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VAD LIGGER BAKOM EN LYCKAD AFFÄR?

dlanordic.se/overens

I fastighetsgruppen har vi kontakt med arkitekter, ingenjörer och besiktningsmän.  
Det gäller att vi förstår klientens verk samhet. För mig är det en fördel att jag har  

sprungit på byggen som liten, hela familjen är i branschen. Även som jurist måste du kunna  
se skillnad på skruv och mutter.�

Jessica Karlsson, advokat, Fastighetsgruppen

Affärsjurister som gör det  
lättare att komma överens
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”vad är tusen advokater på ha-
vets botten?”

”En bra början.” Så lyder ett av
de mest kända av alla de advokat-
skämt som är allra mest spridda i
USA. 

Några andra är: 
”Hur definierar man blandade

känslor?” ”När en advokat kör din
splitternya bil över ett stup”. 

Och:
”Hur vet du att en advokat lju-

ger?” ”Läpparna rör sig”.
Internationellt är advokater en

av de mest ifrågasatta yrkesgrup-
perna, tillsammans med journalis-
ter och politiker. Sverige har hittills
varit ett undantag. Här finns ingen
tradition kring att skämta om advo-
kater. Men nu verkar det som om
det här håller på att förändras. 

allt eftersom samhället blir mer
reglerat kommer juridiken spela
allt större roll i människors vardag.
Och när juridiken – och juristerna
– blir allt mer närvarande blir de
samtidigt mer påpassade och
granskade. Ett exempel är Lars
Ohlssons bok ”Arvodkaterna” som
gavs ut förra året.

Tendensen märks också i årets
upplaga av undersökningen Medie-
barometern där negativ publicitet
har blivit vanligare. 

när advokatskämten sedan blir
vanligare även här – då vet vi att
attityden verkligen har ändrats.
Och den utvecklingen är inget att
skratta bort.

Fler advokatskämt finns på bland annat
lotsofjokes.com/lawyer_jokes_2.asp

JURIDIKEN SOM
SKRATTFEST

CHEFREDAKTÖR

PETER JOHANSSON

telefon 070–620 39 39
e–post peter.johansson@blendow.se

PORTRÄTT

Profilerad professor
Nu utreder professor Dennis Töllborg polisens

internutredningar. Han blev jurist – trots att

han hatade ämnet ”från första boken”.

– Det blev min motivation, säger han. 

MEDIEBAROMETERN

Medieministern 
Under 2012 blev Annie Lööf jur kand, parti-

ledare, näringsminister – och årets mest

omskrivna jurist. 

– En av mina huvuduppgifter är att synas och

skapa opinion, säger hon.

MEDIEBAROMETERN

Mest omskrivna byråerna
Kontroversiella skatteupplägg och grynings-

räder på kontoret har bidragit till att Vinge är

årets mest uppmärksammade advokatbyrå. 

DOKUMENT

Vittnesmål i Etiopien
Legally yours fotograf Magnus Laupa och

brottmålsadvokaten Thomas Olsson åkte till

Etiopien för att försöka få hem de fängslade

journalisterna Johan Persson och Martin

Schibbye.

RESA

Italiensk skidsafari
Sju skidorter på en vecka. I italienska 

Aostadalen hinner man åka på skidsafari.

24 36
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Saabkrisen, barnläkarmålet och korruptionshärvan i Göte-

borg var några av de mest omskrivna juridiska händelserna

2011.

Mest omskrivna juristen? En 28-åring med historiskt stort

statligt inflytande.

– Kul, säger näringsminister Annie Lööf (C).

AV PETER JOHANSSON  |  FOTO MAGNUS LAUPA
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I MEDIAS
FOKUS
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Topp-
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tt vacklande bilföre-
tag, terroristmål och rät-
tegången mot läkaren
på Karolinska sjukhuset
är några av de händel-
ser som präglade nyhet-
såret 2011. De ger även
utslag i  årets upplaga

av undersökningen Mediebarome-
tern, som nu genomförs för nionde
gången. Här kartlägger vi vilka ju-
rister och byråer som syns mest i
medierna. 

Vår samarbetspartner är medie-
analysföretaget Updatum.

– Vi övervakar idag över 40 000
digitala nyhetskällor på 50 språk i
180 länder. För jurister  identifierar
vi även expertbloggar och forum
där vi kan följa relevanta diskus-
sionstrådar och företeelser, säger
vd:n Helge Gjerstad.

– I denna mätning har vi an-
vänt vårt historiska nyhetsarkiv
som utöver bevakning av händelser
och case, ger möjlighet till research
och analys. 

Bland de jurister som syns mest
finns flera toppolitiker. Mer än
hälften av de tio mest omskrivna är
politiker. Näringsminister Annie
Lööf (C), Miljöpartiets språkrör Åsa
Romson, miljöminister Lena Ek (C)
och integrationsminister Erik Ul-
lenhag (FP) finns alla på topp fem.
Avhoppade S-politikerna Pär Nuder
och Thomas Bodström förekommer
flitigt även de. I Nuders fall rör det
sig huvudsakligen om spekulatio-
ner kring hans eventuella åter-

komst i partiledningen, samt be-
vakning av hans nya karriär som
styrelseproffs. 

Advokaten Guy Lofalks andra-
plats hänger ihop med hans upp-
drag som rekonstruktör i krisande
Saab. 

Åklagarna Nils-Eric Schultz och
Agneta Hilding Qvarnström har
fått stor uppmärksamhet för de
korruptions- respektive terrorist-
mål som de arbetar med.

Andra advokater med intensiv
medieexponering är Leif Silbersky,
som bland annat anlitats av den så
kallade ”Ödehusmannen”. Thomas
Olsson - som företräder Sture Berg-
wall (tidigare Thomas Quick) och
de två svenska journalister som
dömts till fängelse i Etiopien - och
Peter Althin, målsägandebiträde i
målet mot läkaren på Karolinska
sjukhuset, har också fått många
träffar.

Saabs resa mot konkurs omfat-
tade många jurister. Lars-Henrik
Andersson, som under kort tid figu-
rerade som rekonstruktör, samt
konkursförvaltaren Hans Bergqvist
fick båda höga placeringar. Den
andra konkursförvaltaren, Anne-
Marie Pouteaux placerade sig strax
utanför advokaternas topp 25, med
158 träffar.

Annie Lööf, Näringsminister 
och partiledare (C) |  6 257

Blev både Centerledare och näringsminister över
en natt. Hamnade samtidigt mitt i medieflödet.

1

E



Saabs resa mot konkurs 
omfattade många jurister.

Lena Ek, miljöminister (C) |  1 640
Lämnade Bryssel och blev Centerpartiets

nya miljöminister.

4
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Guy Lofalk, advokat |  2 693
Gjorde comeback som Saabs rekonstruk-

tör. Hoppade av kort före konkursen. Ifrågasatt
under hela resan.

2 Åsa Romson, språkrör (MP) |  2 358
Blev nytt språkrör för Miljöpartiet. 3

Erik Ullenhag, 
integrationsminister |  1 559

Integrationsministern stod bland annat bakom
ett uppmärksammat debattinlägg om att han
ville motverka mytbildning runt invandring.

5 Björn Hurtig, advokat |  1 238
Byttes ut av Julian Assange, försvarade

narkosläkaren från Karolinska sjukhuset och
sjuksköterska från SOS Alarm. 

7Pär Nuder, styrelseproffs (S) |  1 401
Förre finansministern förekom flitigt 

i spekulationerna när Socialdemokraterna bytte
partiledare 2011.

6

Nils-Eric Schultz, statsåklagare |  1 184
Fortsatte driva korruptionsprocesser 

i Göteborg.

9 Agneta Hilding Qvarnström, 
vice chefsåklagare |  1 086

Agneta Hilding Qvarnström drev bland annat
terrorbrottsprocess i Göteborg.

10Sofia Arkelsten, 
partisekreterare |  1 198

Moderaternas partisekreterare anklagades för
historieförfalskning sedan hon sagt att partiet
varit med och infört fri och lika rösträtt. Hon tog
sedan tillbaka påståendet.
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2011 var ett händelserikt år för
Annie Lööf. Inom loppet av två måna-
der hann hon gifta sig, byta efter-
namn, utses till ny ledare för
Centerpartiet och sedan bli ny när-
ingsminister. I samma veva blev hon
färdig med sin juristexamen.

- Det största som hände mig förra
året var att bli färdig jurist, utöver att

Det största som hände mig förra året var att bli
färdig jurist. Min civila identitet är som jurist, 

Annie
Lööf
syntes mest

’’
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Med 6 257 träffar är Annie Lööf 
den i särklass mest omskrivna 
juristen i Mediebarometern 2011. 



Legally yours  |  1  |  2012 13www.legally-yours.se

MEDIEBAROMETERN  |   2 0 1 2

gifta mig. Min civila identitet är som
jurist, säger hon. 

