella varumärkena. Utöver
landets ledande affärsjuri-
diska advokatbyråer har

man även kartlagt inställ-
ningen till att anlita de vikti-
gaste revisionsbyråerna,
bankerna och skatterådgi-
varna i samband med ett af-
färsjuridiskt ärende. 

Undersökningen visar
att den konsultfirma som
har starkast stöd är Price-
waterhouseCoopers med
22,7 procent.

– Det här är glädjande,
naturligtvis. Vår ambition
är att vara ledande på skat-
teområdet, säger Roger Ga-
velin, partner på
PricewaterhouseCoopers
skatteavdelning.

I vilken utsträckning konkur-
rerar ni med advokatbyrå-
erna?
– Över tid kan vi säkert se
en branschglidning, men
idag upplever jag att vi är
åtskilda.

PricewaterhouseCoo-
pers erbjudande omfattar
flera av de områden där be-
hovet, enligt Klientbarome-
tern, väntas vara störst
under det kommande året.

Arbetsrätt?
– Vi kan vara inne vid
gränsöverskridande sam-
manhang, som  individ-

skattefrågor. Och vi kan ha
synpunkter på hur kon-
trakt utformas.

Skatterätt?
– Ja, det är helt uppenbart
ett område som vi sysslar
med. 

Avtalsrätt?
– Nej, inte i den mening
som jag tror att responden-
terna avser.

Bank och finans?
– Vi har en framväxande
rådgivningsverksamhet
som vänder sig till bank-

Revisorerna bryter in
på advokatmarknaden

Bli en del av vår expansion i Stockholm. Vi söker alltid efter talangfulla 
biträdande jurister.

Kilpatrick Stockton är en amerikansk advokatbyrå som etablerades 
i Atlanta 1874. Vårt kontor i Stockholm öppnade 2001 och har 40 anställda.

Besök www.kilpatrickstockton.se eller ring oss på 08-505 646 00. 
Vi ger dig erfarenhet.

Vill du också ha 136 
års erfarenhet?
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?

VILKA JURIDISKA RÅDGIVARE ANLITAR NI PRIMÄRT IDAG?

VILKA LEVERANTÖRER AV JURIDISK RÅDGIVNING 
VILL DU HELST ARBETA MED?
                                                        KATEGORI: REVISORER

VILKA LEVERANTÖRER AV JURIDISK RÅDGIVNING 
VILL DU HELST ARBETA MED?
                                                        KATEGORI: ADVOKATBYRÅER

VILKA LEVERANTÖRER AV JURIDISK RÅDGIVNING 
VILL DU HELST ARBETA MED?
                                                        KATEGORI: BANKER

20,2 %               19,2 %              17,9 %                17,9 %               17,6 %                12,8 %                9,3 %                 7,4 %                 7,4 %                  7,4 %             

Mannheimer 
Swartling  

Pricewaterhouse
Coopers

DE TIO MEST KÄNDA ADVOKTBYRÅERNA

      KPMG                  Vinge             Ernst&Young              Lindahl          Setterwalls             Cederquist             Deloitte             Wistrand

Handelsbanken        SEB                     Nordea         Swedbank           Carnegie  

       Vinge               Mannheimer           Delphi                Setterwalls          Lindahl           Baker & McKenzie     Linklaters           Cederquist           Wistrand             Glimstedt
     Swartling

83,8 %              82,9 %             64,3 %                63,2 %             62,9%                56,2 %              55,4 %                 53 %                 52,2 %               51,6 %           

Mannheimer          Vinge          Lindahl         Setterwalls      Wistrand       Gernandt &       Roschier         Bird & Bird        Delphi           Kilpatrick       Glimstedt        Hamilton
Swartling                                                                                                         Danielsson                                                                               Stockton 

11,7 %           10,7 %           6,2 %             4,6 %            3,9 %             2,6 %            2,6 %            2,3 %             2,3 %            2,3 %              2 %                 2 %             

22,7 %             17,4 %              15,4 %             9,4 %              2,7 % 

Pricewater-        Ernst & Young   KPMG                Deloitte            Grant Thornton 
houseCoopers

13,7 %             13,7 %              10 %                7,4 %              2,3 % 

På en liten byrå blir jag som 
klient viktigare, vilket är en
fördel för mig                  35,2 % ’’

och finanssektorn, men vi
levererar knappast några
tjänster själva som kan
sägas vara bank- eller finans-
tjänster i sig.

M&A?
– Ja, vi levererar mycket
rådgivning vid företags-
och fastighetstransaktioner.
Det kan röra sig om finan-
cial eller commercial due
dilligence och skattefrågor.

Den högst placerade ad-
vokatbyrån är Mannheimer
Swartling, som samlar 11,7
procent av svaren.

En av de svarande ut-
vecklar sin kritik mot advo-
katbranschen:

– Jag har stött på samt-
liga advokatbyråer men en-
dast anlitat ett par. Det
finns alldeles för många
riktigt dåliga advokater
som försöker hålla skenet
uppe att de vet vad de hål-
ler på med emedan det står
pinsamt klart för en själv
som gör 50-60 transaktio-
ner om året att väldigt
många inte har en aning
vad de sysslar med. De kan
nog juridiken men förstår
inte dynamiken bakom en
affär och alltför ofta stjäl-
per de affärerna med helt
irrelevanta inspel.

16,6 procent av delta-
garna meddelar att de inte
vill arbeta med någon ad-
vokatbyrå över huvud
taget. 

16,1 procent vill inte
anlita revisorer i samman-
hanget och nära hälften
47,5 procent, vill inte kon-
takta banken för att lösa
sina juridiska problem.
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Storlek                             Välkänd byrå             Internationellt            Byråns rykte i frågor      Byråns öppenhet
                                                                             nätverksom                jämställdhet, inte- 
                 gration och arbetsmiljö

57,2 %                        51,9 %                       46,8 %                      41,5 %                        33,8 %  

Kompetens                        Lyhördhet                 Branschkunskap             Tillgänglighet            Specifik advokat

VAD ÄR AVGÖRANDE NÄR DU 
VÄLJER JURIDISKA KONSULTER?

83,8 %                       71,6 %                       58,4 %                      47,5 %                          34 % 

VAD ÄR VIKTIGT?

VAD ÄR OVIKTIGT?

75,2 %                          70,1 %                      69,9                          68,6 %                       56,9 %                       56

Kreativitet                              Nytänkande               Referenser              Kostnadseffektivitet              Senioritet            

57,1 %                           63 %                        42,6 %                        32,7 %                       70,3 %                        19,5 %                       14,2 %                          47,9 %                        30,4 %                       4,6 %

Högre kompetens

VAD SKULLE KUNNA FÅ DIG ATT BYTA JURIDISK LEVERANTÖR?

AnnatMissnöje 
med priset 

För hög personal-
omsättning –
träffar aldrig 
samma jurist  

Fallet trillar ner 
inom byrån från
senior partner till 
ung biträdande jurist 

Otillgänglighet Konkurrerande 
byrå kommer 
med attraktivare
erbjudande 

Ärendet skulle 
få mer uppmärk-
samhet hos en 
annan byrå 

Personliga 
relationer 

Att byråns rykte 
blir smutskastat 
av någon anledning  

Finska byråer 
stärker ställningarna
för första gången har
deltagarna i Klientbarome-
tern fått svara på ifall deras
uppfattning om de juri-
diska leverantörerna har
ändrats under året. 

Tendensen är tydlig –
uppstickarbyråer som
finska Hannes Snellman
och Roschier stärker sin
ställning på marknaden. En
stor andel av de svarande
som känner till byråerna
har fått en mer positiv upp-
fattning om dem. 20,7 re-
spektive 16,3 procent. 

– Resultatet är gläd-
jande. Vår plan är att fort-
sätta växa inom våra
kärnområden transactions
och conflict management.
Genom öppnandet av vårt
kontor i Köpenhamn tar vi
ytterligare ett steg mot att
bli en pannordisk Tier 1-
firma, säger Fredrik von
Baumgarten på Hannes
Snellman

Undersökningen visar
också att de stora aktörerna

har ett fortsatt gott rykte
på marknaden. Under
våren fick Vinge mycket
publicitet när förlovningen
mellan prinsessan Madele-
ine och byråns biträdande
jurist Jonas Bergström
bröts. Vinge utsattes för ett
hårt tryck från medierna
men uppmärksamhet har
inte enligt undersökningen
inte skadat byrån. 82,8 pro-
cent har en oförändrad bild
av byrån, 13,1 har en mer
positiv uppfattning, 4 pro-
cent har en mer negativ
bild.    

Resultatet för Mannhei-
mer Swartling är snarlikt,
85,5 procent har en oför-
ändrad uppfattning,  9,3 är
mer positiva och 5,2 är mer
negativa.

Om Linklaters är upp-
fattningarna mer dämpade.
För 82 procent är bilden
oförändrad, 1,6 är mer po-
sitiva och 16,4 procent är
mer negativa.

Resultatet är glädjande. Vår plan är att fortsätta
växa inom våra kärnområden transactions och
conflict management.                    FREDRIK VON BAUMGARTEN, Hannes Snellman’’
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JA  32,1 %

Nej  67,9 %

ÄR DET VIKTIGT ATT VÄLJA 
ETT KÄNT VARUMÄRKE 
FÖR ATT UNDVIKA KRITIK?

ÄR PRISNIVÅN FÖRSVARLIG?

JA 56,8 %

NEJ
22,9 %

Vet ej
19,7 %

Priset spelar 
ingen roll
0,6 %  

BLIR NI KONTAKTADE AV 
LEVERANTÖRER 
SOM NI INTE JOBBAR MED?

JA 53,3 %

NEJ
33,1 % Vet ej

13,6 %

KOMMER NI ATT BYTA JURIDISK 
LEVERANTÖR UNDER ÅRET?

JA 5,3 %

NEJ
50,6 %

Vet ej
44,1 %

Fredrik von Baumgarten på Hannes Snellman.

VI HAR KÖPARNA
TILL BUTIKSLOKALER
OCH VERKSAMHETER
I KONKURS.

08–30 92 00 | www.remaxlokaler.se

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



FOYEN Advokatfirma är Sveriges kanske mest
branschfokuserade fullservicebyrå med inriktning
på företag och sektorer där teknik eller omfa�ande
projekt är dominerande inslag i verksamheten.

Vi erbjuder tjänster inom alla affärsjuridiska
områden med spetskompetens inom fastighetsrä�,
entreprenad- och konsult-rä�, miljörä� och
IT/telekom juridik.

STOCKHOLM | GÖTEBORG | MALMÖ | FALUN

www.foyen.se



Vinges Bertil Villard är

den advokat som del-

tagarna i Klientbaro-

metern helst anlitar.

– Jag är naturligtvis

jätteglad och hedrad,

kommenterar han.

han samlade 3,8 procent
av de svarande. Närmast
därefter följer André An-
dersson, Mannheimer
Swartling, 3,3 procent,
samt Axel Calissendorf, Ro-
schier, och Dick Lundqvist,
Gernandt & Danielsson på
2,8 procent.

Det här är andra gången

som Bertill Villard röstas
fram till förstaplatsen.
Förra gången var det i Kli-
entbarometern 2008.

– Jag kunde inte
drömma om att jag skulle
komma i fråga två gånger,
säger han.

– Men jag har varit med
ett tag och folk vet vem jag

är. Kanske känner inte kli-
enterna till så många
andra.

Tycker du att advokater är då-
liga på att marknadsföra sig?
– Egentligen inte, på senare
år har de blivit mycket bra
på att få ut sina varumär-
ken.

Menar du på byrånivå, alltså?
– Ja, men det är där som
marknadsföringen ska
ligga. Jag hade inte blivit
detta om jag inte funnits
där jag är. Den här utmär-
kelsen tillfaller i mycket,
mycket stor utsträckning
Vinge. 

Utöver de traditionella

BERTIL VILLARD   |   VINGE

Klienternas 
favorit 2010
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advokatuppdragen så sitter
Bertil Villard i en rad bo-
lagsstyrelser. Han är styrel-
seordförande i AMF
Pension, Lernia , Burgundy
, Landsort Care och Palma
Pictures. samt styrelseleda-
mot i Novestra , Prior &
Nilsson Fond och Kapital-
förvaltning A samt Voddler
Group.

– Det är inte ovanligt att
advokater sitter i styrelser,
jag tror att de flesta av oss
betraktar det som en del av
advokatrollen.

– En av de frågor som
möter störst intresse för
närvarande är governance-
frågor, apropå vad som
hänt i bland annat Carne-
gie och HQ bank. Det visar
att advokater är extra läm-
pade för såna här uppdrag.

Vilka är de största framtidsut-
maningarna för advokatbran-
schen?
– Advokatbyråerna blir

mer och mer av konsultfö-
retag. Det blir nödvändigt
att kombinera delägarska-
pet med modernt företa-
gande. Framtidens vinnare
är den byrå som visar bäst
ledarskap.

Bertil Villard ser att
konkurrensen på den juri-
diska marknaden skärps.
Nya aktörer tar mer plats. 

– Revisionsbyråerna,
med sin bakgrund inom re-
dovisning och skatt, har en
annan närhet till klien-
terna. De tecknar långa
avtal och väljs på bolags-
stämmor. De har ett enkelt
relationsbygge, sedan kan
de lätt utöka samarbetet
med konsulttimmar. Ju mer
revisionsbyråerna satsar på
legal services, desto bättre
för dem. Det blir en rejäl
utmaning för oss advokater
att möta den här konkur-
rensen.
Vilken är den bästa strate-
gin?

– Det finns inget hokus
pokus. Vi måste vara bättre
på allt det som klienterna
efterfrågar. Det handlar
inte bara om att kunna juri-
diken bättre utan om att
tillhandahålla tjänsterna så
att klienterna känner sig
bättre behandlade och där-
för hellre går till en advo-
katbyrå i stället för de lite
mer anonyma revisionsby-
råerna. Pro-aktivitet, pro-
jektledarskap, engagemang
och tillgänglighet. Allt är
faktorer som har betydelse
när man väljer en rådgi-
vare. Det gäller att bli
bättre på det än vad reviso-
rerna är.

Ett råd till andra advokater?
– Var nära klienten. Var i
klientens öga hela, hela,
hela tiden. Relationen är
helt avgörande, och den
förtjänar du genom ett
långt och förtroendefullt
samarbete.

Var nära klienten. Var i klien-
tens öga hela, hela, hela tiden.
Relationen är helt avgörande,
och den förtjänar du genom
ett långt och förtroendefullt
samarbete.
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KLIENTERNAS   FAVORITER

’’
André Andersson, Mannheimer
Swartling   3,3 %

Dick Lundqvist, Gernandt & 
Danielsson   2,8 %

Bo Söderberg, Mannheimer
Swartling 1,9 % 

Erika Åslund, Cederquist 1,9 %

Carl Wetter, Vinge  2,4 %

Axel Calissendorff, Roschier 2,8 %



GÅR PERSONLIGA PREFERENSER 
FÖRE KVALITET NÄR NI VÄLJER 
JURIDISK LEVERANTÖR?

JA 
9,6 %

Nej   79,2 %

Vet ej 
11,2 %

VEM ANLITAR DU HELST?

ENLIGT CHEFS- OCH BOLAGSJURISTER

5,9 %              5,9 %                 4 %                   3 %                  3 %                 3 %                    3 %

3,8 %              3,3 %               2,8 %             2,8 %              2,4 %               1,9 %               1,9 %               1,9 %                1,9 %              1,9 %               1,9 %

Biörn Riese, 
Mannheimer 
Swartling 

Erika Åslund, 
Cederquist  

Olle Flygt, 
Mannheimer 
Swartling

Bertil Villard, 
Vinge

Bertil Villard, 
Vinge

André 
Andersson, 
Mannheimer 
Swartling

André 
Andersson, 
Mannheimer 
Swartling

Axel 
Calissendorff, 
Roschier

Axel 
Calissendorff, 
Roschier

Dick Lundqvist, 
Gernandt & 
Danielsson

Dick Lundqvist, 
Gernandt & 
Danielsson

Carl Wetter, 
Vinge  

Bo Söderberg, 
Mannheimer 
Swartling 

Erika Åslund, 
Cederquist 

Hans Wibom,
Vinge 

Karin Grauers, 
Vinge

Olle Flygt, 
Mannheimer 
Swartling

Peter Danowsky, 
Danowsky & 
Partners 

MÄTER NI KVALITETEN
PÅ DE TJÄNSTER NI KÖPT?

HUR GÅR DEN UTVÄRDERINGEN TILL?

JA 72 %

NEJ
28 %

Vi har ramavtalJämförelse 
mellan det 
faktiska resul-
tatet och det
önskade

65 %                        55,6 %                          4,3 %                   4,3 %                       7,4 %                         33,9 %                      47,1 %                    23,3 %  

Utvärderingar
via enkäter

Utvärderingar
via intervjuer

Löpande 
bedömningar

Enligt företagets
utarbetade 
kvalitets-
säkrings-
modell

Jämförelse 
mellan olika 
leverantörer/
ombud

Bedömer 
resultatet i 
förhållande 
till priset
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Hans Wibom, Vinge 1,9 % Karin Grauers, Vinge 1,9 % Olle Flygt, Mannheimer 
Swartling 1,9 %

Peter Danowsky, Danowsky 
& Partners 1,9 %
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Al Capone frikänd
i ny rättegång
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en 59-årig man försökte
råna en bank i Watsonville i
Kalifornien. 