– År ut och år in har jag haft den
där förargliga examensuppsatsen
kvar. Det var en fantastisk känsla att
jag hann bli klar innan jag presentera-
des som ny partiordförande. Annars
så skulle det nog ha dröjt länge innan
jag blev jur kand.

uppsatsämnet var kronvittnen. Att
ge straffrihet eller strafflindring i ut-
byte mot att personen vittnar mot
medbrottslingar. En omdiskuterad åt-
gärd som bland annat används i Dan-
mark och Norge. Annie Lööf kom
fram till att kronvittnessystem inte
bör införas i Sverige, samma linje
som justitiedepartementet har. 

– Jag tittade bland annat på flera
offentliga utredningar och tog hänsyn
till den svenska rättstraditionen. Till
slut landade jag i att vi inte behöver
införa kronvittnessystem, att vi även i
fortsättningen ska använda andra
verktyg för att komma åt den grova
brottsligheten. Den lagstiftning vi har
rymmer tillräckligt mycket. De se-
naste åren har jag oftast haft de poli-
tiska glasögonen på mig, är van att
argumentera utifrån mina åsikter.
Därför var uppsatsen en sådan utma-
ning, här drog jag slutsatser utifrån
den fakta som fanns presenterad.

– När jag pluggade ifrågasatte jag
det vi lärde oss. På miljörätten och ar-
betsrätten argumenterade jag mot hur
lagstiftningen såg ut. Många av de
klassiska juristerna lär sig hur lagarna
fungerar och argumenterar utifrån
den, för att bistå sina klienter. Då sko-
jade jag om att jag behövde gå in i po-
litiken för att förändra lagstiftningen
innan jag skulle kunna jobba efter
den.  

som lagstiftare har Annie Lööf
haft nytta av juridikkunskaperna.

– Och jag har suttit i många utred-
ningar där juristutbildningen har
varit viktig. Nu när vi diskuterar eu-
ropakten, som bygger mycket på ar-
tiklar i olika fördrag, så är det också
till stor hjälp. Jag har en juridisk och
en politisk kompass i mig. I början
var det lätt att särskilja men nu flyter
det ihop.

När hon blev partiledare och mi-
nister förändrades livet i grunden.

– Visst funderade jag på om det
var klokt att åta sig två så tunga ledar-
roller. Men det har flutit på bra under

hösten. Och 2012 har fått en rivstart
med många aktiviteter mot media. 

Har du ångrat dig någon gång?
– Nej, men det är viktigt att reflektera
över vad man varit med om. Det gör
jag varje helg. 

Med 6 257 träffar är Annie Lööf
den i särklass mest omskrivna juris-
ten i Mediebarometern 2011. Tvåan
Guy Lofalk fick mindre än hälften, 
2 693.

Det är ett stort medialt genom-
brott men det är också ytterst sällsynt
att en 28-årig så snabbt hamnar på så
stort inflytande.

”Inte sedan Gustav IV Adolf har
en så ung svensk haft så mycket
makt” konstaterade Svenska Dagbla-
dets ledarskribent Johan Ingerö. 

– Det är mycket som har hänt, det
är kul att vara omskriven. En av mina
huvuduppgifter är att synas och skapa
opinion. Men visst, en nackdel är att
ens privata liv exponeras på ett sätt

som det inte gör för andra. Det blir ett
avbräck. Frågor om kakrecept och trä-
ningsvanor som man ska svara på för
att personifieras i rollen som politiker. 

– Det finns nackdelar med att bli
en offentlig person, men det är det
värt för att möjligheten att vara med
och påverka och förändra.

som riksdagsledamot var Annie
Lööf en flitig bloggare. Fortfarande
lägger hon stor vikt vid att vara aktiv i
sociala medier.

– Jag skriver egna inlägg på min
blogg, på Facebook och twitter. Det är
viktigt att finnas i den världen.

Flera av årets mest omskrivna ju-
rister är politiker, till exempel Miljö-
partiets språkrör Åsa Romson och
miljöminister Lena Ek (C). 

– Jag känner många riksdagsleda-
möter som jurister. När man arbetar
med lagstiftning är det en fördel att
vant röra sig i den verkligheten, säger
Annie Lööf.

1. Annie Lööf, Näringsminister 6 257
och partiledare (C) 

2. Åsa Romson, språkrör (MP) 2 358

3. Lena Ek, miljöminster (C) 1 640

4. Erik Ullenhag, integrationsminister (FP) 1 559

5. Pär Nuder, fd finansminister (S) 1 401

6. Sofia Arkelsten, partisekreterare (M) 1 198

7. Allan Widman, riksdagsledamot (FP) 529

8. Roberta Alenius, Fredrik Reinfeldts 422
pressekreterare (M) 

9. Caroline Szyber riksdagsledamot (KD) 356

10. Susanne Eberstein riksdagsledamot (S) 342

POLITIKER
TOPPEN
Politikerna som syntes mest i medierna under 2011

Inte sedan Gustav IV Adolf har en
så ung svensk haft så mycket makt

JOHAN INGERÖ
Ledarskribent, 

Svenska Dagbladet 

’’
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1. Guy Lofalk 2 693

2. Björn Hurtig 1 238

3. Thomas Bodström 990

4. Leif Silbersky 874 

5. Thomas Olsson 840 

6. Lars-Henrik Andersson 725

7. Peter Althin 605

8. Hans Strandberg 560

9. Jens Lapidus 553

10. Anne Ramberg 533

11. Rolf Åbjörnsson 480

12. Bertil Villard 401

13. Elisabeth Massi Fritz 397

14. Claes Borgström 373

15. Ulf Ahlstedt 340

16. Margareta Arvidsson 323

17. Urban Gilborne 300 

18. Claes Möllersten 290

19. Jonas Wiklund 278

20. Johan Eriksson 276

21. Per E Samuelson 270

22. Matts Johnsson 236

23. Lars Söderqvist 226

24. Hans Bergqvist 210

25. Leif Ljungholm 202

ADVOKAT
TOPPEN

Guy Lofalk, 2 693 träffar. 

Thomas Bodström, 990 träffar. Leif Silbersky, 874 träffar.

Saabs resa mot konkurs omfattade många jurister. 
Lars-Henrik Andersson, som under kort tid figurerade som
rekonstruktör, samt konkursförvaltaren Hans Bergqvist fick
båda höga placeringar. Den andra konkursförvaltaren,
Anne-Marie Pouteaux placerade sig strax utanför advoka-
ternas topp 25, med 158 träffar.

Advokaterna som syntes mest i medierna under 2011

Thomas Olsson, 840 träffar. Peter Althin, 605 träffar.

Hans Strandberg, 560 träffar. Jens Lapidus, 553 träffar.

Bertil Villard, 401 träffar.

Elisabeth Massi Fritz, 397 träffar. Per E Samuelson, 270 träffar.

Rolf Åbjörnsson, 480 träffar.
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Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik.

Fredrik Boqvist 
Jurist, Stockholm
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med 768 träffar i Mediebarometern
är Vinge årets mest uppmärksam-
made advokatbyrå. Som vanligt består
en stor del av träffarna av rapporter-
ing om nya affärer. I Vinges fall finns
även andra inslag i rapporteringen. I
slutet av september gjorde Ekobrotts-
myndigheten, EBM, en fem timmar
lång gryningsräd mot byrån. En biträ-
dande jurist greps misstänkt för insi-
derbrott. Vinge gjorde en egen
utredning som visade att juristen bru-
tit mot de egna reglerna. Sedan avske-
dades medarbetaren. 

Ett annat sammanhang där Vinges
namn förekom flitigt var när dåva-
rande styrelseordföranden Bertil Vil-
lard kritiserades för att flyttat
mångmiljonvinster till bolag i Peru.
Det visade sig senare att flera andra
Vinge-advokater gjort liknande skat-
teupplägg.

Byråns kommunikationschef
Anna Rasin kommenterar resultatet i
Mediebarometern:

– Dels handlar det om att vi har
väldigt kompetenta och duktiga juris-
ter som låter tala om sig i professio-
nella sammanhang. Dels har förstås
2011 varit ett ovanligt år i termer av
att mindre önskvärda händelser som
inte direkt rör vår verksamhet har fått
uppmärksamhet.

Hur har det påverkat varumärket?
– Vi har mött en stor förståelse för att
det är oerhört svårt att skydda sig mot

den typen av hän-
delser, oavsett hur
bra policys och ru-
tiner man har. Det
är inget som vi
idag får några frå-
gor om till var-
dags. 

Enligt EBM
kommer åtal mot
den insidermiss-
tänkte avskedade
Vinge- juristen att
väckas under våren.

– Händelsen är oerhört tråkig
såväl för individen som för byrån,
men våra interna regler är glasklara
och får inte åsidosättas.

Näst mest träffar fick Lindahl,
mycket tack vare delägaren Lars-Hen-
rik Andersson som utsågs till ny re-
konstruktör i Saab och sedan snabbt
avsade sig uppdraget.

Bolagets konkursförvaltare Hans
Bergqvist (Delphi) och Anne-Marie
Pouteaux (Wistrand) har haft lik-
nande effekt för sina respektive by-
råer.

Roschier hamnar på femte plats i
undersökningen. Även här är orsa-
kerna inte enbart smickrande.  De
uppmärksammade jävsanklagelserna
mot delägarna Axel Calissendorff och
Claes Lundblad har bidragit till mäng-
den.

Journalisten Lars Ohlson, som
med boken ”Arvodkaterna” riktade

Affärsbyråerna blir mer utåtriktade – och  mer granskade.
Vinge är årets mest uppmärksammade advokatbyrå. 
Peruanska skattelösningar och EBM:s gryningsräd är viktiga
orsaker. 

Mindre 
önskvärda 
händelser

hård kritik mot advokaters arbetsme-
toder, tror emellertid inte att medie-
bilden av kåren håller på att
förändras:

– De händelser som det refereras
till har inte fått tillräckligt genomslag
för det. Advokater utsätter sig bara
för risker om de klantar sig gentemot
resursstarka och kraftfulla klienter.
Mot resurssvaga klienter kan de fort-
sätta att missköta sina uppdrag i så
gott som obegränsad utsträckning
utan att något händer. 

Anna Rasin, kommunika-
tionschef, Vinge.

Lars Ohlson, journalisten
bakom boken ”Arvodka-
terna.

NEGATIV PUBLICITET 
BAKOM TOPPLACERINGEN
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”Äntligen 
måndag”

Med Stockholms bästa lägen, ett stort miljöengagemang 
och en unik förvaltning där vi själva ansvarar för alla 
delar av fastigheternas skötsel och för relationen till våra 
hyresgäster, så erbjuder vi kontorslokaler att längta till  
– hela helgen. Välkommen.

    www.humlegarden.se • 08-678 92 00

1. Vinge 768

2. Lindahl 747

3. Mannheimer Swartling 435

4. Delphi 432

5. Roschier 273

6. Setterwalls 199

7. Glimstedt 189

8. DLA Nordic 175

9. Linklaters 172

10. Gernandt & Danielsson 171

11. Wistrand 166

12. White & Case 151

13. Baker & McKenzie 145

14. MAQS 117

15. Cederquist 110

BYRÅ
TOPPEN
Byråerna som syntes mest i medierna under 2011



Kommer din kunskap 
att väga tyngst?
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Skattevolymen 2012:1 
– med den nya skatteförfarandelagen
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1. Nils-Eric Schultz 1 184

2. Agneta Hilding Qvarnström 1 086

3. Solveig Wollstad 595 

4. Marianne Ny 594

5. Pär Andersson 567

6. Pia Åsberg 525

7. Niclas Eltenius 477

8. Lena Lithner 470

9. Gunnar Stetler 392

10. Anders Perklev 337

ÅKLAGAR
TOPPEN
Åklagarna som syntes mest i medierna under 2011

Nils-Eric Schultz, 1 184 träffar.

Marianne Ny, 594 träffar. Anders Perklev, 337 träffar.

Agneta Hilding Qvarnström,
1 086 träffar.
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Domare vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter, Strasbourg
e-mail Elisabet.Fura-Sandstrom@echr.coe.int 

ELISABET FURA

LEGALLY | KRÖNIKA

Hjärtslitande läsning 
väcker frågor 

n oktoberkväll för snart 10 år sedan
samlades över 900 människor på Dubrovka-
teatern i Moskva. I folkmun kallas den ”Nord-
Ost-teatern” efter en populär musikal som
länge spelats där. Teaterbesökarna var sanno-
likt både glada och förväntansfulla inför kväl-

lens föreställning. Kanske hade de klätt upp sig och
somliga hade säkert något särskilt att fira. De anställda på
teatern, artister såväl som övrig personal kände nog det där
vanliga pirret inför kvällens föreställning. Inte kunde
någon av alla de – med några få undantag – som den kväl-
len gick in på teatern och hängde av sig sina ytterkläder i
sin vildaste fantasi föreställa sig vad de skulle få uppleva
de närmaste timmarna och dygnen. Det skulle bli en kväll
de överlevande aldrig någonsin kunde glömma. Teaterföre-
ställningen som var avsedd att vara 3–4 timmar kom att
förvandlas till ett tre dygn långt gisslandrama i vilket 125
tillfångatagna människor skulle mista livet och många bli
invalider för evigt.

nu har dessa händelser fått sitt (sista?) rättsliga efter-
spel då Europadomstolen för mänskliga rättigheter medde-
lade dom den 20 december 2011 i målet Finogenov med
flera mot Ryssland. I mellanperioden har inhemska myn-
digheter och domstolar utrett och genomlyst händelseför-
loppet. Av dessa utredningar framgår bland annat att drygt
40 terrorister tillhörande den tjetjenska separatiströrelsen
beväpnade med maskinvapen och sprängmedel tog över
900 människor som gisslan den 23 oktober 2002. Huvud-
kravet som ställdes för att frige gisslan var att samtliga
ryska trupper omedelbart skulle dras tillbaka från Tjetje-
nien. En krisgrupp under ledning av ryska säkerhetspoli-
sen, FSB, sattes upp och ett stort antal räddningsarbetare
av alla slag kallades in och hölls i beredskap.

18 självmordsbombare var utplacerade inne på teatern
och ytterligare terrorister hade placerat sig i teaterns admi-
nistrativa utrymmen. Inledningsvis tilläts besök av både
myndighetspersoner och journalister som försökte medla i
konflikten och förmå terroristerna att släppa gisslan fri.
Vissa förnödenheter togs emot men sedan blev situationen
alltmer låst och desperat. Flera personer ur gisslan som för-
sökt tala terroristerna till rätta avrättades, somliga direkt och
andra efter att först ha misshandlats. Någon sköts då han
försökte fly, en annan sannolikt av det enda skälet att han

E
strasbourg januari 2012
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bar uniform. Ju längre tiden led desto sämre mådde gisslan.   
Krisgruppen fattade beslut att avbryta förhandlingarna

med terroristerna och storma teatern. Myndigheterna lyck-
ades befria de flesta ur gisslan efter att ha pumpat in en
narkotisk gas i teaterns ventilationssystem och sedan
storma in i lokalen. Ingen av terroristerna på teatern över-
levde räddningsoperationen, däremot åtalades och fälldes
en av dem som deltagit i planeringen och genomförandet
av gisslantagningen från utsidan.  

parternas beskrivningar av vad som hände är motstri-
diga men vissa slutsatser kunde Domstolen ändå dra. Rädd-
ningsoperationen var kaotisk. Samordningen mellan
teamen fungerade dåligt eller inte alls. Överlevande trans-
porterades tillsammans med avlidna utan åtskillnad, vilket
ledde till flera dödsfall som sannolikt kunnat undvikas. Det
saknades ambulanser så många offer transporterades i re-
guljära linjebussar, utan assistans av medicinsk personal.
Trafikpolisen hade inte heller underrättats så färden till de
olika sjukhusen gick inte fort.

Europadomstolen kom att granska det som skett utifrån tre
aspekter:

  Var det befogat och proportionerligt att använda gas,
vars innehåll och dosering aldrig avslöjades, och att däref-
ter storma teatern för att befria gisslan? Kunde användan-
det av gasen likställas med användandet av ”dödligt våld”?

Ja, menade Domstolen som konstaterade att förfarandet
skulle analyseras under artikel 2 (rätten till liv) men inte
fann att det skett något brott mot denna artikel på grund
av beslutet att avsluta förhandlingarna med terroristerna,
använda gas för att oskadliggöra dem och storma teatern.

  Hade räddningsoperationen planerats och genomförts på
ett rimligt säkert sätt? Hade myndigheterna levt upp till sin
skyldighet (”positive obligation”) enligt artikel 2 att aktivt
agera för att skydda och rädda liv? Efter en detaljerad ana-
lys av händelseförloppet så långt det gått att utreda, drar
Domstolen slutsatsen att redan planeringen av operationen
varit bristfällig och genomförandet likaså. Ett brott mot ar-
tikel 2 blev slutsatsen.

  Hade utredningen av vad som inträffat utförts på ett
oberoende och fullödigt sätt? 

Även här blev svaret nej. Domstolen fann det klarlagt

att utredningen av påståendena om myndighetens vårds-
löshet i olika avseende varken varit noggrann eller obero-
ende och följaktligen inte verkningsfull (”effective”) och att
ryska staten brutit mot artikel 2 även i detta avseende. 