Han påstod sig ha en
bomb i ryggsäcken. Han
krävde 2000 dollar för att inte

detonera sprängladdningen.
– Vad sägs om att låna

pengarna i stället, föreslog
personalen.

Rånaren togs på sängen
av förslaget.

”Varför inte?” måste han
ha resonerat, för rånplanerna
skrinlades. I stället slog han
sig ner med en kamrer för att
diskutera igenom låneavtalet.
Under tiden larmades poli-

sen. Mannen greps, misstänkt
för bland annat försök till rån
och olaga hot. Någon bomb
kunde inte upptäckas när po-
lisen sökte genom rygg-
säcken.

trots att capone allmänt
ansågs vara högst ansvarig
för en stor del av Chicagos
kriminalitet så fälldes han
varken för mord, anstiftan,
koppleri eller illegal spritför-
säljning. Först efter att man
bytt taktik, och övergått till att
granska hans bokföring, så
lyckades man få en fällande
dom. 1931 dömdes Capone
för skattebrott, och han till-
bringade sedan tiotalt 11 år i
federala fängelser. Till exem-
pel satt han flera år på fängel-
seön Alcatraz.

Men redan i slutet av
1920-talet hade myndighe-
terna i Florida frenetiskt för-
sökt få till ett framgångsrikt
åtal mot Al Capone, som då
hade flyttat till en storsla-
gen villa på Palm Island
utanför Miami. Målet var ett
fängelsestraff – eller att åt-
minstone skrämma bort
gängledaren från Florida. 

efter att ha arresterats

upprepade gånger stämde
han staden för trakasserier.
I samband med den proces-
sen åtalades han för mened,
men friades 1930 i en lokalt

mycket uppmärksammad
rättegång. 

Sedan dess har Floridas
rättsväsende uppenbarligen
bidat sin tid. I år fick man
en ny chans att pröva Capo-
nes skuld, i en re-enactment,
en återuppspelning, av den
tidigare rättegången. Dra-
matiseringen var ett sätt att
hylla domstolen, Eleventh
Judicial Circuit Courts, 100-
årsdag. Rättssalen var fylld
av historieintresserade lo-
kalpatrioter. Al Capone ge-
staltades av civilrättsjuristen
Juan C Martinez. För att
likna den mytomspunne
”Scarface” hade han klistrat
dit tre ärr i ansiktet. På frå-
gan om vad han jobbad med
svarade Capone-uttolkaren
”fastigheter”, även det i lik-
het med originalet.

Förhandlingarna följde
originalet in i domslutet.
För även med 80 års per-
spektiv blev domen den-
samma – icke skyldig.

Al Capone själv avled
1947 i hemmet på Palm
Island. Då hade han under
många år varit svårt sjuk i
syfilis.   

Gangsterkungen Al Capones öde är välkänt. 

I fler år försökte myndigheterna förgäves

koppla honom till 1920-talets växande krimi-

nalitet. 

Al Capone lämnar rättegången i Chicago 1931.

Bankrånare ansökte om lån istället
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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.

en man som felaktigt utgav
sig för att vara advokat
kunde avslöjas efter att han
klätt sig i felaktiga kläder.

Mannen, som kallade sig
David Evans, framträdde
vid Plymouth Crown Court.
Domaren blev misstänkt
när Evans bar en barristers
peruk men en solicitors
kappa, meddelar BBC. 

I det brittiska rättsyste-
met är barrister den grupp
jurister som får föra talan
vid domstolarna. Solicitor är
en advokat som saknar
denna möjlighet.

För att pröva sina miss-
tankar ställde domaren en
rad basala juridiska frågor till
Evans. Denne var svarslös.

”Är ni barrister eller so-

lictor?” undrade domaren.
Nej! skrek den falske ad-

vokaten och rusade ut ur
domstolen. 

Sedan 2007 är det olag-
ligt att felaktigt påstå att
man är advokat i Storbritan-
nien.

under 20 år försnillade eko-
nomen Louise Martini, 36,
motsvarande 18,5 miljoner
kronor från den advokatbyrå
där hon arbetade. Louise Mar-
tini anställdes som 16-åring.
2002 fick hon utökat ansvar
och med det utökad tillgång
till byråns bankkonton, skri-
ver Daily Mail. 

Fram till februari förra
året köpte hon smycken
från Chanel och Cartier för
omkring 230 000 kronor, en
Range Rover Sport för
610 000, en Audi A5 Quatro
Coupe för omkring 460 000,
resor till Las Vegas samt ett
pensionat i Worcestershire.

På byrån förklarade
Louise Martini att hennes
man var en framgångsrik af-

färsman, något som skulle
förklara hennes livsstil. Han
i sin tur säger sig ha varit
helt ovetande om vad hust-
run ägnade sig åt. Paret är
numera skilda. ouise Mar-
tini avtjänar ett femårigt
fängelsestraff.

Peruken stämde 
åtminstone 

Svindlade advokat-
byrå på 18,5 miljoner 

Ekonomen Louise Martini, 36,
svindlade 18,5 miljoner från advo-
katbyrån hon arbetade på.

Inte ”David Evans”.
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ålder 28 år   |   jobb Biträdande jurist, Awapatent   |   senaste bok ”Hundraåringen som klev ut genom fönstret
och försvann” av Jonas Jonasson    |     senaste restaurang Ottenthal, Berlin   |   senaste album Hurts ”Happiness”

HANNA NILSSON

LEGALLY | KRÖNIKA

en senaste tiden har jag tagit del av många
olika uppfattningar som finns om jurister
och juristyrket. 

För att sammanfatta: vi har tyvärr inte
något vidare gott rykte. 

Först och främst, amerikanska tv-serier
och filmer har ställt till det ordentligt för oss. Människor som
aldrig har haft förmånen, eller ja, oturen kanske man ska
säga, att inställa sig vid en svensk domstol tror ofta att det
fungerar precis som hos våra anglosaxiska kollegor. Alla har
vi nog fått frågan om vi har vit peruk och skriker ”Objection!”
i tid och otid. Det är nästan så att man har lust att släpa iväg
gemene man till domstolen för ett studiebesök på en gång. 

Vidare framställs framför allt amerikanska advokater
såsom ett osedvanligt blodtörstigt släkte. Sant eller inte
låter jag vara osagt, men den bilden är tyvärr en som alla vi
jurister får leva med. 

Men amerikansk populärkultur förmedlar ju i alla fall
ofta den positiva bilden av juristyrket såsom väldigt spän-
nande (Tack, John Grisham!). För det är ju faktiskt också en
väldigt vanlig missuppfattning om juristyrket- att det skulle
vara så fördömt trist. Var kommer det ifrån? Att vara jurist

måste ju vara ett av de mest spännande yrkena som finns!
Jag läste nyligen en deckare där kriminalinspektören träffar
en ung åklagare som ser ut som en farbror och frågar sig
själv varför i hela världen någon vill bli jurist. Själv har jag
svårt att tänka mig ett yrke som är mer rafflande än att var
åklagare! Det är till och med så spännande att jag är lite för
feg för att ge mig på det. Det finns dessutom så många olika
roller och rättsområden, någonting spännande måste man
ju kunna föreställa sig. 

den enda anledningen som jag kan komma på till de
många missuppfattningarna är att de flesta faktiskt inte vet
vad det är vi jurister sysslar med. Och det är nog dessvärre
vårt eget fel.   

Vi går en lång utbildning där vi får lära oss en massa
svåra ord och uttryck. Jag vet inte när det händer, men nå-
gonstans under vägen blir det sättet att uttrycka sig en helt
naturlig del av våra liv. 

Det är ungefär vid samma tidpunkt som vi blir oför-
mögna att förklara saker och ting på ett enkelt och rakt sätt.
Alltså, inte enligt juristmått utan enligt normala mått sett. 

Och visst är det trevligt att få bjuda på ett skratt inom

D
Är vi elaka
– eller bara dåliga på att uttrycka oss?
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umgängeskretsen när man svänger sig med uttryck som sä-
kert var populära på 1700-talet, men det är också ett faktiskt
problem i vår yrkesutövning. 

I många juridiska yrken är det en förutsättning att
kunna förklara juridiken på ett enkelt sätt för den som inte
är skolad, ett tydligt exempel på det är domstolsarbete. Det
sätt att uttrycka sig som vi har fått lära oss blir då istället ett
stort hinder. Dels för att vi väljer att använda ord vars bety-
delse inte är helt klar för alla och dels för att vi inte inser att
det är så. 

Som jurist är det enkelt att tappa perspektivet och förut-
sätta att alla har tillgång till mer eller mindre juridiska kun-
skaper. Ofta agerar vi också enligt detta och resultatet blir
en ineffektiv kommunikation som lämnar mottagaren med
ett dåligt intryck, av oss som individer och jurister och
branschen i sin helhet.

Ett vanligt exempel är juristen som lägger ner mycket
tid och ansträngning på ett brev som sedan mottagaren
över huvud taget inte förstår, vilket varken är särskilt pro-
duktivt eller effektivt. I konsultbranschen märker man
snart att en annan effekt är att det blir mycket svårare att ta
och få betalt för juridiska tjänster när man inte har lyckats
förmedla syftet eller vikten av tjänsten till beställaren. 

Men den egenskap hos jurister som ger upphov till mest ir-
ritation hos omvärlden är nog ändå vår oförmåga att ge raka
svar. ”Ja” och ”nej” har raderats från vårt ordförråd och ersatts
med det klassiska ”det beror på”, vilket driver våra kunder till
vansinne. 

Åtskilliga undersökningar har visat att beställare av juri-
diska tjänster vill ha jurister som har förmågan att ge en
tydlig, naturligtvis väl grundad, rekommendation. Det är en
betydligt svårare uppgift än att komma dragandes med
hängslen och livrem, så att ingen någonsin ska kunna hålla
oss ansvariga för någonting. 

men det fina i kråksången är att juristbranschen är en
bransch i förändring, i vart fall i den här frågan. Diskussio-
nen om kontakt med media och i förlängningen allmänhe-
ten har kommit upp till ytan och domstolarna arbetar aktivt
med att förenkla sitt språk. Det är dags att vi alla tänker till
lite extra i våra yrkesmässiga kontakter, och för all del också
i de privata, och tar oss tiden och ansträngningen för att för-
klara juridiken på ett begripligt vis och använda våra kun-
skaper för att ge vägledning på riktigt. 

Förhoppningsvis kan vi så småningom få även andra att
förstå att vårt jobb är det bästa som finns. 

’Ja’ och ’nej’ har raderats från vårt ordförråd och  ersatts med det 
klassiska ’det beror på’, vilket driver våra kunder till vansinne.’’

Lyhörda nog 
att förstå din 
affär.
Till syvende och sist handlar det om din affär. Om vad som gör din rörelse framgångsrik, 

och om hur juridiken kan hjälpa dig att uppnå detta.

 På Lindahl betonar vi gärna ordet ”affär” i affärsjuridik. Vi arbetar hårt med att utveckla 

och bibehålla vår dokumenterat djupa branschkunskap. Genom våra seniora och bransch-

erfarna biträdande jurister, genom vårt stora internationella nätverk – och inte minst 

genom att prioritera våra partners faktiska tid med dig. Det är alltså inte konstigt att vi 

rankas i topp inom område efter område. Vi är helt enkelt lyhörda nog att förstå din affär.

S TO C K H O L M    G ÖT E B O RG    M A L M Ö    H E L S I N G B O RG    U P P S A L A    Ö R E B RO     www.lindahl.se
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Domare vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter, Strasbourg
e-mail Elisabet.Fura-Sandstrom@echr.coe.int 

ELISABET FURA

LEGALLY | KRÖNIKA

Är Europa moget för
en könsneutral syn?

iskrimineringsförbudet i artikel 14 i Eu-
ropakonventionen kommer inte så ofta till
användning.
Så här lyder artikeln i svensk översättning:

”Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som
anges i denna konvention skall säkerställas

utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras,
hudfärg, språk, religion, politisk eller annan
åskådning, nationellt eller socialt ursprung,
tillhörighet till nationell minoritet, för-
mögenhet, börd eller ställning i öv-
rigt.”

Svårigheten att bevisa att man
diskriminerats är ju inte unik
för dem som klagar till Europa-
domstolen, det kan säkert Dis-
krimineringsombudsmannen
Katri Linna bekräfta. Men här i
Strasbourg måste man koppla
diskrimineringen till en rättig-
het som är garanterad i Europa-
konventionen, och då blir det
riktigt knepigt vilket säkert är en
bidragande orsak till att de finns så
få fällande domar. Nu kanske det är
dags för en till.  

i målet konstantin markin mot Ryssland
(30078/06) var omständigheterna i korthet
följande. Markin, som är yrkesmilitär, blev
pappa för tredje gången samma dag som äk-
tenskaps-skillnaden mellan honom och hans
hustru, barnens mor, blev klar. Föräldrarna
var överens om att barnen skulle bo hos pappan och att
mamman skulle betala underhåll. Mamman flyttade
till annan ort och pappan ansökte om tre års föräldra-
ledighet. 

Ansökan avslogs på grund av att rättigheten endast
gällde för kvinnlig personal. Konstantin Markin fick ledigt i
tre månader för att ordna upp sin familjesituation men be-
ordrades att inställa sig för tjänstgöring därefter. Eftersom
han inte infann sig så fick han disciplinstraff. Det blev
domstolssak av det hela och den högsta författningsdomsto-
len i Ryssland uttalade i sin dom bland annat att lagstifta-

ren som givit kvinnlig men inte manlig militär personal
rätt till tre års föräldraledighet med bibehållen rang och sta-
tus tagit hänsyn till flera faktorer. 

Först och främst är det färre
kvinnor än män i denna yr-

keskategori och vidare
så har mödrar en

speciell roll i
samhället.
Därutöver beak-
tades yrkesmili-
tärers unika
uppdrag varvid
särskilt poängte-
rades att det är
frivilligt att bli
yrkesmilitär.
Slutsatsen blev
att det inte stred
mot grundlagen

som garanterar jämställdhet
mellan män och kvinnor att

behandla dem olika i detta
sammanhang.

nu får vi se vad europadom-

stolen säger. Strider denna särbe-
handling mot diskrimineringsförbudet

i artikel 14 i kombination med artikel 8
om rätt till skydd för privat- och familjeliv?

Kommer Konstantin Markin lyckas med att
övertyga Domstolen om att han särbehand-
lats enkom på grund av sitt kön? Han
måste då visa att en kvinna i en liknande si-
tuation skulle få en annan, mer förmånlig,

behandling än den han fick. Men det räcker inte. Han
måste också styrka att den annorlunda behandlingen
inte är objektivt försvarlig eller, annorlunda uttryckt,
att ”it does not pursue a legitimate aim or if there is

not a reasonable relation of proportionality between the
means employed and the aim sought to be realised” som
Domstolen uttalat i stor sammansättning i målet Stec med
flera mot Storbrittannien, paragraf 51.

parterna är överens om att artikel 14 är tillämplig och
att frågor om föräldraledighet faller inom ramen för artikel

D
strasbourg oktober 2010
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Vi köper ditt bolag
Du slipper vänta på pengarna
Styrelsen byts ut
Vi avvecklar bolaget

Vi förvärvar bolaget och Ni erhåller likvid omgående! Säljaren får  

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

Forma Bolagstjänster AB är ett 
företag i Forma Gruppen.
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Högsta författningsdomstolen 
i Ryssland uttalade i sin dom

bland annat att lagstiftaren som givit
kvinnlig men inte manlig militär per-
sonal rätt till tre års föräldraledighet
med bibehållen rang och status tagit
hänsyn till flera faktorer. 

’’
Och apropå kön och rätt så kan Europadomstolen bli historisk

om några månader. Vi är idag 18 kvinnor och 29 män bland do-

marna vilket innebär att om en av de manliga domare som av-

slutar sina mandatperioder inom kort ersätts av en kvinnlig

domare och ingen kvinnlig domare slutar och ersätts av en man

så har vi nått över den magiska 40% gränsen. Då skulle man

inte längre kunna tala om ett underrepresenterat kön i do-

markåren. Innebär det att Domstolen därmed är jämställd? Det

får bli ämnet för en annan krönika…

8 även om denna artikel inte ger någon rätt till föräldrale-
dighet eller ålägger staterna en skyldighet att lagstifta om
en sådan rätt. Så långt blir det lätt för Domstolen. Men för
det fall en stat väljer att ge föräldrar en sådan laglig rätt så
måste den göra det på ett sätt som inte är diskriminerande,
det har Domstolen slagit fast vid ett flertal tillfällen. Så frå-
gan att ta ställning till blir om den ryska lagstiftningen som
gör åtskillnad på grund av militär status och kön går att för-
svara rent objektivt. Det skall noteras att för föräldrar som
inte är militärer görs ingen åtskillnad; de har båda rätt till
föräldraledighet i samma omfattning och på samma villkor.     

kommer domstolen att ta hänsyn till försvarets speci-
ella uppdrag – att skydda rikets säkerhet – och låta detta
väga tyngre eller kommer Domstolen att ta ett steg framåt
och utveckla sin ståndpunkt från Petrovic mot Australien,
från 1998, då man fann att det inte var diskriminerande att
ge mammor och pappor olika föräldraledighet och ersätt-
ning? Är Europa moget för en mer könsneutral syn på
dessa frågor?