Ett skadestånd på totalt 1 254 000 euros dömdes ut. 

den drygt 50 sidor långa domen är hjärtslitande läs-
ning. Den innehåller svidande kritik av ett samhälle som
visat sig inkapabelt att hantera en svår kris, såväl i sitt
akuta skede men också, och i ännu högre grad, efteråt i
räddningsskedet och därefter i brottsutredningen och an-
svarsutkrävandet. De 64 klaganden i Europadomstolen har
beskyllt myndigheterna för att vilja ”lägga locket på”. Ingen
har fått veta vad det var för en gas som användes och
någon ordentlig rättegång kom aldrig till stånd. 

Den ryska regeringens försvarslinje i Strasbourg att det
inte fanns något samband mellan användandet av gasen
och dödsfallen klingar ihåligt, minst sagt. Domstolen, som
var enhällig, skriver: ”Det är osannolikt att 125 människor i
olika åldrar och varierande fysisk kondition dör samtidigt
på samma plats på grund av olika, redan existerande
hälsoproblem.” (paragraf  201).

domen är intressant inte bara för de dramatiska och tra-
giska händelser den beskriver utan i ännu högre grad där-
för att det är första gången som Europadomstolen tolkar
begreppet absolut nödvändighet på ett dynamiskt sätt när
den analyserar hur det dödliga våldet (gasen) brukats av
myndigheterna med hänsyn till hur oerhört allvarlig situa-
tionen var och den tidspress som rådde. Domstolen berör
endast ytligt de olika val myndigheterna gjorde när de hade
att hantera en ytterst allvarlig terroristattack och finner
inte heller anledning att rikta någon kritik på grund av
valen som gjordes. 

I stället har man koncentrerat sig på kontrollen av hur
den efterföljande räddningsoperationen sköttes och hur
brottsutredningen verkställdes och där är man mycket kri-
tisk. Jag utesluter inte att räddningstjänster i andra länder
kan dra vissa lärdomar, även om situationen här var ex-
trem.

Dessutom ger den bakomliggande konflikten i Tjetje-
nien domen en politisk färg och det återstår att se om den
ryska regeringen väljer att försöka få en ny prövning i Stor
Kammare. 

Det är osannolikt att 125 människor i olika åldrar och varierande 
fysisk kondition dör samtidigt på samma plats på grund av olika, 
redan existerande hälsoproblem’’
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Kollega eller kompis?

ålder 29 år   |   jobb Attorney at Law, Awapatent   |   senaste bok: Liftarens guide till galaxen, Douglas Adams
senaste restaurang : Pubologi   |   senaste album : Mer end kaerlighed, Rasmus Seebach

HANNA NILSSON

LEGALLY | KRÖNIKA

em man är på jobbet och vem man är pri-
vat har traditionellt varit skilda från va-

randra. Men utvecklingen har gjort så att
gränserna mellan arbete och privatliv suddas

ut mer och mer. Ofta tas arbetet med hem, pri-
vata ärenden utförs på arbetstid och man tar

med sina kollegor hem genom Facebook och andra sociala
medier. Har denna utveckling också lett till att gränserna
mellan privatperson och arbetskollega har suddats ut? I så
fall, är denna utveckling enbart av godo eller bör man för-
söka hålla isär sitt sociala privat- och arbetsliv?

Alla har sina egna gränser för var den privata personen
börjar och slutar. Egentligen finns det inga regler för vad
man får eller bör berätta om sig själv för sina kollegor. Ens
egna vanor och omdöme sätter gränserna. Vad kollegorna
egentligen vill veta och lyssna på är dock en helt annan
fråga. Alla har sin personliga inställning till hur nära vän
man vill vara med sina kollegor. Och som alltid med per-
sonliga inställningar så kan det lätt bli problem eller kon-
flikter mellan två personer med olika uppfattning. Alla har
väl någon gång varit med om att personen man pratar med
står alldeles, alldeles för nära med resultatet att man an-
tingen måste gå därifrån eller luta sig så långt bak att det
krävs flera kiropraktorbesök innan man är sig själv igen.
Har man inte sina känselspröt ute kan man riskera att ut-
sätta sina kollegor för den verbala motsvarigheten, genom
att vara alldeles för öppen med sitt privatliv och sina
känslor. Resultatet av detta blir tyvärr inte att kollegan blir
en vän, utan snarare att kollegan blir obekväm. Nu måste
man också ha med sig samma tänk hem, med avseende på
vad man väljer att avslöja om sig själv genom olika typer
av sociala medier. Det finns ju en möjlighet att helt ute-
stänga sina kollegor från till exempel sin facebooksida,
men det blir allt mindre vanligt. 

men så länge man respekterar sina kollegors gränser
och inte pratar öronen av dem om sitt inre känsloliv, finns
det egentligen någon anledning att hålla sitt yrkesliv sepa-
rerat från sitt privatliv ur ett socialt perspektiv? Ska man
undvika att bli kompis med sina kollegor? Naturligtvis är
det upp till var och en vad man vill ha för relation med
sina arbetskamrater, men hur man än gör så kommer det
att uppstå någon slags relation. Arbetar man dessutom till-
sammans under många år så är det nästan oundvikligt att
det bildas någon typ av vänskap, i bästa fall en ömsesidig
och givande sådan. För arbetsplatsen är ju faktiskt roligare
när man jobbar ihop med sina kompisar! Det är skönt att
ha någon på jobbet att kunna anförtro sig åt och snacka av
sig med i kaffepausen. När man arbetar ihop med sina
kompisar kan det visserligen vara lätt hänt att man släpper

lite mer på kontrollen och kanske framför allt vad avser hu-
möret. Det kan kännas enklare och mer naturligt att visa
sitt dåliga humör framför människor som man känner än
framför de som är ”bara” kollegor, vilket så klart kan på-
verka arbetsmiljön. Även i dessa situationer kan det dock
vara fördelaktigt att ha en vänskapsrelation med kolle-
gorna. Rör det sig om lite allmän vardaglig irritation så
finns det en större förlåtelse för omständigheterna och det
förlåts och glöms bort fort. Vid mer långvarig irritation kan
det till och med vara bra att ha en vän nära som säger till
när det är dags att skärpa sig. Uppstår det en konflikt med
en kollega är det ofta enklare att prata ut och lösa konflik-
ten snabbt och enkelt om man känner varandra väl. Det är
betydligt mer hälsosamt än att gå runt och muttra om
saken i flera månader för att man inte kan eller vågar tala
ut om saken.  

betydligt farligare för karriären är motsatsen till att
försöka vara kompis med kollegorna, det vill säga att inte
över huvud taget dela med sig av vem man är och sina tan-
kar. Och än värre, att inte ha något intresse för sina kolle-
gor, deras familjer och liv. Relationsbyggande är en stor del
av yrkeslivet, oavsett i vilken bransch man verkar. Det in-
terna kontaktnätet på arbetsplatsen är av stor betydelse för
möjligheten att avancera. Arbetar man dessutom som kon-
sult är relationsbyggande en förutsättning för att lyckas.
Kan man inte ens visa intresse för de kollegor som man ar-
betar med varje dag, hur ska man då kunna bygga en bra
relation med en kund som man har enbart sporadisk kon-
takt med? 

Oavsett om man vill kalla sina arbetskamrater för kom-
pisar eller kollegor så finns det alla möjligheter att bygga
värdefulla relationer på arbetet, så länge man har ett in-
tresse för att lära känna sina kollegor och behandlar dem
som man själv vill bli behandlad. Och då finns ingen anled-
ning att vara rädd för att vara lite öppen och personlig. Fast
det är på arbetstid.  

Alla har sin personliga inställ-
ning till hur nära vän man vill
vara med sina kollegor. Och som
alltid med personliga inställ-
ningar så kan det lätt bli problem
eller konflikter mellan två perso-
ner med olika uppfattning.

’’V
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Hatet mot
juridiken

blev hans motivation

Legally yours  |  1  |  2012 25

AV PETER JOHANSSON  |  FOTO JONTE WENTZEL

Han kallar sig skämtsamt för ”Sveriges ende jurist” – men hatade

 juridiken från första stund.

Möt Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap.

– Jag kräver inte att folk ska vara som jag. Men jag föraktar 

deras indifferens.

DENNIS TÖLLBORG



’’ Jag skulle ha 5 000 spänn mer 
i månaden än tre andra namngivna
professorer. Helst ville jag inte själv
ha någon löneförhöjning, jag såg
hellre att deras löner sänktes



namn Dennis Töllborg  |  ålder 58  |  familj  Hustrun Marja och två vuxna söner  |  senaste bok ”Svina-
längorna” av Susanna Alakoski  |  senaste film ”Dokumentärfilmen Prinsessan. Den var fullständigt under-
bar. Nästan så jag grät.”  |  kuriosa ”Det närmaste jag kommit KU, är faktiskt Kyrkans Ungdom. Det enda
parti jag varit medlem i är Centerpartiet”
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uckande sträcker sig Dennis Töll-
borg efter snusdosan. 