I skrivande stund har dom inte meddelats men när du
läser det här vet vi svaret.
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VIVECA STEN:

”JAG VAR RÄDD 
FÖR DET KOLLEKTIVA

GAPSKRATTET

AV PETER JOHANSSON  |  FOTO JONTE WENTZEL

Hotet om förtidspension förändrade livet för Viveca Sten.
Nu är hon  en av landets mest inflytelserika chefsjurister 

– och framgångsrik deckarförfattare.
– Jag känner mig fortfarande som en katt bland hermelinerna,

säger hon.
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u måste vi ju köpa champagne!”

Lennart Sten ville omedelbart fira sin hustru. Hon
hade just fått veta att bokförlaget Forum ville ge ut
hennes debutdeckare. Men själv var Viveca Sten
osäker. Tänk om förlaget skulle ångra sig i sista mi-
nuten? Trots farhågorna inhandlades champagnen. 

– Men den fick ligga på kylning till kontraktet
var påskrivet. Jag är ju ändå jurist, konstaterar Vi-
veca Sten.

Tidigare hade hon skrivit en handbok om
outsourcing. När förlaget ville diskutera en uppföl-
jare så tvekade hon. 

– Gud så trist, tänkte jag. Då någonstans föddes
tanken att skriva något helt annat. Jag gillar deck-
are, och formen passar oss jurister. Det måste fin-
nas början och slut, och en röd tråd. Den
sommaren fick jag en bild i huvudet, av ett lik som
flöt i vattnet utanför Sandhamn där vi har som-
marställe. Det fick mig att börja skriva. 

När manuset var 450 sidor långt skickade hon
tveksam iväg det till förlaget.

– Jag var rädd att det kollektiva gapskrattet
skulle rulla ut över Stockholm. Det finns ju ingen
brist på kvinnliga deckarförfattare.

Men efter fyra veckor fick hon alltså ett positivt
besked. Ett drygt år senare släpptes ”I de lugnaste
vatten”. Två år senare har den sålts i över 220 000
exemplar och fått två uppföljare. Gemensamt är
huvudpersonerna Thomas Andreasson och Nora
Linde – och att de utspelas på Sandhamn i Stock-
holms skärgård. 

I vår släpps den fjärde boken i serien, ”I natt är
du död”. Innan dess ska tv-filmatiseringen av de-
butboken, med Alexandra Rappaport i huvudrol-
len, sändas i TV4. Viveca Sten gör där själv en
insats, som statist på en badstrand. 

Hon trivs utmärkt i rollen som deckarförfat-
tare. 

– Att se någon, på flyget till exempel, som
läser någon av mina böcker, det är väldigt spän-
nande. Fast jag vågar inte gram och säga att det
är jag som skrivit boken. 

– Sen är det väldigt kul att träffa andra för-
fattare. Men jag känner mig fortfarande som en
katt bland hermelinerna. 

under juristlinjen började Viveca Sten jobba
extra på Sas. Sommarjobbet blev till deltid.
Lagom till examen fick hon anställning som bo-
lagsjurist. 

– Det var mest av en slump. Jag läste på Han-
dels också och hade säkert tyckt att det varit lika
fantastiskt kul om jag till exempel börjat på
bank eller på McKinsey eller någon annan ma-
nagementkonsult. Jag hade säkert trivs bra även
med en kommersiell karriär. 

När Viveca Sten var 36 år höll karriären på
att få ett plötsligt slut. När hon var gravid med
sonen Alexander drabbades hon av diskbråck.
Hon opererades, men diskarna läkte inte som de
skulle. Ett halvår efter förlossningen plågades
hon fortfarande av smärtorna.

– Jag kunde inte röra mig, inte bära min
bebis, jag kunde inte göra någonting. 

Hon sjukskrevs en månad i taget, men För-
säkringskassan föreslog en än mer drastisk lös-
ning. ”Vi kanske skulle prata om förtidspension”
föreslog en tjänsteman.

– Då hade de inte ens träffat mig innan. Jag
blev urförbannad, och kände samtidigt att jag
ville göra allt för att bli frisk. 

En ryggspecialist gav henne två alternativ. 
– Det ena var att stelopereras, ligga tre måna-

N

’’ Jag kunde inte röra mig, 
jag kunde inte göra någonting

Jakob Cedergren och Alexandra Rapaport i en scen ur
Morden i Sandhamn som är tv-filmatiseringen av debutbo-
ken. Sänds i TV4 i december.  
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namn

Viveca Bergstedt Sten

ålder 51

familj Man, tre barn

senaste bok

Mäster av Alexandra

Coelho Ahndoril 

senaste film

The Ghost Writer

favoritlag Postlagen

favoriträtt Pasta
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OSCARS Fastighetsmäkleri – då det gäller det bra – och då det gäller det bästa

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.

På www.oscarsmakleri.se kan du läsa 
mer om hur vi arbetar med förberedelser,
marknadsföring av din bostad, visningar 

samt avslut med mera. Om du går i
säljtankar är du varmt välkommen att 

kontakta oss så berättar vi mer.
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der i gipsvagga och sedan vara stel resten av
livet. Det fanns inte på kartan, jag ville inte röra
mig som en gammal tant. Det andra var att träna
upp de små muskler längs ryggen som de flesta
av oss inte använder. 

Om hon tränade upp dem så skulle de, i stäl-
let för ryggraden,  på sikt kunna bära upp över-
kroppen. 

– Läkaren varnade mig för att det var jobbigt
och tog lång tid. Han sa att man måste ”vara
envis som en röd gris” för att lyckas. Men det är
jag! I början var jag i uruselt skick, muskelstyr-
kan var som en våt fläck. 

De kommande åren tränade hon tre gånger
om dagen. 

– Nu blir det åtminstone fyra gånger i
veckan, fast inte renodlad ryggträning utan of-
tast löpning eller gym. Det handlar mer om att
träna igenom kroppen. Första gången jag slar-
vade var nu i somras. Då fick jag ryggskott. En
liten reminder om att det här är livslångt. 

i slutet av 1990-talet fick hon ett jobberbju-
dande från Letsbuyit.com, ett av tidens mest
uppmärksammade företag. E-handelsbolaget
grundades av entreprenörsikonen Johan Stael
von Holstein, med flera, och affärsidén var att er-

bjuda kunderna lägre pris genom gemensamma
inköp av produkter och tjänster. Emissionen ge-
nomfördes när de uppblåsta värderingarna av IT-
bolag var som högst. Därför blev riskkapitalet
gigantiskt: runt två miljarder kronor. 

Med sina meriter från bland annat kreditä-
renden sågs Viveca Sten som en nyckelvärvning

– Det lät jättespännande. Och om Letsbuyit
nu hade blivit det nya Ikea så skulle jag ångra
mig hela livet om jag inte hoppat på det.

Expansionsplanerna var enorma. I ett första
skede skulle man etablera sig i 14 länder, samti-
digt. Viveca Sten gör en liknelse med 1800-talets
nybyggare i Amerika.

– Jag hade jätteroligt. Vi gjorde allting själva,
byggde upp egna juristavdelningar i flera länder. 

i slutet av 2002 såldes Letsbuyits tillgångar på
auktion. De senaste åren har varumärket åte-
rupplivats, men bolaget bakomriskerar nu att
kastas ut från den tyska börsen Neuer Markt på
grund av dålig omsättning. Viveca Sten slutade
redan i början av 2001. Drömmen om ett nytt
Ikea gick om intet. 

– Man är summan av alla sina erfarenheter.
Man blir en bättre chef och ledare av att kunna
jobba i både med- och motgångar. 

’’ Ligga tre månader i gipsvagga 
och sedan vara stel resten av
livet. Det fanns inte på kartan
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Vad lärde du dig?
– Att saker och ting går över, till exempel. Min
erfarenhet är att det aldrig är så illa som det ver-
kar, men aldrig heller så bra som det verkar.
Man måste vara lite cool.

efter att ha lämnat letsbuyit skrev hon en
handbok i förhandlingsteknik. 

– Jag jobbade enormt mycket under tiden på
Letsbuyit, pendlade till kontoret i London samti-
digt som jag hade ganska små barn. När jag slu-
tade lovade jag att vara hemma med barnen
under minst ett år. Därefter ville jag vara hemma
ytterligare ett år, men då ville jag ha något mer
att göra. 

Tidigare hade hon undervisat om förhand-
lingsteknik och bestämde sig för att skriva en
handbok i ämnet.

– Jag hade länge varit intresserad av förhand-
lingar. Vilka tekniker som finns, kulturskillnader
mellan nordiska länder och våra största export-
nationer. 

Har du någon förebild som förhandlare?
– Sas pensionerade inköpsdirektör Leif Håkans-
son. Han var fullständigt fenomenal på att driva
en förhandling genom situationsanpassad för-
handlingsteknik. Han visste precis vad han ville
nå för resultat, och hur. Ibland var han trevlig,
ibland väldigt stram och ibland iskall. Han hade
alla färger i paletten. Fullständigt lysande. Han
gick i pension för flera år sedan.

Några förhandlingstips till jurister?
�  Att vara bra förberedd är A och O.
�  Lyssna på vad motparten säger.
�  Expandera kakan i stället för att dela på smu-
lorna. Det finns alltid en middle ground, där
motpartens nytta är högre än din egen kostnad.

– Think outside the box. Om ena parten vill
öppna ett fönster och den andre undvika drag så
kan man i stället föreslå en ny lösning, till exem-
pel att öppna dörren. Då blir klimatet svalare,
samtidigt som det inte blir drag. 

Expandera kakan i stället 
för att dela på smulorna

PORTRÄTT  |   V I V E C A  ST E N
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En komfortabel bäddmiljö är livskvalitet. Tänk dig en säng som tar hand om din rygg och ger 

förutsättningarna för avslappning och behaglig nattsömn. Tänk dig en vän som du önskar behålla 

livet ut. Luta dig sedan tillbaka och njut av din DUX – som gjord för en riktigt lång, skön relation.

DUX.COM

En vänskap för livet.
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nu är hon chefsjurist på Posten Norden, re-
sultatet av fusionen mellan svenska och danska
Posten. Därmed är Viveca Sten en av landets vik-
tigaste upphandlare av juridiska tjänster. Under
den utvärderingen väger hon in många faktorer.
I undersökningen Klientbarometern 2010 fram-
går att knappt sex procent av de tillfrågade
tycker att ”byråns syn på jämställdhet” är avgö-
rande när de väljer byrå. Över 50 procent upple-
ver dock att frågan är ”viktig”. Viveca Sten
instämmer. 

– Jag frågar alltid hur stor andel av delägarna
som är kvinnor, och ifall man har någon jäm-
ställdhetsplan. Och vad man gör för att främja
att bägge könen finns representerade i hierarkin
på byrån. Det här är viktigt ur ett företagsekono-
miskt perspektiv. Jag tror att vi får bättre beslut,
en bredare analys och en bättre produkt om det
här helhetsperspektivet finns i organisationen. I
förlängningen får du bättre råd av en advokat-

byrå som har balans mellan könen.

Och hur jämställda är de, tycker du?
– Basen är bred, men det finns en övervikt av
män bland delägarna. Alla byråer måste jobba
med de här frågorna. Men en del gör det inte så
aktivt, och det tror jag är ett stort misstag.  

– För några år sedan var det en konkurrens-
fördel att ha en jämställdhetsplan. Idag är det en
konkurrensnackdel att inte ha det. Ungefär som
med miljöcertifikat, nu måste man ha det för att
över huvud taget kunna vara med i upphand-
lingarna. Jag kan inte ställa lägre krav på konsul-
terna än de vi har på oss själva, och som jag själv
är med och beslutar om i koncernledningen. 

Viveca Sten upplever att de nordiska län-
derna ligger i förgrunden på det här området.

– Här står frågan högre på agendan. Vi har
långt utbyggda föräldraförsäkringar och arbetar
aktivt med det i samhället.

Jag frågar alltid hur stor andel 
av delägarna som är kvinnor’’

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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Samtidigt är andelen kvinnliga delägare
högre i de flesta jämförbara länder.

– Där finns större möjligheter att köpa tjäns-
ter, det gör det lättare att kombinera karriär och
familj.

Vilka andra kriterier är viktiga när du väljer konsul-
ter?
– I grunden är det ju en fråga om expertis, men
man vill hitta rätt expertis. En typisk situation
kan vara att jag ber om att få tre rättsfrågor be-
lysta och ber om en kort sammanställning, då
vill jag ha just en kort sammanställning. Jag blir
oerhört irriterad när jag får 20 sidor som borde
ha varit fem, och när jag behöver beställa en ex-
ecutive summary av något som ju redan från
början skulle ha varit en executive summary.  

– Däremot älskar jag att få ett PM som be-
handlar just de tre frågor jag bett om, plus
kanske något mer som jag inte förstått att jag
borde ha frågat om men inte tog med.  Ett sånt
mervärde är utmärkt. 

Men överleverans är inte alltid något positivt.
– Om jag så att säga har bett om att få tre

trädslag analyserade så vill jag inte att de analy-

serar ett helt skogsbestånd. Som beställare har
jag ingen lust att betala för det extra arbetet. Och
sådant visar på en brist på lyhördhet.

Hur viktigt är byråns storlek och varumärke?
– Det spelar ingen som helst roll. Det som avgör
är var den bästa spetskompetens finns. I Sverige
finns få konsulter i absolut toppklass. Men i
större uppdrag, som stora transaktioner eller
konkurrensprövningar, så går det inte att ha en
enmansshow, då krävs ett team bakom.

Du har aldrig jobbat på advokatbyrå. Är det en brist
när du köper advokattjänster?
– Så har jag aldrig uppfattat det. Min man job-
bade som advokat i över 10 år så jag har fått stor
insikt i den världen. Man kan vara en duktig in-
köpare utan att ha egen erfarenhet på det sättet.
Här på Posten, till exempel, finns många duktiga
inköpare som handlar upp allt från brevsorter-
ingsmaskiner och brevbärarbilar till uniformer.
Jag tror inte att alla de vet hur man syr en uni-
form, tillverkar en bil eller hur man gör en brev-
sorteringsapparat, men de är duktiga på att köpa
in.



Grevgatan 2, 114 53 Stockholm, 08-6620890
www.roseborn.com, info@roseborn.com

Vardagar 10-18, lördagar 10-15, söndagar stängt.
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Paradiset
– HOPPET ÅTERVÄNDER
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Kriget är slut. Nu hoppas alla att 

turismen ska få Sri Lanka på fötter

igen. Vi återvänder till de palmkan-

tade stränderna via bergens karga

toppar och lummiga teplantager.



På sjuttiotalet var Thailand inte uppfunnet
som charterresmål. Ville man sola och bada
utanför Europas gränser fanns praktiskt taget
bara två destinationer: Gambia och Sri Lanka.

Turismen gav livsnödvändiga inkomster till
det frodigt gröna landet som höjde sig högt över
asiatiska grannar som Indien och Nepal när det
handlade om levnadsstandard, utbildning och
sjukvård.

Men singaleserna, som är i majoritet på ön, kände
sig åsidosatta av minoriteten tamilerna, som Storbritan-
nien satsade på som sina trogna tjänare i kolonialadmi-
nistrationen.

1948 blev Sri lanka självständigt och några år senare
gjordes singalesiska till landets enda officiella språk. De
östra och norra delarna av ön, där det bor många tamiler,
hamnade på efterkälken när det gällde allt från vägar till sko-
lor.

Sakta men säkert förvandlades tamilerna från en gynnad till
en åsidosatt grupp. Svaret kom i form av gerillan Tamilska tig-
rarna (ltte) och krav och en egen tamilsk nation i nordöstra hörnet
av ön.

Oroligheterna började på allvar sommaren 1983 och tog slut med
ett blodigt slag våren 2009 som innebar att gerillan krossades. Nu står
hoppet till en politik som innebär integration av tamilerna i samhället
och full fart framåt tack vare två lokomotiv: it-industrin och turismen.

KRIG OCH FRED I PARADISET

klockan tre på
morgonen står jag
på den leriga hu-
vudgatan i byn
Dalhousie i bergen
och gnuggar mina
grusiga ögon.

Buckliga megafoner knutna i knippen
på lyktstolparna skälver av atonalt
ljudande barnkörer som skulle passa
för en scen i en science fiction-film
när människan för första gången får
kontakt med utomjordingar.

Stämningen är med andra ord
ganska overklig, men doften av våt
lera, fuktigt ylle och stekt ägg känns
samtidigt mycket verklig – och
mycket jordisk. 

Jag tittar upp mot berget. Det på-
minner om Matterhorn, men är för-
stås inte snötäckt, utan mystiskt
mörkt. Stigen med alla tusentals
trappsteg är kantad av vita och gula
lampor. En ljusorm som slingrar sig
hela vägen till den sylvassa toppen.

de flesta pilgrimer är buddister,

men uppför dessa trappor kämpar
också hinduer, muslimer och kristna,
som är sympatiskt överens om att be-
segrandet av berget ger andlig styrka,
även om mytologierna går isär: för
buddisterna är fotavtrycket på toppen
Buddas, för hinduerna är det Shivas
och enligt de kristna och muslimerna
tillhör det Adam, första människan på
jorden.

Den röda färgdutt i pannan som
jag fått av en buddistisk munk har
börjat upplösas av svetten och rinner
ner i ögonbrynen. Doften från karde-
mumman och skogsingefäran som
växer bredvid trappan blir allt intensi-
vare, medan lutningsgraden ökar.
Trapporna flyger rakt upp i himlen,
känns det som. 

strax före gryningen står jag på
toppen i alltför tunna kläder och fry-
ser som en nakenhund på Nordpolen
och betraktar det heliga fotavtrycket,
Sri Pada. Fotavtrycket övervakas av
tempeltjänare, klädda i fotsida mörk-
blå ylle-rockar av armémodell, ka-
pabla att klara en svensk köldknäpp.

Om Budda tog steget från jordlivet
till evigheten på denna bergstopp var
han en jätte. Fotavtrycket, dekorerat
med rosa lotusblommor, är en meter
och åttio centimeter långt. Vilka fötter!

På väg nerför trapporna är stäm-

K
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ningen hög bland pil-grimerna. Bud-
dister på Sri Lanka bör göra tre
Adams Peak-bestigningar i livet. Nu är
ännu en avklarad. Det känns som om
jag gör sällskap med ett gäng fotbolls-
supportrar på väg från arenan där
deras lag just vunnit en match. En
munk skriker en ramsa, fyra andra
svarar med samma ramsa. He-
jarklacken får sällskap av fler – och de
håller låda hela vägen ner.

semesterorten nuwara eliya var
de engelska och skotska plantageägar-
nas dröm om att återvända hem.

Eftersom de inte kunde tillbringa
weekenden i de skotska högländerna
skapade de Nuwara Eliya mitt i
teplantage-området i bergen. Det sägs
att det var engelsmannen John Davy
som 1819 hittade platsen vid foten av
Pidurutalagala, öns högsta berg. 
Här på 1 889 meters höjd över Indiska
oceanen var klimatet så likt det 
i Skottland att han förmodligen bör-

jade gråta av hemlängtan.
Fram växte en brittisk kopia med

tudorhus, rosenrabatter, stramt
klippta häckar, gräsmattor snaggade
ner till roten, hästkapplöpnings- och
golfbana och så småningom förstås
ett Grand Hotel och en Hill Club, där
plantage-ägarna kunde roa sig och
koppla av när de var lediga.

I början av 1900-talet var Nuwara
Eliya, som betyder Ljusets stad, en
komplett Hill Station, som engels-
mannen säger. Fram till sextiotalet var
bara britter av manligt kön välkomna
i baren på The Hill Club. 1973 natio-
naliserades plantagen och de brittiska
plantageägarna kastades ut. Nuförti-
den släpps alla nationaliteter och för-
stås också kvinnor in. Men i biljard-

De flesta pilgrimer är buddister, men uppför dessa
trappor kämpar också hinduer, muslimer och kristna,
som är sympatiskt överens om att beseg-
randet av aberget ger andlig styrka, ’’

SNABBFAKTA
invånare: 21 miljoner. 74 %
singaleser, 18 % tamiler.
huvudstad: Colombo.
valuta: 100 lankesiska rupier = 7 kr.
tidsskillnad: +4,5 tim.
visum: du får 30 dagar när du landar. 
Sök på landets ambassad i Stockholm (slem-
bassy.se)
för längre vistelse.
bästa idrottsgren: cricket.
alla pratar om: att det blivit fred efter 
26 år, men att president Mahinda Rajapaksa
bedriver svågervälde.
officiell turistbyrå: srilankatourism.org.
landsnummer: +94

regnar mest (västkusten):
apr–jun och okt–nov.
bäst tid att resa: dec–mars.



Till Sri Lanka med Apollo.
Upptäck vår charternyhet i vinter – Sri Lanka. Här fi nns allt 
du kan önska av en perfekt semester – fantastisk natur, god 
mat, underbara stränder och inte minst en stor gästfrihet. Bo 
med ett perfekt läge och med utsikt över Indiska oceanen på 
ett av Sri Lankas bästa hotell. Läs mer och boka på apollo.se 

1600 platser i 32 länder. Boka sommaren på apollo.se eller 0771-37 37 37

Vivanta by Taj Benota 
Avresa från Arlanda 20/3. Pris per person vid bokning av minst 2 personer i dubbelrum med 
 havsutsikt. Begränsat antal platser.

2v  18.388� 
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rummet på The Grand finns ännu
bara herrtoalett.

– Din tur, säger kyparen.
Han presenterar sig som Bala, är

indisk tamil och är klädd i vit server-
ingsuniform med sarong. Hans farför-
äldrar togs till Sri Lanka från
Sydindien för att jobba på plantagen
när förra seklet var ungt.

– Nice try, säger han när jag mis-
sar grovt.

– Beauuuutiful try, säger han när
jag missar lite mindre grovt.

Han vinner förstås. Det är länge
sedan en europé vann en biljard-
match över Bala. Det är länge sedan
européer var herre på täppan i Sri
Lankas tebuskegröna bergstrakter.

det näpna tåget med det kämpande
loket och de skruttiga vagnarna
hackar sig fram på den smalspåriga
bergsjärnvägen som ringlar in i
kolsvarta tunnlar och ut i gråvita
moln mellan Hatton och Nuwara
Eliya. Det känns som om tåget lever

vidare på stopptid, att det när som
helst ska pusta för sista gången och
förpassas till historieböckerna. Men li-
kafullt är det fullsatt idag. Passagerare
står tätt packade i mittgången. Under
fötterna krasar jordnötsskal och vita
plastmuggar som nyss innehållit sött
mjölkte.

Jag lutar mig farligt ut genom dör-
röppningen. Håret flad-drar, jag blun-
dar, njuter, tittar, blir bedårad. Vilken
föreställning! Tåget kör rakt genom
teplantagen, sveper tätt intill välan-
sade tebuskar som är så gröna att det
gör ont i ögonen, ridåer av moring-
aträd, vägar med röd jord, flagnade ar-
betarbostadslängor och nyrenoverade
disponentvillor. 

När jag står där i dörröppningen
till tåget, som gör högst tjugo kilome-
ter i timmen, känner jag nyfikenheten
och rastlösheten – minns jag varför
jag gillar att resa. Just nu skulle jag
vilja åka med ett tåg som aldrig nå-
gonsin kommer fram.

Dopaminpåslag: högt.

att hitta det oupptäckta paradi-
set, den perfekta stranden dit turist-
horderna ännu inte hittat, är alla
resenärers dröm. Till genren hör att
guideböckerna ofta gnäller om ställen
som man anser är »förstörda« av be-
sökare och nybyggnation. Annat var
det för 20 år sedan, då …

På Sri Lanka är samtalsämnet
bland resenärerna Unawatuna, stran-
den som på åttiotalet var mitt paradis.
Numera är strandorten förstörd av
okänslig exploatering, sägs det. Men
några mil söderut, går snacket som är
påeldat av guideböckernas råd, när-

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

E-POST:      info@standardbolag.se

HEMSIDA:  www.standardbolag.se

STOCKHOLM

GÖTEBORG

08-23 41 15

 031-17 12 25

FALUN

MALMÖ

023-79 23 00

040-720 20

Med mer än 10 000 avvecklade aktiebolag är Slutstenen den ledande avvecklingstjänsten sedan 1992. 
Sälj det vilande bolaget till oss så avvecklar 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 www.standardbolag.se.

Kontakta oss för prisuppgift!

Slutstenen - den ledande avvecklingstjänsten
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mare bestämt i Mirissa, där »knäcker
man en kokosnöt, lägger sig i häng-
mattan och låter sig gungas av sjöbri-
sen …« (Lonely Planet).

efter gryningstimmen är skym-
ningstimmen den tropiska dagens
bästa stund. Färgspel på himlen,
blankt hav, nystart, förväntan. Kolgril-
larna flammar nära vattenbrynet på
den långa stranden i Mirissa och spri-
der doften av brinnande träkol och
sotig fisk.

I vattenbrynet strosar en interna-
tionell blandning av chica indiska tju-
goplussare med Gantskjortor, tunna
digitalkameror och Ray-Ban-solglasö-
gon och inte fullt så chica européer
med saronger knutna runt midjan och
skjortor med traditionella indiska
mönster. Som om de bestämt sig för
att byta stil med varandra. Ta våra klä-
der, vi är trötta på dem, säger eu-
ropéerna. Tack, svarar indierna, här
får ni våra i utbyte!

Dagen därpå åker jag vidare till
Unawatuna, där stranden är smalare
och trängseln större – och ägnar efter-
middagarna i en solstol åt att fundera
på då och nu. Visst har guideboken
rätt, tänker jag med sinnena bedövade
av såväl iskall Lion Lager som efter-
middagssolens hetta. Mirissa är idag
vad Unawatuna var för 25 år sedan:
västkustens finaste strand.

Mycket har förändrats sedan jag
var här senast, men dofterna är som
jag minns dem. Man kan hyra rum av
familjer och få tillgång till lankesiska
hem, som fortfarande luktar härsket

kokosfett, fuktiga textilier med en
svag aning av mögel, formalinkulor
och insektssprej med rosendoft. Det
låter kanske inte så mysigt, men doft-
kombinationen ger mig vällustrys-
ningar, eftersom den är förknippad
med min romantiska bild av Sri
Lanka som en plats där jag förändra-
des, utvecklades, växte.

Sri Lanka är en av dessa platser
som blev en del, om än ganska liten,
av den jag är idag.

I Colombo är militärposteringarna
och vägspärrarna ännu kvar: de sista
resterna av 26 års bittert och blodigt
inbördeskrig. Jag promenerar genom
förfallen kolonial charm i den en gång
så ståtliga stenstaden Fort och de rö-
riga basargatorna i Pettah, och tänker
att det var så här det måste ha sett ut i
tyska städer åren efter andra
världskriget. Sandsäckar, skyttevärn,
kulsprutor, kamouflagenät. Jag visite-
ras av soldater med tunga vapen, men
med loj avslappnad attityd och breda
leenden.

Hoppar in i en tuk-tuk och åker sö-
derut till hårt trafikerade Galle Face
Road, gatan som i takt med Forts allt
snabbare förfall vuxit till stans nya
kommersiella centrum.

Tuk-tuken bromsar in framför ett
modernt hus av glas och stål.

– Varsågod, Sri Lankas turistbyrå,
säger chauffören sirligt och gör för
ovanlighetens skull inget som helst
försök att skörta upp mig.

I ett av de brunmurriga, luftkondi-
tionskyliga rummen hittar jag landets

I Mirissa, där
knäcker man en 
kokosnöt, lägger 
sig i hängmattan
och låter sig 
gungas av 
sjöbrisen LONELY PLANET

’’
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1. ÅK TÅG. Sri Lankas tågsystem får de 
indiska tågen att framstå som ultramo-
derna. Men snigeltåget genom teplanta-
gerna i bergen är en av mina bästa
tågupplevelser.

2. BESÖK TEPLANTAGE. För en
storstadsbo som tycker att orörd natur
kan te sig lite läskig är teplantage med
sina kuvade buskar en önskedröm. Flera
plantager har numera hotell så att du
kan övernatta mitt i härligheten.

3. BO HEMMA HOS EN FAMILJ. Sri
Lankas specialitet är familjepensionat där
du serveras makalösa lankesiska bufféer
och tittar på tv-nyheterna med farmor på
en pall i köket. Personligt, mysigt.

4. BESTIG ADAMS PEAK. På toppen av
detta 2 243 meter höga berg finns ett
mystiskt fotsteg som alla religioner för-
klarat heligt. Klättringen upp är perfekt
genrep inför ett maratonlopp.

turistchef Dileep Mudadeniya som sit-
ter och bläddrar i den senaste turist-
statistiken. Han ler när han läser
sammanfattningen högt för mig. Siff-
rorna visar att turisterna återkommer
efter åratal av kräftgång.

Turistchefens mål är högt satta.
2016 ska turistströmmarna ha femfal-
digats. Högt på listan står att ut-
veckla östkustens stränder
som i decennier varit ins-
närjda i taggtråd och et-
nisk konflikt, där
stränderna med den
allra vitaste sanden och
det klaraste vattnet
finns. Kuchuveli, Passe-
kudah, Kalkudah …

– Att utveckla turismen
i norr och öster är bästa sättet
att få landsändan på fötter och inte-
grera tamilerna i samhället, säger han
trosvisst när vi slagit oss ner i läder-
soffan i besöksrummet och börjat
läppja på söt limesoda som en av
hans kolleger burit in på plåtbricka.

Vi reser oss och går ut i kontor-
slandskapet där affischer på buddist-
tempel och sandstränder basunerar ut

budskapet Sri Lanka – Small Miracles.
Dileep tittar på affischen och säger:

– Turismen ska få Sri Lanka på
fötter igen efter kriget. Det behövs
inga mirakel. Bara en satsning på tu-
rism … och vägar … och ut.

Dagen därpå träffar jag turistche-
fen ute på Bandaranaikeflygp-

latsen. Jag ska resa hem till
Sverige och har smutsiga
byxor av okänt märke
som jag köpt i en lågpris-
basar i Indien för trettio
kronor. Han ska på turis-
mkonferens i Italien och
är klädd i ljusblå Tommy

Hilfiger-jeans och välstru-
ken rutig kortärmad skjorta.

Jag känner mig som en slusk.
Han säger vänligt att jag måste

komma tillbaka till Sri Lanka snart.
– Då måste du åka till östkusten

och se miraklet. Snart är ruinerna er-
satta av nya hus och tamilerna … ja,
de har fått jobb och glömt att de
kände sig så diskriminerade, säger
han innan vi skiljs vid säkerhetskon-
trollen. 

underbara Sri
Lanka-upplevelser

4 
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Resa dit

Reguljärflyg. Prisex i nov: Srilankan
Stockholm–Colombo 7 900 kr och
Qatar Airways Köpenhamn–Colombo 6
300 kr. Ett billigare alternativ är flyg till
Delhi eller Mumbai i Indien och därifrån
lågprisbolaget Jetlite (jetlite.com) till
Colombo.

Charter. Apollo, Fritidsresor och
Ving flyger från Stockholm, Göteborg
och Köpenhamn. Charterbolagen har
hotell i bland annat Negombo, Ben-
tota/Beruwala, Hikkaduwa, Galle och
Unawatuna. De har också rundresor på
Sri Lanka. Fritidsresor och Ving har des-
sutom kombinationsresor Sri Lanka–
Maldiverna.

Ta sig runt

Taxi. Att hyra taxi i tre–fyra dagar och
åka 30–40 mil går på 1 500–2 000 kr. 

Tåg. Från Colombo finns två tåglin-
jer som är populära bland turister. Dels
den till Hatton, varifrån du tar buss eller
taxi till Dalhousie för att bestiga Adam’s
Peak, och vidare till Nanu Oya, varifrån
du tar taxi till Nuwara Eliya. Dels till
Galle och Matara på sydkusten via flera
badorter. (railway.gov.lk). 

Buss. Att resa med de statliga röda
bussarna eller privata minibussarna kos-
tar praktiskt taget ingenting. Trafiken är
hektisk och chaufförerna ofta adrena-
linstinna.

Stränderna

Bentota/Beruwala, Mount Lavinia
och Negombo, där de svenska char-
terbolagen har flera av sina hotell, har
okej stränder, men de är inte lika fina
som de i Hikkaduwa, Unawatuna
och i Mirissa längre söderut på syd-
västkusten. Allra vackrast stränder finns
på östkusten, som dock ännu lider av
sviter från kriget med militär närvaro.

Hotell

Colombo. Charmiga och bedagade
kolonialhotellet Galle Face Hotel (gal-

leface hotel.com). Tyvärr höjde de nyli-
gen sina rekordlåga priser till internatio-
nell nivå. Mount Lavinia Hotel
(mountlavinia hotel.com), mellan stran-
den och järnvägen i södra Colombo, är
ett annat fint kolonialhotell med under-
bara gemensamhetsutrymmen och
bra restaurang.

Nuwara Eliya. King Fern Cottage,
tel 077-358 62 84, är trev¬ligaste bud-
getalternativet, medan du väljer Grand
Hotel (tangerinehotels.com), om du vill
lägga stålar på boendet och är ute
efter kolonialnostalgi. 

Galle. Mrs Wijenayakes Guest-
house (beachhaven-galle.com), är en-

kelt men personligt och ger inblick i ett
lankesiskt hem.