– Vi har nästan inga jurister i
Sverige längre. Det finns en.
Och det är jag om du nu be-
höver fråga, säger han med
en anstrykning av ironi. 

Hur menar du?
– För mig är juridik regler

och värden. Man måste ha båda. Det
går inte att bara följa regler, eller att
bara styras av värden. Men jag har stor
respekt för många svenska jurister.

Dennis Töllborg har lämnat juri-
diska institutionen i Göteborg. Det var
2006 –i protest mot institutionens be-
slut att ”sälja professorstiteln till ut-
valda delar av juristsocieteten” –
deltidsprofessurer som kunde finansi-
eras av advokatbyråer

– Det var droppen som fick bäga-
ren att rinna över. Hur skulle jag
kunna gå kvar där, och ta dessa som
köpt sin titel i hand och behandla
dem med respekt? Det gick inte att
stanna. Det här är numera utryckligen
förbjudet enligt ett rektorsbeslut.

Då hade han varit professor i rätts-
vetenskap i Göteborg sedan 1996.

– Jag var inte ensam om att bygga
upp institutionen. Men jag var en ka-
talysator.

Dennis Töllborg ville bryta helt
med juridiska institutionen. Han kon-
taktades av andra fakulteter och av
näringslivet. Efter ett halvår bestämde
han sig för att gå till GRI, universite-
tets avdelning för tvärvetenskaplig
forskning och blev intresserad av att
flytta sin anställning dit. 

– Men för att gå med på att stanna
kvar på universitetet ställde jag tre
krav till fakultetsnämnden. Ett, jag
skulle inte ha någon som helst kopp-
ling till juridiska institutionen, inte
ens en mailadress. Två, jag skulle ha 
5 000 spänn mer i månaden än tre
andra namngivna professorer. Helst
ville jag inte själv ha någon löneför-
höjning, jag såg hellre att deras löner
sänktes. Slutligen ville jag ha inskri-
vet att så länge det var en socialdemo-
kratisk regering skulle jag inte behöva
söka pengar till min  forskning. 

Och hur togs de där kraven emot?
– Det första var no problems. På det
andra svarade de med att i stället höja

S



    
   

Då och då i livets uppstår ett behov av att värdera eller avyttra många olika föremål av varierande värde. 
Det kan röra sig om en bodelning eller ett arvsskifte. Bukowskis har utfört värderingar av konst, design 
och antikviteter sedan 1870. Våra kunniga experter utför värderingar i hela landet. Bukowskis erbjuder 
en enkel och effektiv helhetslösning för försäljning av hela hem. Välkommen att kontakta Bukowskis för 
fri konsultation. Telefon: 0708 - 92 19 97, malin.sveholm@bukowskis.com
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min lön så ini helvete, så att den med
marginal översteg de där 5 000 kro-
norna. Fair enough. 

– Det tredje kravet vågade de inte
gå med, alltså att man skrev ned det
där med socialdemokratisk regering,
trots att jag sa att de förlorar ju ändå
valet strax. Istället blev deras bud att
jag aldrig mer skulle behöva söka mer
pengar, oavsett regering. OK, korkat,
men bättre för mig. 

egentligen ville Dennis Töllborg bli
mellanstadielärare, men betygen
räckte inte. 

– Efteråt jobbade jag på Stena och
på bandet på Volvo. När min tjej och
jag varit ihop i tre år tyckte hennes
föräldrar att det skulle bli något av
mig. Då fanns det två ospärrade linjer,
teologi och juridik. Och min religiösa
period var över.

Så det fick bli juridikstudier i
Lund. Svärföräldrarna hade kontakter
vid hamnen och såg Töllborg som en
blivande sjörättsjurist.

– Jag hatade juridik, från första
boken. Det blev min motivation. Jag
pluggade som fan för jag ville aldrig
mer öppna de där böckerna. 

Flickvännen ”tog sitt förnuft till
fånga” och gjorde slut. Dennis Töll-
borg fortsatte trots detta med juridi-
ken. Han försökte få ett extrajobb på
sin gamla arbetsplats Volvo, men fick
nej.

– De hade i januari förklarat att de
gärna såg mig som sommarjobbare –
jag kunde omedelbart sättas in i pro-
duktionen. Så i maj stegade jag upp,
och plötsligt sa de att det fanns inga
jobb. Då hade två gymnasister, som
aldrig jobbat på Volvo förut, fått jobb
precis före mig. Senare fick jag veta
att jag var svartlistad, att de hade an-

tecknat mig som strejkledare.  Men
det var fel, jag hade inte strejkat. 

Händelsen gjorde att han började
intressera sig för svartlistningar på ar-
betsplatser.

Han fick kännedom om Personal-
kontrollkungörelsen, som innebar att
personer som söker vissa tjänster kon-
trolleras mot Säkerhetspolisens regis-
ter. I lagen stod att uppgifterna ska
delges den som kontrollerats. Hypote-
sen var att denna regel om kommuni-
kation inte tillämpades.

Ett av de fall som Töllborg grans-
kade rörde snickaren Torsten Leander
som nekats fast anställning vid Marin-
museet i Karlskrona men som först
efter 18 år fick veta varför hans svart-
listats. Han hade tidigare varit med-
lem i SKP, Sveriges kommunistiska
parti. 

Därefter ändrades systemet.

Har du läst din egen Säpoakt?
– Nej, man blir bara ledsen. Men i 
Leanderakten har jag sett en loggno-
tering där de nämner mig. ”Han var
propert klädd. Tystlåten när han gick
härifrån” skriver de efter att jag varit
uppe på Säpo vid ett tillfälle. Lite
längre ner står det ”därefter gick han
till Skansen och såg en konsert med
Arne Domnerus”. Det har jag aldrig
gjort, jag gillar inte sån jazz. Det är väl
möjligt att de som skulle bevaka mig i
stället tog sig några timmars egentid.  

Första besöket på Säkerhetspoli-
sen blev speciellt. Dennis Töllborg var
25 år och hade inlett arbetet med upp-
satsen.

– Jag ringde på, någon öppnade.
”Där är du” sa han och förde in mig i
ett rum där några andra unga killar
väntade. Jag stannar några minuter
innan jag förstår att jag hamnat på 

introduktion för nyanställda på Säpo.
Hade jag inte varit så förbannat ärlig,
hade jag naturligtvis ”wallraffat” och
suttit kvar. 

Avhandlingen fick stor uppmärk-
samhet, även internationellt. Dennis
Töllborg blev en debattör som väcker
känslor. 

– Jag älskar policing och blir därför
upprörd över slapphet och dumhet.

Uppmuntrande kommentarer kan
komma vid fredagsbesöken på Sjuans
ölhall nära Saluhallen. 

–Jag har fått många hotbrev, men
reagerar bara när de kommer från so-
cieteten. Så var det nu när jag till ex-
empel skrivit om korruptionshärvan. 

dennis töllborg reagerar starkt
mot vad han kallar skillnaden mellan
retorik och praktik. Den inställningen
har haft sedan han var” ”14 månader,
kanske”.

– När det var folk hemma var mor-
san och styvfarsan jättetrevliga. Men
när någon gått pratade man skit om
dem. Jag förstod mig aldrig på den här
sociala smörjan. Jag tycker illa om so-
cial kompetens. Det har blivit en ursäkt
för att slippa ta personligt ansvar och
upprätthålla professionell kompetens. 

– Man ansvarar för det man gjort.
Sedan rättar man till det. Om ungjä-
veln snattat åker man dit och låter
honom lämna tillbaka det, men sedan
är det dags att släppa händelsen. Det
ska inte vara någon overkill.

Går din egen retorik och praktik alltid
ihop?
– Absolut inte. Det här handlar om
min självbild.

Vad ångrar du mest?
– For fucks sake! Jag kan ge ut en bok.

Jag har fått många hotbrev, men reagerar
bara när de kommer från societeten. ’’
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Jag förstod mig aldrig på den 

här sociala smörjan. Jag tycker

illa om social kompetens.
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LEANDER-FALLET 
Snickaren Torsten Leander blev 1979
nekad arbete på marinmuseet i Karl-
skrona eftersom Säpo registrerat
honom som säkerhetsrisk. 
1986 tog Dennis Töllborg fallet till

Europadomstolen utan resultat. Lean-
der förlorade med röstsiffrorna 4–3,
en av dem som röstade emot var den
svenska riksmarskalken.
1997 fick Leander upprättelse och

skadestånd av regeringen.  
Samtidigt tillsattes Säkerhetstjänst-

kommissionen med syfte att granska
Säpos registrering av svenska med-
borgare.

I Leanders Säpoakt framgår att
han registrerats för medlemskap i stu-
dentorganisationen Clarté i det tidiga
1970-talet.