Mat

Chilistark och Sydindienbesläktad. Inne-
håller ofta kokosolja vilket ger speciell
karaktär. Fin fisk i alla former är en själv-
klarhet. Rätter du måste testa är hop-
per, rispannkaka formad som en skål –
äts med stekt ägg, banan eller cur-
ryröra. Och efterrätten watalappam, en
pudding/kaka med god bränd smak,
gjord på palmsocker.

Prisnivå

Du äter middag för 30 kr och får ett
budgethotellrum för 50 kr. Lyxhotell
och finare restaurang har priser som i
Europa.
Tre Billiga saker:
�  5 cl Lion Lager-öl på strandkrog 

i Mirissa: 9 kr. 
�  En timme internet i skjul i Unawa-

tuna: 10 kr. 
�  Tåg Colombo–Kandy 2 klass 

(12 mil): 5 kr.

Läs på

Guideböcker. Lonely Planets Sri
Lanka-guide är lysande. 

Andra böcker. Läs lankesiska exil-
författaren Michael Ondaatjes romaner
Resan hem och Anils skugga. Och
Shyam Selvadurais Funny Boy.

Guide
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Juridikens
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är London
Stock Ex-
change tog
fram sin
vapensköld
1923 valde

de mottot ”My word is my
bond”. Intressant att en
institution som ytterst byg-
ger på trovärdighet väljer
att lägga det ansvaret på in-
dividen som verkar under
varumärket.

För ett antal år sedan
genomfördes en undersök-
ning i USA där företag till-
frågades vad som var
avgörande vid val av leve-
rantörer inom olika områ-
den. ”Förtroende för de
anställda” kom högst upp
på listan, när sedan studien
följdes upp med följdfrå-
gan om vad som skapar
detta ”förtroende” så var
svaret ”de gör det de säger
att de skall göra”. 

Oavsett tidsålder verkar
det som om trovärdighet
och rykte etc alltid är en ak-
tuell fråga, stämmer detta är
det alltid viktigt att se över
sitt personliga varumärke.

Varumärken har bland
annat till uppgift att hjälpa

oss att lösa problem, dvs
vid ett givet tillfälle när vi
står inför ett problem så
söker vi kontakt med de
personer eller företag som
vi tror kan vara till hjälp.
Har vi väl använt ett varu-
märke som fungerar så
byter vi sällan, de varumär-
ken som rankas högst i
världen har en hög lojalitet
bland sina kunder –därav
den höga rankingen. 

I en studie jag läste på-
stods det att givet att kapi-
talet finns så tar det drygt
50 år att passera Coca Colas
varumärke i rankingen.
Stämmer detta så tar det
med andra ord nästan två
generationer att gå förbi ett
av världens starkaste varu-
märken!

vi som individer har inte
drygt 50 år på oss att se
över och stärka våra varu-
märken, vad bör vi då foku-
sera på? Det personliga
varumärket har två vitala
delar:
1) Ditt eget förtroende för

ditt varumärke.
2. Ditt förtroende för dig

själv.

Börja med att hålla de löf-
ten du ställer till dig själv,
dvs gör det du har beslutat
dig för att göra. 
3) Andras förtroende för

dig
Detta är svårare, andra
tycker vad de vill om dig –
helt frivilligt dessutom. De
som lyckas bäst är sällan de
som verkligen är bäst. 

i en studie över fram-
gångsrika ”self promoters”,
de som år efter år lyckas
med att sälja sig själva, oav-
sett om det handlar om att
sitta i tv-soffan och ge råd
och han synpunkter eller
att verka som artist etcetera
så fann man följande sam-
band mellan de som lyckas
bäst över tid:

a) De nätverkar
b) De har en stil som gör

att de blir ihågkomna,
stilen är i första hand re-
levant för målgruppen
de vill verka mot. 

c) Hög frekvens, det vill
säga de verkar mot sin
målgrupp oavbrutet,
även när det regnar och
börsen går ner.

artisten madonna är
inte världens bästa sång-
erska, det kräver inte heller
hennes målgrupp – de vill
ha en artist. Madonnas stil
provocerar en del, dock blir
hon ihågkommen hos mål-
gruppen och hon har job-
bat oavbrutet med att
promota sig själv –i princip
dagligen i över 25 år!

Ytterst så handlar ditt
personliga varumärke om
att din värdegrund speglar
dina beteenden, jag läste ny-
ligen citatet ”when your va-
lues are clearly defined, 99
percent of your decisions
are already made” (Oxford
Leadership Academy). 

ett avslutande råd blir
därför att se över den vär-
degrund du valt att leva
efter, se över vart du tror
att den leder dig till lång-
siktigt. Kompromissa inte
med din värdegrund utan
låt ditt sätt att vara kom-
municera den på ett trovär-
digt sätt så stärker du ditt
varumärke. Då vet andra
människor vad du står för
och då blir det lättare att
avgöra när du skall anlitas.

Islänningarna förstod vikten av det personliga varumärket när de i Eddan
i delen Hávamal skrev:  
”Fä dör, fränder dö; själv dör du likaledes. Ett vet jag som aldrig dör: dom 
över död man”. 
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’’ YTTERST SÅ HANDLAR DITT 
PERSONLIGA VARUMÄRKE OM 
ATT DIN VÄRDEGRUND SPEGLAR 
DINA BETEENDEN

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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KAPITALFÖRÄDLING

Vad ger din bank  
dig i ränta?

Vi kan idag erbjuda dig  
en företagsobligation  
med 12% i årlig ränta.
 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta  
vårt Stockholmskontor på telefon 08-506 675 25
eller e-posta till info@hennig-nicholls.se

Vikande tillväxt och hårdare bankregleringar gör det svårare för  
företag att låna upp kapital.
Allt fler företag ser därför utgivandet av obligationer som den säkraste 
och mest effektiva vägen att säkra framtida kapitalanskaffning.
För dig som investerare finns det därmed pengar att tjäna.
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jonas lindmark

analyschef på Morningstar.

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

SANNINGEN BAKOM FON DE R NA  |   9 |   

många fondbolag väljer
att dela upp aktiemarkna-
den i två dimensioner: län-
der och branscher. Du som
vill spekulera med sparan-
det och försöka pricka rätt
får därmed ett stort antal
alternativ – allt från Norge-
fonder till Kinafonder och
Turkietfonder för folk som
gillar att välja land – och
till exempel läkemedelsfon-
der, finansfonder och guld-
fonder för de som har
åsikter om olika branscher.

Spararna kan förstås
även välja breda fonder och
därmed få hjälp av ett
proffs att fördela pengarna
både mellan olika delar av
världen och olika sektorer i
näringslivet. Detta blir nor-
malt billigare, men ger rim-
ligen större risk att förval-
taren inte hinner bry sig
om varje enskilt val.
Av det sammanlagda

svenska sparandet i aktie-
fonder på drygt 1000 mil-
jarder kronor var bara 36
miljarder placerat i bran-
schfonder per sista augusti,
enligt Fondbolagens Före-
ning. Samtidigt var 382
miljarder placerat i olika
typer av landfonder – alltså
drygt tio gånger mer.

fonder som enbart

köper aktier i börsbolag i
en viss bransch är alltså
inte populära, men ändå ett
lite mer vettigt alternativ
för fondsparare än landfon-
der, som enbart köper ak-
tier som är börsnoterade i
ett visst land. På ytan kan
det verka som ett val på
samma nivå, men skillna-
den är att noteringen på en
viss börs inte alls ger
samma tydliga koppling till
den ekonomiska utveck-
lingen i just det landet.

Aktiefonder som placerar i ett enda land är
tio gånger mer populära än branschfonder.
Men om ditt yrke ger dig kunskap om en
viss typ av företag, så ger branschfonder
större möjlighet att pricka rätt. 

BRANSCHFONDER

För den som
kan eller vågar
chansa

Bäst är nog om
man har särskild
kunskap om en
viss bransch och
vet något som 
aktiemarknaden
verkar ha 
underskattat. 

’’
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Dessutom har många län-
der en egen valuta, vilket
ger en extra risk. Bransch-
fonder har ett renare urval,
eftersom förvaltaren då väl-
jer aktier baserat på den
faktiska verksamheten i
börsbolaget. 

på stockholmsbörsen

finns till exempel många
stora börsföretag som har
merparten av både tillverk-
ning och försäljning i
andra länder. Tydligast ex-
empel är globala koncerner
som SKF och Electrolux. På
samma sätt finns det även i
andra delar av världen
många multinationella fö-
retag som av historiska skäl
råkar vara registrerade och
börsnoterade i ett litet land.
Därför ger en Sverigefond
som enbart placerar på
Stockholmsbörsen till stor
del ägande även i verksam-

het utanför landets gränser.

paradoxen är alltså att
det logiskt sett är svårare
att välja rätt land, eftersom
det ger extra nivåer av in-
formation att utvärdera,
men statistiken visar att tio
gånger fler svenska fond-
sparare väljer landfonder
än branschfonder. Fast jag
misstänker att de flesta
människor inte ens är med-
vetna om hur komplexa
prognoser som egentligen
krävs för att på ett seriöst
sätt spå vilket lands aktie-
börs som i framtiden kom-
mer att ge högst avkastning.
Det räcker inte med att ett
land eller bransch växer
snabbt, det krävs även till
exempel att andelen nya
konkurrenter är liten, att
majoriteten av övriga inve-
sterare har underskattat möj-
ligheterna och att varken

skatteregler eller produk-
tionskostnader försämras. 

historien är full av ex-
empel på att hög tillväxt i
efterfrågan inte har räckt
till för att ge de etablerande
företagen stigande vinster.
Men den som väljer en viss
bransch behöver åtmin-
stone inte ta hänsyn till att
börsföretag ofta har huvud-
kontor och aktier registre-
rade i ett visst land, men
huvuddelen av verksamhe-
ten i andra länder. 

Jag tror att det finns tre
orsaker till att branschfon-

der numera inte är så po-
pulära. Den första är att
många svenskar som köpte
dyrt när de valde IT-fonder
år 2000 eller läkemedels-
fonder 2001. Dessa fondan-
delar har de sedan sålt med
förlust eller försöker
glömma hur mycket deras
andelar en gång kostade.
Och bränt barn skyr elden.
Den andra orsaken är att
skillnaden i avkastning
mellan olika branscher har
varit liten de senaste åren,
med undantag för råvaru-
och energifonder. De som
letar fonder som ger chans

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

SANNINGEN BAKOM FON DE R NA  |   9 |   

Branschfonder är ändå minst lika
ofta ett rimligt alternativ som land-

fonder. Precis som människor kan ha kopp-
lingar till ett land via sitt yrke eller sin släkt,
så är det många som via jobbet eller på
annat sätt känner starkt för en viss bransch. 
’’
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till hög avkastning har
lockats av att många land-
fonder har stigit kraftigt.
Slutligen är det nog enklare
att känslomässigt fastna för
ett land baserat på vilsele-
dande argument (typ ”Kina
har världens största befolk-
ning, alltså kommer deras
aktiemarknad att bli
störst”).

branschfonder är ändå
minst lika ofta ett rimligt
alternativ som landfonder.
Precis som människor kan
ha kopplingar till ett land
via sitt yrke eller sin släkt,
så är det många som via
jobbet eller på annat sätt
känner starkt för en viss
bransch. Bäst är nog om
man har särskild kunskap
om en viss bransch och vet
något som aktiemarknaden
verkar ha underskattat.
Och det är även lättare att

hitta förvaltare som är
ovanligt kunniga om och
skickliga på att välja aktier
i en viss bransch.

Men i övrigt är smala
fonder främst intressanta
för kortsiktig spekulation,
när aktiva fondsparare för-
söker gissa rätt om den glo-
bala börsutvecklingen den
närmaste månaden. Däre-
mot visar erfarenheten att
vanliga småsparare i snitt
lyckas dåligt med att pricka
rätt långsiktigt. Då drabbas
de även av att specialise-
rade land- och branschfon-
der ofta har högre
årsavgifter.

ett annat problem med
branschfonder är att det åt-
minstone hos de svenska
fondbolagen är en väldigt
sned fördelning. Det finns
ganska många IT- och läke-
medelsfonder, medan

många andra branscher
saknas helt. Då finns dock
möjlighet att investera i de
flesta branscher via börs-
handlade fonder (ETF) no-
terade i till exempel London
och New York, vilket nu-
mera är möjligt även för
småsparare via nätmäklare
som Avanza och Nordnet.

de senaste åren har in-
tresset varit störst för de
branscher där aktiekur-
serna har stigit mest,
främst guldgruvor, andra
råvaror, energi och miljö-
teknik. Många fondsparare
ser aktiemarknaden som

ett spel och spekulerar med
hjälp av hemsnickrade teo-
rier. Men erfarenheten
visar att alla branscher har
cykler där stigande efterfrå-
gan och höga vinster efter
några år lockar till sig inve-
steringar, konkurrenter och
alternativa lösningar. Där-
för är det farligt att dra ut
dagens trender för långt in
i framtiden, det visade IT-
bubblan tydligt. Den som
letar i historien upptäcker
att både järnvägen, elektri-
citeten och bilen lockade
till liknande intresse för en
viss bransch – följt av en
stor andel konkurser.

Den som letar i historien upptäcker 
att både järnvägen, elektriciteten

och bilen lockade till liknande intresse för 
en viss bransch – följt av en stor andel kon-
kurser.’’

Som anrik investmentbank vet vi vikten av
att ständigt utforska nya möjligheter. Ända
sedan 1906 har vi erbjudit högkvalificerade
tjänster inom värdepappershandel, aktie-
analys och kapitalförvaltning. Sedan 2008
har vi utökat vårt erbjudande med private
bankingtjänster från vår bank i Luxemburg.
Banque Öhman erbjuder både privatkun-
der och institutioner individuellt anpassad
kapitalförvaltning, aktiemäkleri, obligations-
och valutahandel.
Vi har även en omfattande erfarenhet av
kaptialrelaterade frågor för bolagsstruk-
turer och försäkringar. Vi berättar gärna
mer för dig om våra tjänster.
Kontakta Pan Johnson, ansvarig för Wealth
Structuring eller Jan Carlsson, ansvarig för
Private Banking på telefon +352 26 73 731

Konsten att placera pengar

BANQUE ÖHMAN S.A
www.ohman.lu
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mathias dahlgren

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

M AT |  DET NATURLIGA KÖKET

mathias dahlgren serverar
gärna friterad fisk.

– I Matbaren finns det
ofta på menyn, konstaterar
han.

Pubklassikern fish and
chips är emellertid bannlyst.

– Friterat till friterat? Det
känns lite som att äta pizza
till pizza. Ingen jättehöjdare.

Den perfekta kombinatio-
nen är i stället friterad fisk
och kokt potatis, enligt
Mathias Dahlgren.

I det här numret bjuder
han på friterad bergtunga
med kaprismajonnäs, pota-
tis, citron och kruspersilja.

– Bergtunga är en av de
absolut godaste fiskarna som
finns.

Till friteringen rekom-
menderar han en ren och
bra olja, och att man friterar
små bitar hastigt och på hög
temperatur, 180 – 200 gra-
der.

Fisk när den 
är som godast

6 portioner

Friterad fisk
900 g bergtungsfilé
ägg
vetemjöl
panko-ströbröd
salt

Kaprismajonnäs
5 dl majonnäs
1 dl kapris
1 litet knippe kruspersilja
salt och nymalen svartpeppar

Majonnäs 
3 äggulor
3 msk dijonsenap
1 tsk salt
5 dl matolja
2 msk citronjuice

Övrigt
600 g nykokt potatis
Citronhalva
grovt skuren kruspersilja

Friterad fisk
Skär fisken i lämpliga bitar. Gör en
klassisk dubbelpanering med mjöl,
ägg och panko-ströbröd. Fritera i
180 grader olja precis före server-
ing. Låt rinna av hastigt på papper
och salta.

Kaprismajonnäs
Gör majonnäs (se nedan).
Hacka kaprisen och låt den rinna av
väl på papper. Hacka persiljan och
blanda kapris- och persiljehack med
majonnäsen. Smaka av med salt
och nymalen svartpeppar.

Majonnäs
Använd matberedare. 
Tillsätt äggulor, senap och salt.
Starta maskinen och tillsätt matol-
jan i en tunn stråle till en tjock krä-
mig majonnäs. Smaka av med
citronjuice. 
Se till att alla ingredienser har 

samma temperatur, oavsett vilken,
bara den är densamma. Det mot-
verkar att emulsionssåsen spricker.
Det är ingen garanti, men hälften
vunnet är en bit på vägen.

Serveringstips
Friterad mat går så snabbt att til-
laga så börja aldrig fritera innan
gästerna är beredda, friterat ska
inte vänta på sina gäster. Vi talar
om minuter, det kan det vara värt
att vänta för att få uppleva ett fra-
sigt resultat.

FRITERAD BERGTUNGA
MED KAPRISMAJONNÄS, POTATIS, CITRON OCH KRUSPERSILJA.

Tel: 0498 - 20 33 00   www.totthotelvisby.se

Kreativa möten vid havet
Konsten att skapa en bra konferens är att under bekväma former kombinera spännande och extraordinära 
upplevelser. Låt dig inspireras av stadens kulturrika historia, naturen och den obrutna horisonten.  
Varva dagarna med goda måltider, möten, historiska utflykter och äventyr.  
Hotellet stod färdigbyggt 2009, alldeles intill havet och en kort promenad från Hansestaden Visby.  
Här erbjuds logi i rum, sviter och bungalows, de flesta med havsutsikt och pentry.
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Friterad fisk och kokt potatis är
den perfekta kombinationen’’
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peter axelsson

Vinexpert och advokat, delägare 
i Brottmålsadvokaterna i Stockholm

VIN |   USA

USA räddade
världens viner

usa är i dag världens
mest betydande vintillver-
kare utanför Europa. Det är
bara i Frankrike, Italien och
Spanien som det framställs
mer vin.

När de första kolonisa-
törerna satte sina fötter i
den nordamerikanska myl-
lan imponerades de av att
det fanns gott om fruktbä-
rande vildväxande vinran-
kor. Men när de väl
smakade druvorna så blev
de inte lika imponerade. Så
istället planterade de euro-
piska vinrankor. Men det
gick inget bra eftersom de

vissnade och dog. 
Anledningen till att ran-

korna från Europa dog var
att det i den amerikanska
jorden fanns en vinlus,
phylloxera. Det skulle visa
sig att det var den euro-
piska vinstockens värsta fi-
ende. De amerikanska
vinrankorna hade dock kla-
rat sig eftersom de var resi-
stenta mot vinlusen.

Vinlusen ger sig på
stockens rötter så att vin-
rankan dör. Vinlusen höll
på att utplåna de europe-
iska vingårdarna från 1800-
talets mitt och framåt men

så en dag kom man på att
problemet gick att lösa.
Man ympade den europe-
iska rankan på ameri-
kanska rötter. En metod
som fortfarande används.

I dag känner vi till cirka
50 vinranksarter i norda-
merika. Den vanligaste
heter Vitis labrusca och
druvorna från denna art
brukar ge ett vin som be-
skrivs som ”foxy”. Det vill
säga en smak av vilt som
egentligen inte alls passar
ett vin.

I europa har vi en enda
art av vinranka – Vitis vini-
fera. Det är den som ger
druvor som Chardonnay,
Riesling, Cabernet Sauvig-
non och många, många fler
härliga druvo (som i sin tur
ger härliga viner).

Det produceras viner i
alla USAs stater och de
bästa vinerna får man na-
turligtvis av druvor som
tillhör Vitis vinifera.

Den mesta kända
delstaten för vin är väl Ka-
lifornien. Distrikt som
Napa Valley, Sonoma och
Carneros får det att vattna
sig i munnen på en vinäls-
kare. 

Men de finns också
andra bra områden. Ett så-
dant är Santa Cruz Moun-
tains. Ett vinområde som är
äldre än Napa. Vingårdarna

är få men många är väl-
kända.

Den mest kände (och
bäste) producenten är troli-
gen Ridge Vineyards. Vin-
makaren heter Paul Draper
och han har varit här i över
30 år. Gårdens högsta läge
heter Monte Bello (Monte-
bello) och anses av många

Rötterna på vinrankorna i USA var vår 
räddning när vinlusen slog till i Europa under
1800-talet. Att de sedan gör de bästa 
vinerna i den så kallade nya världen gör inte
saken sämre.
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Man ympade den europeiska rankan på amerikanska rötter.
En metod som fortfarande används.

vara ett av Kaliforniens
bästa lägen. Cabernetvi-
nerna härifrån kan lagras
länge och kan i många fall
jämföras med ett högklas-
sigt bordeauxvin.

I november kommer år-
gång 2007 Monte Bello
som är framställt av 79 pro-
cent (fråga inte mig varför
det är just 79) Cabernet
Sauvignon, tio procent
Merlot, 9 procent Petit Ver-
dot och 2 procent Cabernet
Franc. Vinerna har innan
de buteljerats legat 18 må-
nader på ekfat (företrä-
desvis amerikansk ek).
Vinet har en stor och fruk-

tig doft med inslag av röd
frukt, svarta vinbär, violer,
ceder och fat. Smaken är
medelfyllig, lite varm med
fina syror, bra struktur, söt
frukt och diskret fatton.
Bra längd och ett litet
stramt slut.

Ridge släpper samtidigt
två chardonnayviner. Min
favorit är 2008 Santa Cruz
Mountains Estate Chardon-
nay. Et vin som har en me-
delstor, elegant doft med
inslag av äpplen, och mine-
raler. Smaken är relativt
fyllig med fina syror, en
liten kryddig ton. Ett balan-
serat vin med bra längd.

Mycket bra prissatt för 329
kronor.

Det andra chardon-
nayvinet är 2007 Monte
Bello Chardonnay som har
en relativtstor doft med in-
slag av smör, kola äpplen,
fat och mineraler. Smaken
är drygt medelfyllig med
en liten eldig början, fet

struktur och bra slut som
slutar lite eldigt.

Från Napa Valley kom-
mer producenten Shafers
Red Shoulder Ranch Char-
donnay 2008. Vinet har en
stor doft med inslag av per-
sikor och blommor samt en
diskret fatton. Smaken är
medelfyllig, och rund med

Den mest kände producenten är troligen Ridge Vineyards. Vinmaka-
ren heter Paul Draper och han har varit här i över 30 år. Gårdens
högsta läge heter Monte Bello (Montebello) och anses av många vara
ett av Kaliforniens bästa lägen. 

’’
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H OT E L L

R E S TA U R A N G  

KO N F E R E N S  

B A R

DIPLOMATHOTEL.COM

Välkommen till Nynäs Havsbad 
- en annorlunda julupplevelse. 

Avnjut årets julbord i ostörd 
skärgårdsmiljö, med förstklassigt  
boende, gastronomi och spa. Börja  
kvällen med några sköna timmar 
i Havspaviljongens spa-avdelning 
och avsluta med ett välsmakande,  
annorlunda julbords-koncept. 

Ring o8-520 604 00 för bokning, 
eller läs mer om våra olika jul-
paket på www.nynashavsbad.se. 
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§ Enkelt vin utan karaktär
§§ Ordinärt vin med avseende på kvalité och typicitét

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

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

VINER FRÅN USA

varunr och namn pris betyg

75307 Ch Ste Michelle Riesling 2008 119 kr §§§§

Eroica Riesling 2008 ca 199 kr §§§§

90055 2008 Santa Cruz Mountains Estate Chardonnay 329 kr §§§§(§)

90052 2007 Monte Bello Chardonnay 450 kr §§§§

90054 2007 Monte Bello 1 095 kr §§§§(§)

94732 Red Shoulder Ranch Chardonnay 395 kr §§§§

94731 2007 One Point Five 494 kr §§§

bra struktur och fina syror.
Det andra vinet från

Shafer som gör entré på
monopolets hyllor är det
röda One Point Five från
2007. 99 procent av druv-
mixen är Cabernet Sauvig-
non och den lilla
enprocentaren är Petit Ver-
dot. Vinet har in ung, stor
doft som känns lite varm
med inslag av mörk frukt,
choklad och lakrits samt
lite fat. Smaken känns me-
delfyllig, varm och balanse-
rad med fin frukt och ett
rent slut.

I Washington State hit-
tar vi bland annat produ-
centen Château Ste
Michelle som framställer
ett antal riktigt bra viner.
Till mina favoriter hör
deras rieslingviner.

Ett riktigt fynd är deras
Ch St Michelle Riesling som
finns att beställa i beställ-

ningssortimentet. För en-
dast 119 kronor får man en
riesling vars doft är stor
med klassiska inslag som
petroleum och gröna äpp-
len. Smaken är medelfyllig
med rund syra fin frukt
och bra struktur. Rent slut
med bra längd.

Tyvärr finns inte Eroica
Riesling 2008 på bolaget
men om ni hittar det så
köp. Även detta är en här-
lig riesling med en medels-
tor doft med inslag av
petroleum och mineraler.
Smaken är medelfyllig, torr
och balanserad med bra
längd. Gott. Om det fanns
hos oss skulle det kosta
omkring 199 kronor.

Om ni som jag är mest
förtjusta i viner från Eu-
ropa men vill prova något
annat så tveka inte- köp
amerikanska viner.

VIN |  USA

TV4 Nyhetsmorgon

Alkohol är beroende- 
framkallande.

Xavier Châteauneuf-du-Pape
Artnr 6267. Pris 219 kr. Alc. 15%. Vol. 750 ml.

Bevisligen bäst!

B-G Kronstam, DN

vinovativa.se
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VINSKOLAN |  VINPROVARNA

systembolagets främsta
mål är att få nöjda kunder
(hur skall man annars moti-
vera varför vi har monopol?)

Kundbehov, trender i
världen, tillgång och efter-
frågan och verksamhets
mål är några av de faktorer
som monopolet använder
sig av när det bestäms vilka
viner vi skall ha möjlighet
att köpa.

Allt detta mals sedan
samman och det tas fram
en strategi som i sin tur
leder fram till ett lanser-
ingsförslag som avslutas
med en lanseringsplan.
Efter offertförfrågan sker
själva lanseringen som i sin
tur förhoppningsvis leder
till nöjda kunder.

Hur går det då till prak-
tiskt för att få fram vilka
viner som skall lanseras?
När en offertförfrågan går

ut till vinimportörerna kan
det se ut så här: 

”Vi söker en torr, fruk-
tig champagne utan år-
gång, med frisk syra och
citrusfruktig karaktär samt
inslag av nougat och rus-
sin. Pris 250-350 kr.
Restsockerhalt i gram per
liter: brut eller extra brut”.

Den ansvarige inköpa-
ren på Systembolaget tittar
på de offerter som kommit
in. Han/hon gör sedan ett
urval och begär in varupro-
ver på de produkter han
tror är mest konkurren-
skraftiga (jag undra hur
många bra viner som för-
svinner redan här).

Vad som slutligen avgör
vad som skall köpas in är
den offertprovning som nu
följer. 

Provarna bedömer om
utseende, doft och smak

stämmer överens med be-
skrivningen i offertförfrå-
gan. De bedömer också om
kvalitén är bra nog.

Det är tre personer som
bedömer vinerna och var
och en registrerar sina
poäng i datorn. De använ-
der en poängskala från 
1 till 9. Därefter samman-
ställs poängen. Om vinerna
får samma poäng skall pro-
varen rangordna dem från
1 till 4.

Skulle flera viner få
samma poäng och samma
rangordning genomförs en
utslagsprovning med tre
nya provare.

Därefter är det klart och

viner som vann kan lanse-
ras på hyllorna.

Jag har provat viner
som förlorat offertprov-
ningarna men som varit av
mycket bättre kvalité än de
som lanserats. En orsak till
detta kan vara att vinet inte
har kriterierna (till exempel
”inslag av nougat och rus-
sin”) som krävs.

Det säger sig självt att
du som konsument inte har
något inflytande över vad
som finns på Systembola-
get. Men var lugn, det finns
alternativ till monopolet.
Något som jag skall skriva
om i nästa nummer.

PETER AXELSSON

Bestämmer du själv vad du vill dricka när du
handlar dina viner på Systembolaget?
Svaret är naturligtvis nej. 
Men vem är det då som bestämmer och hur
går det till när andra fattar beslut om dina
dryckesvanor.

Provarna väljer 
vilka viner du ska dricka

Torsgatan 8 | 111 23 Stockholm
TELELFON 08–202349 | FAX 08–212295 | E-POST info@bokhyllanab.se

www.bokhyllanab.se

Skrä
ddarsyddabokhyllor.bokhyllor.

möbelutställningen

Bokhyllan AB



Barn som får alkohol 
hemma dricker sig berusade 

oftare än andra barn

Nr 22283 
Cline Zinfandel • 89:-  

Rött vin från Kalifornien • Alkoholhalt 14%

DI Weekend 22/1 2010

”2008 – har allt man 
kan önska sig av en 
zinfandel för under 
100 kronor”
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MER ÄN PRISVÄRT

Made in California

22283 • CLINE ZINFANDEL

”Medan fl ertalet Zinfandeller numera kostar 
över hundralappen ligger Cline klart under. 
Glöm inte att en fyndmarkering för ett fl askvin
betyder: Köp en låda (12 fl askor) av detta vin
och konsumera hälften inom ett par år och
spar den andra hälften för att se hur vinet
klarar lagring!”
Per Bill, Dina Viner Professional nr 124

SUPERFYND! 89 poäng
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LITTERATUR |  TIPS

Affärsjuridik
Aktiebolagslagen
1-32 kap
nordtedts juridik

� Om nyheterna i
aktiebolagslagen,
som reglerna om
bolagsbildning,
nya bestämmelser
för samtyckes-
och förköpsförbe-
håll, ett särskilt
system för full-
maktsinsamling samt en mer en-
hetlig utformning av
bestämmelserna om olika slag av
värdeöverföringar från bolaget. 

Svensk 
aktiebolagsrätt 3u
Av Torsten Sandström
nordtedts juridik

� I fokus står reg-
ler om aktiebola-
gets bildande och
upphörande, hur
beslut fattas och
verkställs i aktie-
bolag samt skyd-
det för bolagets
bundna kapital.

VD-boken, Handbok 
för styrelse och VD
Av David Gustafsson
björn lundén information 

� Boken, som vänder sig till verk-
ställande direktör i
först och främst
mindre och me-
delstora företag,
syftar till att under-
lätta arbetssitua-
tionen för en vd.
Behandllar vd:n

alla olika roller,  externt mot kun-
der, leverantörer, myndigheter och
det omgivande samhället. Internt
mot ägarna, styrelsen, lednings-
gruppen, anställda och fackliga re-
presentanter. 

Arbetsrätt
Arbetslagstiftning 2010
Av Håkan Gabinus Göransson mfl.
nordtedts juridik

� Bland nyheterna
märks främst ett
utdrag ur fördra-
get om Europeiska
unionens funktion-
sätt enligt 2009
års Lissabonför-
drag samt omfattande ändringar i
semesterlagen. Författningarna
återges i sin lydelse i juli 2010. 

Fastighets rätt
Speciell avtalsrätt II: 
Av Jan Hellner med flera
nordtedts juridik

� Behandlar den
speciella avtalsrät-
tens särskilda av-
talstyper: köp av
fast egendom, ar-
bete på annans
egendom, entre-
prenad med emra.

Speciell fastighetsrätt
miljöbalken
Av Bertil 
Bengtsson
� Iustus förlag
Behandlar huvud-
dragen i nuva-
rande regler om
planering, fastig-

hetsbildning, expropriation, alle-
mansrätt, miljöskydd, naturvård
och annan markanvändning. 

Försäkringsrätt
Försäkringsavtalsrätt 2u
Av Bertil 
Bengtsson
nordtedts 

juridik

� I andra uppla-
gan tas hänsyn till
ny rättspraxis,
några lagänd-
ringar och åtskillig
ny litteratur på området. Lagförsla-
get om försäkringsbolags tillgång
till hälsouppgifter redovisas.

Offentlig rätt
Sekretess!– Handbok
om offentlighets- och
sekretesslagstiftningen
Av Irja Hed
jure

� I boken presen-
teras grunderna
för tillämpningen
av offentlig-
hetsprincipen.
Uppdaterad med
hänsyn till de änd-
ringar i regelverket som skett fram
till 1 augusti.

Processrätt
Bevisprövning
i mål om genomsyn
Av Börje Leidhammar 
och Gustav Lindkvist 
nordtedts juridik

� Behandlar bevisprövning i mål

om genomsyn vid
ordinarie taxering,
eftertaxering, skat-
tetillägg, uppbörd
och förhandsbe-
sked. Inleds med
en teoretisk bak-
grund till be-
visprövningens betydelse och
överväganden om denna i mål om
genomsyn. 

Skatterätt
Skattelagstiftning 10:2
Av Gunnar Rabe
nordtedts juridik

� Lagsamlingen,
som nu utkom-
mer för fyrtio-
första gången,
innehåller prak-
tiskt taget samt-
liga lagar på
skatteområdet.
Efter varje lag
finns hänvisningar till propositioner
och utskottsbetänkanden för samt-
liga lagändringar sedan 1975.

Straffrätt
Straffrättens 
påföljdslära 3u
Av Nils Jareborg och Josef Zila 
nordtedts juridik

� I tredje upplagan har ett antal
ändringar av rättsläget beaktats.
Förändringar i påföljdspraxis har 
inarbetats.

IUSTUS
FÖRLAG AB

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

kundtjanst@iustus.se
www.iustus.se För mer information om böckerna: www.iustus.se

Praktisk Process av Roberth Nordh

Hittills utgivna titlar i serien:

Del I  Processens ram i tvistemål, 2 uppl., 2006
Del II  Processens ram i brottmål, 2 uppl., 2006
Del III  Enskilt anspråk, 2 uppl., 2010
Del IV  Tvångsmedel, 2007
Del V  Rättegångshinder, 2008
Del VI  Bevisrätt A, 2009
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Straffrätt
Samhället och de unga
lagöverträdarna 4u
Av Anders Thunved med flera
nordtedts juridik

� Beskriver de all-
mänt brottsföre-
byggande insatser
som särskilt avser
unga människor.
Innehåller en be-
skrivning av de
regler som gäller
för rättegången i
mål mot unga lagöverträdare och
en redogörelse för påföljder.