– Ärendet handlade om artikel 13,
att man inte döms ohörd utan skall ha
rätt att få reda på vad som påstås om
en och kunna diskutera korrekthet
och relevans, kommenterar Dennis
Töllborg.

’’
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Jag är en lättlurad djävel, så det finns
tusen beslut jag ångrar. 

för två år sedan fick Dennis Töll-
borg i uppdrag av Polismyndigheten i
Västra Götaland att utreda anmäl-
ningar mot poliser. I en delrapport
lade han fram förslaget att inrätta en
ny helt fristående organisation för in-
ternutredningar samt att brottsrubri-
ceringen ”illojal maktanvändning” ska
införas. Justitieministern var kallsin-
nig, sa till TT att några lagändringar
inte var att vänta och hänvisade till en
omorganisation som skulle vara
bättre rustad att hantera problemen.

– Det är personalpolitiken som
styr. Allt det här kommer att ändras,
men det tar några år. Det är några
som måste pensioneras först. Sen bör-
jar det röra på sig.

Dennis Töllborg är nu mitt inne i
att slutföra rapporten. Förra året åkte
han iväg på en tio veckor lång arbets-
resa till bland annat Crime and Mis-
conduct Commission i Queensland i
Australien, en fristående myndighet
som utreder anmälningar mot poliser.  

– Jag fick bo i ett studentrum i en
bunker, långt därifrån. Resan hade ti-
digare godkänts men efter delrappor-
ten blev det bom stopp. Jag tycker
inte det går an.

Genom åren har Dennis Töllborg
ofta anlitats av polisen i olika sam-
manhang.  

– Mitt jobb är att hjälpa polisen
höja kvaliteten.

När tjänsten som rikspolischef ut-
lystes var Dennis Töllborg en av de
sökande.

Du fick inte jobbet.
– Nej, sannolikheten för det var kanske
tio procent. Men bland de sökande
var jag den i särklass mest meriterade. 

Vad hade du tänkt göra?
– Jag skulle bland annat ha tagit reda
på hur mycket pengar kommunerna
lägger på olika säkerhetsbolag. Sedan
skulle jag ha skapat en kommunal poli-
skår för att ersätta dem. Då skulle vi få
ett gendarmeri, och det behöver vi. Po-
lisen måste få lokal förankring – och
akademiseras. Det borde vara obligato-
riskt med ett år juridik, statsvetenskap
eller något annat ämne. Det gör att
man har en möjlighet att sluta inom
kåren. I dag är du polis eller ingenting.

– Sedan måste polisen sluta räkna
pinnar. Uppdraget är att beivra brott,
och man levererar inte till Justitiede-
partementet utan till folket. Sluta stå
vid till exempel Slottsskogsvallen och
ha blåstester. Det finns inte en rattfyl-
lerist i Göteborg som tar den vägen
någon av årets 365 dagar. Snuten vill
inte heller att de gör det, då måste det
tas blodprov, och så tappar man tid
och försämrar statistiken. Sådan brist
på ledarskap påverkar de unga nya
ambitiösa poliserna som snart blir
apatiska och tappar sin glöd. Jobbet
blir bara en inkomst.

Varken Dennis Töllborg eller någon
av de andra som skickat in ansökan
fick jobbet.

– Departementet ville inte ha mig.
De ville ha en Bengt Svenson som kan
ge dem mätbara resultat.

Kan du tänka dig att söka fler jobb?
– Vi har ett system som befordrar in-
kompetens. Att öppna upp de struktu-
rerna är en av de bästa sakerna
Beatrice Ask har gjort som justitiemi-
nister. Det är jättebra att man kan
söka till exemepl domartjänster. Men
själv passar jag inte som domare. 

Justitieråd då? 
– De kommer aldrig fråga mig om HD.

Hur skulle det se ut på luncherna och
cocktailpartyna?

dennis töllborg är engagerad i fil-
delningsdebatten. På hans hemsida
stella-bianca.se finns delar av hans
akademiska och litterära produktion
att ladda ner gratis. Där delar han
också ut utmärkelsen ”Årets Holme”
till någon som verkar i medborgarrätts-
kämpen Rosa Parks anda. 2010 gick
den till Wikileaks grundare Julian As-
sange.

– Julian Assange är en hjälte för
att han skapat Wikileaks, kommente-
rar Dennis Töllborg. 

Vad har du för tankar om den svenska
processen mot honom?
– Varför åker han inte hit för? Han är
möjligen skyldig till brott och till att
vara manschauvinist. Jag har läst
förundersökningen. Det får ha sin
gång. De frågade om jag kunde vittna,
men jag känner inte att jag har något
särskilt att säga.

De amerikanska kreditkortsföreta-
gen Visa och Mastercard driver sedan
ett par år en bojkott mot Wikileaks.

– De har själva bestämt sig för att
blockera betalningsströmmarna.
Svenska Finansinspektionen och Kon-
kurrensverket gör ingenting åt detta.
Det är ett angrepp mot den svenska
suveräniteten som knappt går att
mäta. Det är tveksamt om vi ens kan
kallas för rättstat längre. 

– Om det fanns ett rättsligt beslut,
till och med ett amerikanskt rättsligt
beslut, så skulle jag inte ha några pro-
blem med det här.  Och om de inte
varit marknadsdominanter. Men nu
finns inget alternativ. Jag har inget
kort längre, i protest. Men banken har
inget annat kort att ge mig så jag får
gå in på bankkontoret för att ta ut

Jag stannar några minuter innan jag förstår 
att jag hamnat på introduktion för nyanställda 
på Säpo. Hade jag inte varit så förbannat ärlig, 
hade jag naturligtvis ”wallraffat” och suttit kvar.

’’
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pengar. Jag slipper numera i vart fall
visa legitimation.

I samband med studieresan till Au-
stralien ställde Töllborgs bojkott till
problem. Han räknade med utgifter på
omkring 70 000 kronor under resan.

– Jag insåg att jag inte kunde ta
med mig så mycket pengar på planet.
Då skulle jag direkt misstänkas för
terrorbrott.

Dennis Töllborg konsulterade Fi-
nansinspektionen. De tipsade om att
han kunde skicka pengarna till någon
av sina australiska kollegor.

– Men så väl kände jag inte dem,
det var att kräva lite för mycket av dem. 

Så hur gjorde du?
– Skaffade Visakort.
– Varje gång jag behövde använda
kortet gav jag 100 spänn i böter till
Wikileaks. Det var enda sättet. Så
klippte jag det sen när jag kom hem. 

Hur har juristkåren förändrats sedan du
började?
– Synen på rätten har ändrat sig. Att
man kliver ner från piedestalen och
försöker förklara hur man tänker, det
är jättebra. Domare och professorer
inser att de inte är gudar utan att de
också kan ha fel emellanåt. Det här
fanns även tidigare, men det är mer
allmänt förekommande nu.

– Sedan har grundlagarna blivit
mycket mer närvarande i processen.
Det är ett legitimt juridiskt argument
att hänvisa till dem. Tidigare var det
närmast kuriöst att göra det i en för-
handling. Eu-inträdet har spelat in
här, influenser från anglosaxiska län-
der där det här är tradition.

Vilket är det allvarligaste brott du gjort?
– Så frågade de när jag skulle resa in i
Australien också. ”Have you ever com-

mitted a crime?” ”Yes” fyllde jag i. 
Då syftade jag på fortkörning. 

Efter ett långt förhör i säkerhets-
kontrollen fick Dennis Töllborg rådet
att inte fylla i rutan nästa gång.

Övervägde du att ljuga?
– Nej.

Har du varit med om något liknande tidi-
gare?
– Ja, när jag skulle föreläsa i USA för
fem-sex år sedan delade de ut de här
gröna lapparna på flyget. Där ska man
bland annat skriva under på att man
inte har några rättsliga anspråk på
USA, vad som än händer. Det där strök
jag över. Sen gick jag till passkontrol-
len. Kontrollanten bara log och släppte
in mig. Jag blev så förvånad att jag
glömde mitt bagage och fick gå tillbaka
in. Sen kom CIA och hämtade mig. Jag
var där på inbjudan av Ethics & Intel-
ligence, ett initiativ från en CIA-agent.

De satte dig på planet hem?
– Nej, de skjutsade mig till konferen-
sen. Jag var keynote speaker. En möj-
lig förklaring är att arrangörerna
förankrat det. ”Släpp in den där jävla
idioten, han gör sånt där”.

Få är så benhårt principiella. Känner du
dig ensam?
– Ja. Det är väl något genetiskt. Nuför-
tiden är det ett intellektuellt val, jag
har bestämt mig för att inte växa upp.
Jag kräver inte att folk ska vara som
jag. Men jag föraktar deras indiffe-
rens. De onda människorna är inget
problem, de är så få och kan inte
ställa till med så mycket. Det är de lik-
giltiga som är problemet.
– Men jag är nog en besvärlig männi-
ska att leva med. Du skulle kanske ha
intervjuat min fru i stället.  