Biografi
Underbara
dagar 
framför oss
Av Henrik 
Berggren
nordtedts

� Med fokus på

hans liv och bakgrund – och inte
på hans död – tecknar Henrik Berg-
gren en episkt anslagen biografi
över statsminister Olof Palme.

Memoarer
Inte bara bio
Av Nils-Petter Sundgren
nordtedts

� Sveriges mest
kände filmkritiker
har skrivit en under-
hållande självbio-
grafi om den egna
karriären – och om
den svenska filmens
utveckling.

Historia
Gud i 
Sverige
Av Göran Hägg
nordtedts

� Svensk kultur-
historia tecknad

från hedniska riter till dagens för-
samlingar.

Samhälle
Disamore
Av Malena Johansson och Mats
Lerneby
forum

� Beskriver maffi-
ans inflytande över
den italienska fot-
bollen. Från arena-
byggen till
spelaruttagningar. 

Cocaina
Av Magnus Linton
atlas

� Välskriven repor-
tagebok om kokai-
nets grepp över
Colombia – och
den politiska
genklangen över
resten av världen.

En liten bok om ondska
Av Ann Heberlein
albert bonniers förlag

� Etrikforskaren
Ann Heberlein re-
sonerar om god-
het och ondska,
huruvida det finns
onda mäniskor
eller bara onda
handlingar.

Deckare
Den döende detektiven 
Av Leif GW Persson
albert bonniers förlag

� Lars Martin Jo-
hansson, välkänd
från Leif GW Pers-
sons tidigare krimi-
nalromaner, börjar
utreda ett preskri-
berat flickmord -
samtidigt som han
vårdas för en
blodpropp i hjärnan. 

VI SÖKER TVÅ biträdande jurister till Stockholmskon-

toret. Vi ser gärna att sökande har erfarenhet från

arbete med affärsjuridik på advokatbyrå, företag

eller motsvarade. Du kommer att arbeta med

svensk och internationell affärsjuridik med särskild

inriktning på IT-rätt, immaterialrätt och obeståndsrätt.

Advokatfirman företräder också frekvent klienter i

affärsjuridiska tvister i domstol och skiljeförfaranden.

Förutom tidigare angivna områden arbetar advo-

katfirman även med arbetsrätt och fastighetsrätt.

Stort engagemang, hög kvalitet, effektiv organisation

samt personlig frihet och trivsel är uttalade målsätt-

ningar för verksamheten. Samtliga jurister hos oss

erhåller gedigen handledning och får tidigt i karriären

möjlighet att arbeta självständigt och planera sin

egen arbetstid.

Advokatfirman Carler

Box 7557, 103 93 Stockholm

+ 46 8 522 532 00

info@carler.se

www.carler.se

Biträdande jurister sökes

Advokatfirman Carler är en modern advokatbyrå som grundades

redan 1960 och har kontor i Stockholm och Jönköping.

Carler finns även i Paris genom Carler Avocats som etablerades 1974

som första skandinaviska advokatbyrå i Frankrike. I den svenska verk-

samheten arbetar 15 jurister, varav 11 vid Stockholmskontoret och

tre vid Jönköpingskontoret. I Paris arbetar sju jurister.

Mer information finns på www.carler.se
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Jurister riskerar att
uppfattas som
bromsklossar – på
grund av sitt fack-
språk.

Det konstaterar
Mona Blåsjö, doktor 
i nordiska språk vid
Stockholms univer-
sitet.

just nu arbetar Mona
Blåsjö med  ett forsk-
ningsprojekt som undersö-
ker språkliga och
kommunikativa redskap
inom en rad yrkesgrupper.
Själv har hon valt att speci-
alstudera jurister.

– Jag tittar framför allt
på hur bolagsjurister arbe-
tar med språket, berättar
hon. 

Studien fokuserar på
”kommunikativa redskap”
som språk och rutiner i det
dagliga arbetet, till exempel
mötesformer. 

– Vi vill se hur redska-
pen kan användas för kun-
skapsbyggande, och hur de
används för att man ska
komma vidare i verksam-
heten.

Vad kännetecknar det juri-
diska språket?
– Att de hela tiden relaterar
till sina rättskällor. Den ju-
ridiska texten lägger ju stor
vikt vid att täcka in alla
luckor och eventualiteter
och inte lämna öppet för
tolkning. Det gör att tex-
terna blir ganska snåriga. 

För bolagsjurister kan

I juridiskan ska det inte finnas 
utrymme för tolkning eller ord
som upplevs som värdeladdade’’
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www.semantix.se
Telefon: 0774-40 05 50

ÖVERSÄTTNING   TOLKNING   KURSER

Översättning av juridiska texter
När du vänder dig till Semantix, vänder du dig till Nordens största  
leverantör av kvalificerade språk- och kommunikationstjänster.

detta få konsekvenser.
– De kan upplevas som

bromsklossar av den övriga
organisationen, som några
som alltid krånglar. 

– Men det hör till job-
bet som jag ser det. De
kompletterar andra yrkes-
grupper. Ofta har bolagsju-
rister också stor kompetens
i att anpassa språket och
översätta till mer begriplig
svenska.

Hur påverkas deras vardags-
språk?
– En del skojar om att de
pratar likadant på kafferas-
ten, men det har jag tagit

mer som ett skämt.
Utöver jurister studeras

bland annat ingenjörer i
projektet som beräknas
vara klart våren 2011.

Nyligen har en annan
språkvetare, Anna Blückert,
lagt fram en avhandling
om det juridiska språket
vid Uppsala universitet. 

Under rubriken ”Juri-
diska – ett nytt språk”, har
hon undersökt vilka språk-
normer som förmedlas till
juriststudenter under ut-
bildningen.

Underlaget bestod av
7000 kommentarer som lä-
rare lämnat på texter

skrivna under det första
året på juristlinjen. Lärarna
har där anmärkt på studen-
ternas ordval, stil och ifall
de har avvikit från skrift-
språket. 

– Studenterna får lära
sig att juridisk svenska är
ett nytt språk, menar Anna
Blückert. 

Hon menar att det vore
bra om undervisningen in-
nehöll mer av problemati-
sering av språket och
diskussion om varför språ-
kriktigheten är så viktig.

– I juridiskan ska det
inte finnas utrymme för
tolkning eller ord som upp-

levs som värdeladdade. Ord
ska vara neutrala och inte
ha utrymme för tolkningar,
säger hon i en intervju med
Legally Business.

– Juriststudenter är väl-
digt målmedvetna och vill
veta vad som är rätt och fel
och vad som ger poäng vid
examination. Men risken
med att inte föra en dialog
om språket är att de lär sig
”juridiska” utan att riktigt
veta varför textmönstren
ser ut som de gör. Det blir
då svårare för dem att an-
passa sitt språk till olika
behov i arbetslivet.



S TÖ R S T  I  N O R D E N  PÅ  K VA L I T E T S A U K T I O N E R

Här kikar hon fram, Zorns kulla. Även om vi befinner 
oss i Mellansverige, så behöver vi som betraktare 
inte bekymra oss över att flickan skulle frysa. Luften 
känns varm och bladen omsluter ömt hennes kropp. 
Året var 1903 och Zorn hade redan gjort sig vida 
berömd som porträttkonstnär och nakenmålare. 
Bukowskis har sålt Zorns verk i över 100 år - och nu 
gör vi det igen.
 

Men Bukowskis styrka är även att vi är experter på all 
sorts kvalitetskonst och design. Genom Bukowskis  
Market, våra auktioner på nätet, förmedlar vi före-
mål av hög kvalitet men i en priskategori som är 
tillgänglig för fler. Med över 400 000 besök i måna-
den får alla objekt maximal exponering.

INTE BARA ZORN  

Kontakta våra hemvärderingsmän 
för kostnadsfri värdering och råd-
givning 08-614 08 00

ANDERS ZORN (detalj), RÖD SAND (1903), VISAS PÅ BUKOWSKIS KLASSISKA 27 NOVEMBER – 5 DECEMBER 2010
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”Inför personligt betalningsansvar
för åklagare”. Det förslaget att han-
tera rättegångskostnader  lansera-
des av brottmålsadvokaten Per E
Samuelson i samband med Legally
yours paneldebatt på Nalen i Stock-
holm den 23 september. 

Övriga deltagare var Advokat-
samfundets ordförande Tomas
Nilsson, tidigare överåklagaren
Sven-Erik Alhem, journalisten 
Stefan Wahlberg och vice överåk-
lagaren Astrid Eklund. Moderator
var Legally Yours chefredaktör
Peter Johansson. 

Temat var ”Vem granskar åkla-
garna”. Bakgrunden var en rad upp-
märksammade mål där åklagarnas
agerande har kritiserats, till exem-
pel våldtäktsutredningarna mot 

Wikileaksgrundaren Julian Assange. 
Det var med utgångspunkt i

morddomarna mot Thomas Quick
som Per E Samuelson presente-
rade sitt kontroversiella förslag.

– Objektitivtetsplikten är fin i 
teorin, konstaterade advokaten
som menar att åklagarna har pro-
blem att leva upp till detta.

Han anser också att maktmiss-
bruk är vanligt inom kåren.

Astrid Eklund var av annan upp-
fattning. Men det är uppenbart att
myndigheten vill försöka förbättra
rutinerna. Nyligen presenterade
hon en rapport om åklagarmyndig-
hetens rättsliga tillsynsverksamhet.
Bland annat föreslås ”en ökad am-
bitionsnivå”.

”Gör åklagarna betalningsansvariga”

Boka gratis undersökning på slippaläsglasögon.se

Se skarpt igen utan kirurgiskt ingrepp
OPTIVY erbjuder nu som enda ögonklinik 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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Tomas Nilsson, orförande Advokatsamfundet. Sven-Erik Alhem, tidigare överåklagare. Stefan Wahlberg, journalist. Astrid Eklund, vice överåklagare.

Per E Samuelson, brottmålsadvokat.
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Fredrik Ottosson, Select Collection och Lisa
Jansson, Qatar Airways.

Susanne Behrens och Ove Behrens, Behrens
advokatbyrå.

Kalle Wannberg från XnX DATA, programva-
ror för jurister.

Max Albrechtsson och Iamai Thammanok, 
Select Collection.

Maria Gil och Åsa Sydén från Riksbanken. Arnrun Halla, Silvia Ingolfsdottir, Ulf Blendow
och Ronak Moradi från City åklagarkammare.

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

Tomas Nilsson, ordförande i Advokatsamfun-
det och Palle Källström, Advokatgruppen.

Erika Gustafsson, Thomson Reuters, Fredrik
Mellqvist, Brottsofferjourens Riksförbund och
Petra Pergéus, Thomson Reuters.

Tony Jonsson och Johan Kyfer från Credit-
Link.

Sofia Arvidsson, OKQ8 och Johanna Anders-
son, Tyresö kommun.

Emma Hägg, KTH och Anna Hagersten, 
Arbetsförmedlingen.

Daniel Lindblom, musikstuderande och
Charlotte Scholz, jur. stud. Uppsala universitet.

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

Tomas Lesniewski, Juristjouren och Hanna
Hjälmerhag, Select Collection.

Fredrik Zettergren, Fylgia och Lennart 
Haglund, Advokatfirman Skattejuristerna.

Granskning av åklagare debatterades på Nalen. foto jan reinerstam

… när Blendow Group bjöd in till
debatt.

Ett hett ämne lockade närmare
200 jurister till Nalen den 23 sep-
tember för att först lyssna till de-
batt om granskning av åklagare.
Efter debatten bjöds det på snit-
tar, vin och trevligt mingel.

Fullsatt på Nalen…

Service-Punktlighet-Diskretion

www.limousinestockholm.se
08-650 90 80

Affärsresor eller transfers i lyx hittar du hos oss.
Limousine
Stockholm
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Sofie Yü, Sveriges Radio och Alexander Yü
från Western Taste.

Arvid Brogren och Emmy Ivarsson från Stock-
holms Asylbyrå.

Torbjörn Lundquist, Advokatbyrå Torbjörn
Lundquist och Karin Ericsson, Karin Ericsson
Advokatbyrå.

Lena Ebervall, Per E Samuelsons advokatbyrå
och Susanne Ekberg-Carlsson, Celsus advokat-
byrå.

Eva Hammarlund Sheppard, Advokatfirman
Eva Hammarlund och Cecilia Westberg
Ljungstedt, Advokatfirman Cecilia Westberg.

Karin Svärd, Securitas och Susanna Lejenborg,
GoExcellent.

David Wästerström och Johannes Fundeborg
från Företagsjuristerna.

Teresia Arctaedius, Peter Wiesler och Malin
Eriksson, TMP-Access.

Marianne Karlsson, Advokatfirman Marianne
Karlsson och Kristoffer Gråborg, JuristHjälpen. 

Markus Nyman, Johan Carlsson och Carl 
Järnberg, från Celsus Advokatbyrå.

Anna Hols och Outi Lantto, Stadsbygg-
nadskontoret i Stockholm.

Mikael Asklund, Juristernas Företagskonsult.

Lars Nedergaard, Art advices & Consulting.

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

FÖR STORA & 
SMÅ MÖTEN

Stig Sahlström, Brottmålsadvokaterna
och Jens Ericsson-Rindö, Advokatfirman
Rätt & Råd. 

Åsa Sydén och
Maria Gil från 
Sveriges Riksbank
passade på att få
lite massage.

Huvudsponsor var Seven Day Finance, och övriga sponsorer var Select
Collection, och Stellan Kramer.

Karin 
Gyllenring, 
och Linn Öst 
Nori från 
Stockholms 
Asylbyrå.



Underrättelsetjänst.

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

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

WWW.BLENDOW.SE

gl
ad

to

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

Ulrika Hedlund började som
biträdande
jurist hos Ad-
vokatfirman
Nordia den
18 oktober.
Hon har nyli-
gen avslutat
sin notarie-
tjänstgöring vid Förvaltnings-
rätten i Stockholm där hon pri-
märt har hanterat skatterättsliga
mål. Ulrika har tidigare arbetat
vid Skatteverket och har även
varit skattejurist hos Deloitte.
Hon kommer nu att förstärka
Nordias verksamhetsgrupper
inom skatt, process och obe-
stånd. Ulrikas fritid präglas av
idrott, resor och språk.

Emil Hofbard började som 
biträdande
jurist hos 
Advokatfir-
man Nordia
den 11 okto-
ber. Han
kommer när-

mast från en tjänst som tings-
notarie vid Göteborgs tings-
rätt. Emil anställs som ett led i
Nordias expansion inom ska-
destånd och försäkring samt
processrätt. Han har tidigare
tjänstgjort vid en dansk advo-
katfirma och vid den svenska
delegationen inom OSSE i
Wien. Ekonomi, politik och resor
ligger Emil varmt om hjärtat.

Advokatfirman Nordia är en skandinavisk advokatbyrå med kontor i
Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Oslo. 

Vi är verksamma inom svensk och internationell affärsjuridik 
inkluderande bolagsrätt och transaktioner, försäkrings- och skade-
ståndsrätt, immaterial- och marknadsrätt, fastighetsrätt, 
tvistemål och skiljeförfaranden, ekonomiska brottmål samt 
obeståndsrätt. 

På kontoret i Stockholm som ligger i World Trade Center, 
Kungsbron 1, är vi 40 medarbetare varav 27 jurister.

Setterwalls 
Advokatbyrå

göteborg

Daniel Gutman, 28 år, biträ-
dande jurist, anställdes den 10 sep-
tember i Commercial-gruppen vid
Setterwalls Göteborgskontor. Ef-
ter avslutad notarietjänstgöring
vid Tingsrätten i Göteborg har
han arbetat som handläggare på
Hyres- och arrende-nämnden i
Göteborg. Han tog sin juristexa-
men i Lund och var under ett år
utbytesstudent i Melbourne, 
Australien. 

Johan Rud, 31 år,biträdande jurist,
anställdes den 4 oktober som i
Corporate M&A-gruppen på Set-
terwalls Göteborgskontor. Han har
tagit sin examen i Lund och kom-
mer närmast från en tjänst som
beredningsjurist vid Göteborgs
tingsrätt. Dess-förinnan har han
arbetat som tingsnotarie vid Göte-
borgs tingsrätt och även vid Lin-
köpings tingsrätt. 

malmö

Andrea Wikhäll, 32 år, biträ-
dande jurist, an-
ställdes den 
1 oktober vid
Setterwalls 
Malmökontor.
Andrea kommer
närmast från Lin-
dahl i Helsing-
borg. Andrea tog sin juristexamen
i Lund och arbetade sedan som
tingsnotarie och beredningsjurist
vid Kristianstads tingsrätt. hon till-
hör Setterwalls miljörättsrätts-
grupp.

stockholm

Michael Witting, 29 år, biträ-
dande jurist, an-
ställdes den 23

augusti vid 
Setterwalls
Stockholmskon-
tor. Michael
kommer när-
mast från KPMG
och innan dess Uppsala Universi-
tet. Michael tillhör Setterwalls skat-
tegrupp.