Vi har ett system som befordrar inkompetens. 
Att öppna upp de strukturerna är en av de bästa 
sakerna Beatrice Ask har gjort som justitieminister. 

”ÅRETS HOLME”
Sedan 2008 delar Dennis Töllborg ut priset ”Årets
Holme”. Namnet kommer från romanfiguren
Holme, från Jan Fridegårds trilogi Trägudars land,
Gryningsfolket och Offerrök. 

Hittills har pristagarna varit 
2008 brottaren Ara Abrahamian.
2009 journalisten Lydia Cacho
2010Wikileaks grundare Julian Assange
2011 journalisten Shahira Amin

Källa: Stella-bianca.se

’’



Karaktärsvittne i

Etiopien



Tillsammans med advo-
katen Thomas Olsson
åkte Legally yours 
Magnus Laupa till Addis
Abeba med ett mål: 
att få de svenska journa-
listerna Johan Persson
och Martin Schibbye fria.
– För mig känns det som
att allting var teater,
säger Magnus Laupa.

Magnus Laupa samlar tankarna inför vittnesmålet. 

magnus laupa sitter ensam i Sven-
ska kyrkans frukostrum. Snart ska han
i väg till domstolsbyggnaden för att
vittna i rättegången mot hans kollegor
Johan Persson och Martin Schibbye.

Som delägare i bildbyrån Konti-
nent är Magnus Laupa här som karak-
tärsvittne. Johan Persson har länge
tillhört byrån, som sålt vidare hans
bilder från minröjning i Guinea Bis-
sau, amerikansk miliser med mera.

– Johan är väldigt fokuserad, har
ett starkt engagemang och är duktig
på att gräva fram oberättade stories.
När han jobbar med någonting vet
man nästan att det kan fälla reger-
ingar.

Under våren hade Johan Persson
berättat för Magnus Laupa att han
planerade en resa till Afrikas horn till-
sammans med reportern Martin
Schibbye.

– De skulle göra reportage om situ-
ationen i Ogaden-regionen. Visa hur
civilbefolkningen påverkas. Det fanns
tydliga bevis om tvångsförflyttningar
och att det förekommit våld och våld-
täkter om lokalbefolkningen inte sa-
marbetar. De berättade att bolag
knutna till svenska Lundin Oil exploa-
terade regionen. 

I början av juli nåddes Magnus
Laupa sedan av nyheten att två
svenska journalister var försvunna i
Ogaden.

– Jag tänkte bara ”Nej, det måste
vara dom.” När jag sedan fick höra att
de gripits var det nästan en lättnad, de
levde i alla fall.

Den första tiden upplevde Magnus
Laupa att de svenska myndigheterna

DOKUMENT  |   E T IOPI E N
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Sju schyssta skäl 
att välja Folksam Fondförsäkring

För det första

Vi är oberoende. Det är bra. För dig.

För det andra

Inga dolda avgifter. Eller avsikter.

För det tredje

Vilse i fondträsket? Vi guidar dig.

För det fjärde

Välja fond?  Vi har de flesta av de bästa.

För det femte

Köp och sälj. Utan väntetid.

För det sjätte

Låga avgifter. Höga krav.

För det sjunde

Dina pengar kan göra nytta.  
Om och som du vill.

Vänd dig till din försäkringsförmedlare 
eller läs mer på folksam.se/schyssta
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Thomas Olsson framför domstolsbyggnaden.

’’

gjorde för lite för att få hem hans kol-
legor.

– Jag ville att man skulla agera
innan det blev en rättsprocess, då
hade det varit lättare att nå resultat.
Sverige gjorde inte tillräckligt mycket
då. Men i första läget såg man dem
inte ens som journalister. 

Vad beror det på tror du?
– Det hänger nog ihop med att de är
frilansare. Om SVT:s team försvunnit
i Ogaden skulle nog svenska myndig-
heter ha agerat helt annorlunda.

Senare under sommaren uppma-
nade Magnus Laupas fru honom att
agera.

– Hon ville inte se mig gå omkring
som i ett vakuum. Jag och min kollega
Fredric Alm skrev ett upprop till alla
riksdagsledamöter och 150 chefredak-
törer. Vi beskrev vad som höll på att
hända. Nu vände det. 

Riksdagsledamöter som Bodil Ce-
ballos (MP) och Desirée Pethrus (KD)
började engagera sig i frågan.

I samma veva hade advokat Tho-
mas Olsson kopplats in.

– Johan och Martin hade lyckats få
kontakt med anhöriga och den vägen
framfört att de ville ha mig som advo-
kat. 

I början av 2000-talet företrädde
han den svenska delen av banknät-
verket al-Barakaat när de kämpade för
att strykas från FN:s terrorlista. Något
som uppnåddes 2009.

– I samband med det uppdraget
hade jag haft en hel del med Afrikas
horn att göra, och även besökt Etio-
pien tidigare. Jag hade en god bild av
situationen i området, men ingen di-
rekt kännedom om det etiopiska rätts-
systemet.

Från Sverige skulle han samarbeta
med de etiopiska advokaterna Abebe

Balcha Korcho, Seleshi Ketsela och
Derbew Temesgen. Han skulle bistå
dem med dokumentation, vittnen och
annat utredningsmaterial som fanns i
Sverige.

– Tidigt stod det klart att det fanns
två dimensioner i det här målet, en
rättslig och en politisk. Inledningsvis
handlade det om att balansera de här
intressena mot varandra. Att försöka
påverka opinionen i Sverige samtidigt
som jag förberedde den juridiska pro-
cessen. Många i Sverige verkade tycka
att de hade sig själva att skylla och att
det här var en etiopisk angelägenhet.
Vi ville ge frågan en annan dignitet
och det tycker jag att vi lyckades rätt
bra med. 

Hur upplevde du processen i rättssalen?
– Jag hade kanske velat göra saker an-
norlunda, men de etiopiska advoka-
terna är verksamma i det här rättsys-

Tidigt stod det klart att det fanns två dimensioner
i det här målet, en rättslig och en politisk. 
Inledningsvis handlade det om att balansera de
här intressena mot varandra.
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Valet att inte överklaga var inte särskilt svårt. 
I högre instans skulle det ha varit ännu svårare
att få rätt, i och med att domarna där utses 
direkt av justitieministern och därmed är 
utlämnade till hans godtycke. 

’’
Magnus Laupa inför avresan till Etiopien. "Bli inte ledsen om du känner dig oviktig" 

förvarnade Thomas Olsson.

Nådeansökan måste lämnas in på en nationell
högtidsdag. "Etiopien är ett religiöst land, och
helgdagarna duggar tätt" säger Thomas Olsson.
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Thomas Olsson och Magnus Laupa samtalar med magasinet Filters chefredaktör Mattias Göransson.
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Martin Schibbyes fru Linnea hjälper Magnus Laupa med
näsduken. Schibbyes syster Greta till vänster och svärfar
Olle Steiner till höger.

Magnus Laupa intervjuas
av Sveriges Radio.
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temet och kan den kontexten. De vet
vilka ramar de har att röra sig inom,
och de ramarna kan höra samman
med samhällsklimatet.

– Med de förutsättningarna tycker
jag att de gjorde allt de kunde för att
ge Martin och Johan en rättvis rätte-
gång. De hade till exempel inte kunnat
framföra kritik mot lagstiftningen, det
hade kunnat få konsekvenser på
andra plan.

– Men tolksituationen var bekläm-
mande. Först mot slutet när ambassa-
den begärde in sin egen tolk blev det
bättre. I övrigt var det under all kritik.

inför avresan till Etiopien hade
Thomas Olsson förvarnat Magnus
Laupa. ”Bli inte ledsen om du känner
dig totalt oviktig, om åklagarna verkar
ointresserade av vad du har att säga”.

– Men så blev det inte alls, säger
Magnus Laupa.

Tillsammans med Mattias Görans-
son, chefredaktör för magasinet Filter
som Johan Persson och Martin Schib-
bye eventuellt skulle ha levererat re-
portage till, fick Magnus Laupa vänta
utanför domstolsbyggnaden i sex tim-
mar. Därinne fanns vakter med auto-
matgevär. På gården stod en byggnad
där de åtalade fick vänta.

– Det såg ut som en boskapsbur. I

pauser dömdes de av. Under ett elav-
brott fick en av dem livstids fängelse
och en annan nio år. De dömdes
under loppet av tre minuter. Ingen av
dem hade försvarare.

I rättssalen väntade 200 personer.
Framför röda sammetsdraperier satt
domaren.

– De korsförhörde mig i en timma.
Jag fick intrycket att de var uppriktigt
intresserade av min utsaga och att de
tog oss på allvar.