Erik Sandström, 27 år, biträ-
dande jurist, an-
ställdes den 
1 september vid
Setterwalls
Stockholmskon-
tor. Erik kommer
direkt från avslu-
tad utbildning vid Göteborgs uni-
versitet och har tidigare varit upp-
satspraktikant på Setterwalls. Erik
tillhör Setterwalls IP/Tech-grupp.

Joachim Hagen Pikwer, 41 år,
Senior Associate,
anställdes den 
1 oktober vid
Setterwalls
Stockholmskon-
tor. Joachim
kommer när-
mast från IKEA
där han haft ett 2-årigt uppdrag
att som chefjurist bygga upp en
juristavdelning samt corporate go-
ver-nance processer för företagets
verksamhet i rysktalande länder.
Dessförinnan var han verksam i
åtta år som bolagsjurist på Skanska
samt på Advokatfirman Ham-
marskiöld & Co inom bank och fi-

nans. Joachim tillhör Setterwalls in-
frastruktur & entreprenad-grupp.

ny delägare | stockholm

Agnes Larfeldt Alvén, 38 år, de-
lägare, advokat,
anställdes den 
1 oktober vid
Setterwalls
Stockholmskon-
tor. Agnes kom-
mer närmast
från Mannheimer Swartling och
har även varit verksam som delä-
gare vid Advokatfirman Vinge. 
Agnes är verksam inom miljörätt
med särskild inriktning mot vat-
tenrätt. Hon kommer tillsammans
med Anders Linnerborg i Malmö
att fortsätta att bygga upp Setter-
walls miljörättsverksamhet. 

Eversheds Södermark 
Advokatbyrå

Carl Norén, 30

år, advokat, på-
började sin an-
ställning den 
6 juli 2010. Carl
har tidigare erfa-
renhet som
tingsnotarie på
Stockholms tingsrätt, hovrättsfi-
skal på Svea hovrätt samt biträ-
dande jurist på Advokatfirman Sö-
dermark. Hans verksamhetsområden
är tvistelösning och offentlig upp-
handling. Carl kommer närmast
från A1 Advokater.

Gustaf Svenhed, 29 år, biträ-
dande jurist.
Gustaf påbör-
jade sin anställ-
ning hos
Eversheds Sö-
dermark Advo-
katbyrå AB den
4 oktober 2010. Hans verksam-
hetsområde är allmän affärsjuri-
dik. Gustaf arbetade tidigare på
Haparanda tingsrätt och har även
en Civilekonomexamen.

Linda de Melenne Werner,
36 år, jur kand.
Linda påbörjade
sin anställning
hos Eversheds
Södermark Ad-
vokatbyrå AB
den 24 augusti
2010. Lindas huvudsakliga ar-
betsområde är arbetsrätt. Hon
kommer närmast från en tjänst
som jurist på Företagarna.

G Grönberg 
Advokatbyrå 

Sanna Lundkvist, 23 år, biträ-
dande jurist. Sanna Lundkvist som
närmast kommer från studier vid
Uppsala Universitet börjar på G
Grönberg Advokatbyrå den 10 ja-
nuari 2011 som biträdande jurist.
Hon kommer att jobba med Affär-
sjuridik

Vill du också att era 
nyanställda jurister 

skall synas här?

Kontakta Maria Lundgren: 
maria.lundgren@blendow.se 

eller 08-579 366 00.
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Grant Thornton

Markus Karlsson, 35 år, skatte-
jurist. Markus
började sin an-
ställning den 1
september 2010

vid Grant Thorn-
tons skatteavdel-
ning. Han har ti-
digare arbetat som skattekonsult
och som momshandläggare på
Skatteverket.

Gustav Åberg, 25 år, skattejurist.
Gustav började
sin anställning
den 23 augusti
2010 vid Grant
Thorntons skat-
teavdelning. Han
kommer när-
mast från juristutbildningen vid
Stockholms Universitet och arbe-
tar nu inom Grant Thorntons
grupp för ägarledda företag.

David Axelsson, 29 år, skatte-
jurist. David bör-
jade sin anställ-
ning den 1 sep-
tember 2010 vid
Grant Thorntons
skatteavdelning.
Han kommer
närmast från Skatteverkets storfö-
retagsskattekontor i Malmö och
arbetar nu inom Grant Thorntons
momsgrupp.

Holmgrenhansson Advokatbyrå

Madeleine Silfverberg, biträ-
dande jurist. Madeleine började
hos Holm-
grenhansson
Advokatbyrå
den 1 oktober
2010. Made-
leine har stor
erfarenhet av
bolagsrättsliga och immaterial-
rättsliga ärenden och har arbe-
tat mycket som projektledare
för företagsöverlåtelser, bolags-
bildningar m.m. Madeleine har
också undervisat på juristutbild-
ningen vid Stockholms univer-
sitet. Madeleine arbetar främst
med allmän affärsjuridik, avtals-
rätt och immaterialrätt och
kommer närmast från Advokat-
firman Fylgia.

Mathilde Ramel, paralegal.
Mathilde började hos Holm-
grenhansson
Advokatbyrå
den 17 febru-
ari 2010.
Mathilde läser
juridik på
Stockholms
universitet
och arbetar förutom som para-
legal även med allmänna kon-
torsgöromål och bokföring. 

Frida Rudsander, biträdande
jurist. Frida började hos Holm-
grenhansson
Advokatbyrå
den 1 sep-
tember 2010.
Frida är speci-
aliserad på
fastighets-
och miljörätt och har över fem
års erfarenhet av arbete på
domstol. Frida arbetar främst
med miljö-, process och fastig-
hetsrätt och kommer närmast
från miljööverdomstolen.

Affärsjuridik på ett nytt sätt – vi har
bestämt oss för att göra skillnad i 
advokatbranschen. 

Vi har startat Holmgrenhansson Ad-
vokatbyrå för att vi vill förändra och
göra skillnad inom den traditionella
advokatbranschen genom att be-
driva en jämställd advokatbyrå. Vår
advokatverksamhet representerar
helheten i samhället. För klienterna
innebär det att de får tillgång till all
den kompetens som både kvinnor
och män representerar. Vi erbjuder
våra klienter alternativa betalnings-
modeller. Vi har kul på jobbet och
vill skapa ett arbetsklimat där alla
trivs. Vi lägger stor vikt vid ett gott
ledarskap. Genom att driva verk-
samheten på detta sätt, tror vi att vi
kan skapa den största kundnyttan
för våra klienter.

Stefan Ottosson, 43 år, skatte-
konsult, började
sin anställning
den 16 septem-
ber 2010 vid
Grant Thorntons
skatteavdelning
och arbetar på
kontoret i Umeå.
Han kommer närmast från PWC
där han tidigare arbetade som
skatterådgivare.

Kilpatrick Stockton 
Advokat

Gustav Lundquist, 25 år, 
trainee, påbör-
jade sin anställ-
ning hos Kilpa-
trick Stockton
Advokat KB den
6 september
2010. Gustav har
examen från Uppsala universitet
och kommer närmast från en
tjänst hos Svenska Fotbollförbun-
det.

Richard Henriksson, 33 år, 
biträdande jurist,
påbörjade sin an-
ställning hos 
Kilpatrick Stock-
ton Advokat KB
den 20 septem-
ber 2010. 
Richard arbetar med entreprenad-
och processrätt. Han har examen

från Uppsala universitet och har ti-
digare varit beredningsjurist vid
Solna tingsrätt.

Landahl Advokatbyrå 

Gustaf Åkes-
son, 27 år, biträ-
dande jurist.
Gustaf började
sin anställning
den 1 september
på Landahl Ad-
vokatbyrå. Han
är nyutexaminerad Jur. kand. från
Lunds universitet. Gustaf har även
studerat vid University of Sydney,
Australien och praktiserat vid
svenska FN-representationen i
Rom. Gustafs verksamhetsområde
kommer att vara fastighetsrätt
med särskild inriktning transaktio-
ner.

Advokatfirman Delphi

Erica Johansson, advokat, delä-
gare, PhD, är sedan 4 oktober de-
lägare i Advokatfirman Delphis
bank- och finansgrupp. Kommer
närmast från Mayer Brown i Lon-
don. Hon har särskild erfarenhet
inom internationell finansiering,
derivat och kapitalmarknadstrans-
aktioner. 

Bird & Bird Advokat 

Jakob Lamm, 32 år, biträdande
jurist, är sedan
den 4 oktober
2010 anställd
som biträdande
jurist i skatte-
gruppen på Bird
& Birds Stock-
holmskontor. Han kommer när-
mast från Svalner Skatt & transak-
tion. Jakob är inriktad på
företagsbeskattning med särskild
tyngdpunkt på skattefrågor i sam-
band med transaktioner och har
erfarenhet från både privata och
publika transaktioner samt större
omstruktureringar.

Elmzell advokatbyrå

Andreas Tocklin, 35 år, biträ-
dande jurist, på-
började sin an-
ställning hos
Elmzell advokat-
byrå AB den 1
oktober 2010.
Han kommer att
arbeta med arbetsrätt. Andreas
kommer närmast från Advokatfir-
man Cederquist.
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Vill du också att era nyanställda jurister skall synas här?

Kontakta Maria Lundgren: 
maria.lundgren@blendow.se 

eller 08-579 366 00.

A1 Advokater

Henrik Englund, 28 år, biträ-
dande jurist, bör-
jade sin anställ-
ning hos A1

Advokater den 4
oktober 2010.
Han är verksam
inom tvistelös-
ning och kommer närmast från en
anställning hos Skövde tingsrätt.

KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå 

Annalena Dyring-Bro, 
41 år, Jur kand.
KLA Karlerö Lilje-
blad Advokatbyrå
expanderar och
har anställt jur
kand Annalena
Dyring-Bro som
biträdande jurist.
Annalena Dyring-Bro påbörjade
sin anställning i september 2010.
Annalena Dyring-Bro kommer
främst att arbeta med bolagsrätt
och entreprenadrätt och kommer
närmast från Swedbank Juristbyrå.
Hon har även tidigare erfarenhet
från advokatbyråer.

KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå är en medelstor advokatbyrå
med inriktning främst mot svensk och internationell affärsjuri-
dik. Advokatbyrån är verksam inom samtliga affärsjuridiska om-
råden och har spetskompetens inom en rad områden. Klien-
terna är såväl börsbolag som mindre ägarledda företag i
Sverige och utomlands. Advokatbyrån är aktiv medlem i Advoc
en internationell sammanslutning av oberoende advokatfirmor
representerade globalt (www.advoc.com). 

KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå utnämndes nyligen som le-
dande byrå inom Life Science av Global Councel.

Fröberg & Lundholm
Advokatbyrå

Karin Hultman,
32 år, jur. kand.,
påbörjade sin an-
ställning hos Frö-
berg & Lund-
holm
Advokatbyrå den
2010-10-01. Hon kommer att ar-
beta med Miljörätt. Karin kommer
närmast från en tjänst som före-
dragande jurist på Miljööverdom-
stolen, Svea hovrätt.

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



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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Närmare relation 
Bättre prestation

tel. +46 (0)31 348 06 50. www.lawsolution.se

Din af färsjur ist
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Advokatfirman 
Cederquist

Åsa Persson, född 1984, biträ-
dande jurist, på-
började sin an-
ställning som
biträdande jurist
hos Advokatfir-
man Cederquist
den 1 september
2010. Hennes verksamhetsområ-
den är immaterialrätt, media och
IT-rätt och hon kommer närmast
från Göteborgs Universitet.

Martin Ulfson, född 1974, tillträ-
dande delägare,
påbörjade sin an-
ställning hos Ad-
vokatfirman Ce-
derquist den 1
september 2010.
Martin kommer
närmast från
White & Case, New York och
kommer att förstärka Cederquist
inom företagsförvärv.

Carl-Johan Deuschl, född 1973,
delägare, advo-
kat, påbörjade
sin anställning
hos Advokatfir-
man Cederquist
den 18 augusti
2010. Hans verk-
samhetsområde
är företagsförvärv. Carl-Johan har
tidigare jobbat hos Hammarskiöld
& co.

Henrik Wållgren, född 1983, 
biträdande jurist,
påbörjade sin an-
ställning som bi-
trädande jurist
hos Advokatfir-
man Cederquist
den 13 septem-

ber 2010. Henrik kommer att ar-
beta med aktiemarknadsrätt och
värdepappersrätt. Han kommer
närmast från Göteborgs Tingsrätt.

Livet Prause, född 1979, biträ-
dande jurist, bör-
jade som biträ-
dande jurist hos
Advokatfirman
Cederquist den
6 september
2010. Hon kom-
mer att arbeta med Finansiering.
Livet kommer närmast från Stock-
holms Universitet.

Moll Wendén 
Advokatbyrå

Ebba Walberg
Snygg, 40 år,
advokat, delä-
gare, påbörjade
sin anställning
hos Moll Wen-
dén Advokatbyrå
den 1 augusti 2010.
Ebba är specialiserad på arbetsrätt
och ansvarar för Moll Wendéns
växande arbetsrättsgrupp. Hon
kommer närmast från Advokatby-
rån Persson & Partners.

Thomas Ogard, 30 år, biträ-
dande jurist, på-
började sin an-
ställning som
biträdande jurist
hos Moll Wen-
dén Advokat-
byrå den den 1
augusti 2010.
Thomas verksamhetsområde är
huvudsakligen arbetsrätt, men
han arbetar även med kommer-
siella avtal och bolagsrätt. Thomas
har tidigare jobbat hos Persson &
Partners.

Daniel 
Nilsson, 34 år,
advokat, påbör-
jade sin anställ-
ning hos Moll
Wendén Advo-
katbyrå den 
24 maj 2010. Daniel har tidigare
varit verksam vid bland annat

Wistrand Advokatbyrå och Ander-
son, Mori & Tomotsune i Tokyo.
Daniel arbetar huvudsakligen med
kommersiella tvister och fastig-
hetsrelaterade frågor.

Vill du 
också äga ett 
hyreshus?         



Ledarrollen förpliktigar.

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

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

WWW.BLENDOW.SE

gl
ad

to

Staffan Engström, VD

Blendow Group supports ILAC and CEELI Institute 
in their quest to rebuild legal systems in post confl ict areas.
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2010. Karin arbetar främst med
entreprenad- och konsulträtt och
arbetsrätt. Hon kommer närmast
från Nyköpings tingsrätt. 

Jiro Terao, 35 år, advokat
Jiro började hos Foyen i Stock-
holm den 1 oktober 2010. Jiro ar-
betar främst med svensk- och in-
ternationell affärsjuridik, bolagsrätt
och obeståndsrätt. Han kommer
närmast från DLA Nordic Advo-
katfirma.

göteborg

Cathrin Olsson, 27 år, biträ-
dande jurist. Cathrin började hos
Foyen i Göteborg den 11 januari
2010. Cathrin arbetar främst med
allmän affärsjuridik samt process-
rätt. Hon kommer närmast från
Göteborgs tingsrätt.

Mia Lindström, 47 år, biträdande
jurist. Mia började hos Foyen i Gö-
teborg den 1 november 2010 där
hon främst kommer att arbeta
med affärsjuridik och fastighets-
rätt. Mia kommer närmast från
Göteborgs tingsrätt.

Jon Holgersson, 32 år, biträ-
dande jurist. Jon börjar hos Foyen
i Göteborg den 1 december 2010

där han främst kommer att arbeta
med processrätt och fastighets-
rätt. Jon kommer närmast från
Skaraborgs tingsrätt och Polismyn-
digheten i Göteborg.

malmö

Jacob Hamilton, 37 år, advokat
Jacob började hos Foyen i Malmö
den 15 januari 2010. Jacob arbetar

främst med entreprenad- och
konsulträtt och fastighetsrätt. Han
kommer närmast från Mannhei-
mer Swartling i Malmö. 

Richard Sahlberg, 29 år, biträ-
dande jurist. Richard började hos
Foyen i Malmö den 1 oktober
2010. Han arbetar främst med all-
män affärsjuridik, fastighetsrätt,
entreprenad- och konsulträtt och
IT-rätt. Han kommer närmast från
Malmö tingsrätt. 

Wistrand Advokatbyrå

stockholm

Josefine Merimaa, 32 år, 
biträdande jurist, påbörjade sin an-
ställning hos Wistrand Advokatbyrå
Stockholm den 19 oktober 2010

där hon kommer att vara verksam
med arbetsrätt. Hon kommer när-
mast från Danowsky & Partners
Advokatbyrå.

göteborg

Charlotta 
Törnell, 28 år,
biträdande jurist
har anställts till
Wistrand Advo-
katbyrå:s M&A
grupp. Charlotta kommer närmast
från Mölndal och Göteborgs
Tingsrätt där hon har varit verk-
sam som notarie. Hon kommer
att arbeta med bolagsrätt.

Foyen 

stockholm

Karin Nordgren, 29 år, biträ-
dande jurist. Karin började hos
Foyen i Stockholm den 1 februari

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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