Därför blev han förvånad när
Johan Persson och Martin Schibbye
två veckor senare dömdes till elva års
fängelse för terrorbrott:

– Trots svag bevisning var domen
glasklar. Den gick helt på åklagarens
linje. För mig känns det som att all-
ting var teater.

I januari meddelades att de svenska
journalisterna ska ansöka om nåd.

Thomas Olsson motiverar:
– En avsikt med rättegången var

att brännmärka all form av kontakt
med oppositionen. Valet att inte över-
klaga var inte särskilt svårt. I högre
instans skulle det ha varit ännu svå-
rare att få rätt, i och med att domarna
där utses direkt av justitieministern
och därmed är utlämnade till hans
godtycke. 

Det tar alltid emot att acceptera en

orättvis dom när man är oskyldig,
men i den här kontexten var det här
det bästa beslutet vi kunde ta. 

Hur ser tidsplanen ut?
– Den är ganska oklar. Nu samlar vi
på oss information om hur nådeförfa-
randen går till. Vi vet att de helst ska
lämnas in i samband med en högtids-
dag. Sen är beslutet formellt upp till
presidenten, i realiteten handlar det
om premiärministern. Det kommer
att förutsätta förhandlingar, diskussio-
ner och kanske till och med att Johan
och Martin förbinder sig till en del
åtaganden gentemot den etiopiska
staten. Kanske att de aldrig mer ska
ha kontakt med den terrorstämplade
organisationen ONLF. 

– Ett övervägande intryck är att de
vill statuera exempel med Johan och
Martin. Att de skulle vilja avskräcka
andra journalister från att åka in i
Ogaden talar för att processen kan bli
något utdragen. Så att det inte fram-
står som alltför enkelt att smita ur
den här knipan. Jag hoppas att utri-
kesdepartementet arbetar intensivt
med att odla de kontakter som kan
påverka den etiopiska regeringen. An-
nars är vi hänvisade till premiärminis-
terns eget gottfinnande. Och det är
inte en helt bekväm situation.   

Thomas Olsson och Magnus Laupa i taxi på väg från flygplatsen.
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I långa svängar glider jag i vad som känns som
evigheter ut ur vardagsstressen och alla måsten
och in i en värld av njutningar, bekymmersfri
semester och snökristaller. 



Varför nöja sig med en skidort? Vi hyrde bil, la

skidorna på takräcket och åkte till sju skidorter

på lika många dagar. 

Följ med på skidsafari i italienska Aostadalen.

TEXT PER J ANDERSSON/VAGABOND | TEXT MIKAEL LINDSTRÖM & PER J ANDERSSON 

Skidsafari
i Italien
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isvidder. snötoppar. Pister som
slingrar sig ner i dalarna. Sol. Hög
himmel. Doft av mat. Rosiga kinder.
Doft av kyla. Förväntan.

Jag står med skidspetsarna ut över
kanten på Plateau Rosa, bergskam-
men mellan skidorterna Cervinia och
Zermatt, och tittar ut över Alperna.
Till höger Schweiz, till vänster Italien.
Bakom mig 4 630 meter höga Monte
Rosa inbäddad i mäktiga glaciärer,
framför mig Tobleroneberget, den tre-
kantiga toppen som på tyska kallas
Matterhorn och på italienska Monte
Cervino.

Solen bryter fram ur de skira moln-
slöjorna och jag tar fart och glider ner
mot Zermatt, passerar med fladd-
rande sjal gränsen mellan Italien och
Schweiz och tar sikte på trädgränsen
och den hopgyttrade byn långt där
nere i dalen.

Pisten är bred och flack, en snö-
autostrada som aldrig verkar ta slut. 
I långa svängar glider jag i vad som

känns som evigheter ut ur var-
dagsstressen och alla måsten och in i
en värld av njutningar, bekymmersfri
semester och snökristaller. Zermatt är
högalpint, här uppe stänger inte lif-
tarna ens i juli: långa åk från toppar
med isande vindar till dalar med vär-
mande sol, bord i dagsmeja framför
snödrivor och rödvinsglas som solen
glimmar
genom.

Det är vår
första skiddag i Alperna. Morgonen
började med frukostbuffé med crois-
santer, prosciutto crudo och caffe latte
på hotellet i byn nere i Aostadalen på
italienska sidan. Därifrån körde vi,
spända och förväntansfulla, vår hyrbil
laddad med skidor och snowboard i
den smala dalgången upp till Cervinia.

Tre liftar senare susar vi ner från
Plateau Rosa mot Trockener Steg för
dagens första fikapaus. Jag är kaffesu-
gen. Men så kommer jag på att vi läm-
nat Italien där kaffet alltid är gott och



46 Legally yours  |  1  |  2012 www.legally-yours.se

RESA  |   S K I D SA FA R I |   ITALIEN

hamnat i Schweiz där kaffet ofta är
bedrövligt och ändrar beställningen
till en skummande Gösser-öl.

Man måste ta seden dit man kom-
mer.

en åtta dagar lång skidsafari i ita-
lienska Alperna med familjen. Målet
för min längtan är nådd. Alla planer
som gjorts ska nu bytas ut mot erfa-
renhet och minnen. Det spritter i
benen. Vi är otåliga att få ut så mycket
som det bara är möjligt av skidveckan.

Vår plan bygger på förflyttning. Vi
bor i byn St Vincent i Aostadalen. Om
tre dagar ska vi byta till ett hotell i
byn Etroubles i St
Bernardspasset,
åtta mil västerut.
Framför oss har vi
tre skiddagar i det
enorma skidsyste-
met Cervinia, Val-
tournenche och
Zermatt med sam-
manlagt 35 mil
pister och hundra-
tals liftar. Därefter
ska vi åka i det
mindre, men mer
familjära skidom-
rådet Champoluc
och Gressoney,
som ligger på
lägre höjd. Det blir
också en skiddag i
Crévacol, en liten
skidanläggning i
St Bernardspasset med långa breda
backar, en stor solterrass som serverar
bra pastarätter, men bara fyra liftar.

Grand final blir en skiddag i Cour-
mayeur, en överklasskidort med stil
och finess vid foten av Monte Blanco,
Europas högsta berg, på gränsen till
Frankrike.

det är italien men ändå inte. Orter
med franskklingande namn. Eget
språk vid sidan av italienskan: fran-
coprovencalska. Tänker att Europa är
ett överlappande skiffer av kulturer
och språk. Aostadalen är autonomt
och en av Italiens fem regioner som
är delvis självständigt från Rom. Här
finns höga berg och djupa dalar. Vinet
är vitt snarare än rött. Potatis, kött och
smält ost är vanligare än olivolja och
tomater. 

En korsväg mellan Europas kultu-
rer: här gick antika huvudleden från
franska Arles till Rom, här färdades

Maten är huvudskälet till
varför jag väljer 
Italien framför Schweiz.

Det är Italien men
ändå inte. Orter med 
franskklingande
namn. Eget språk vid
sidan av italienskan:
francoprovencalska.

’’



www.hotelskansen.se
tel 0431-55 81 00

www.torekovhotell.se
tel 0431-47 16 00 Torekov Hotell och Hotel Skansen – En del av Scandinavian Resort

Scandinavian Resort består av unika hotell med klassisk och skandinavisk känsla. Här njuter du av naturen i kombination med sköna

och väl utrustade konferens- och mötesrum. Landa mjukt i en SPA-upplevelse eller utmana kroppen med ett äventyr. Här finns alla

möjligheter till aktiviteter och event i sköna, inspirerande omgivningar. Scandinavian Resort har två pärlor på Bjärehalvön, Torekov

Hotell och Hotel Skansen i Båstad. Är du golfintresserad finns det inte mindre än 117 hål inom 11 minuter.

Välkommen att uppleva!
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Byn St Vincent i botten av dalen:
bas för skidsafariresenärerna.
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Fördelar med egenkomponerad skidresa:
+ Mycket billigare.
+ Större frihet, fler valmöjligheter.
+ Mer spännande.
+ Mer omväxlande skidåkning.

Nackdelar med egenkomponerad skidresa:
– Mycket bilåkande.
– Tidiga morgnar eftersom man vill vara i backen

när liftarna öppnar.
– Många timmar framför datorn med att tänka ut

och boka resan.
– Att den i familjen som kör aldrig kan ta den där

efterlängtade after ski-ölen på baren vid liftens
dalstation, utan får vänta tills man är tillbaka nere
i byn och bilen parkerats för natten.

romarna och Napoleon. Och här glider
vi fram i en splitterny hyrbil med ski-
dorna på taket
mellan kullar med
medeltida borgar
vars torn ser ut att
vara hämtade från
ett schackspel –
och dagdrömmar
om långa sköna
pister utför Mat-
terhorns, Monte
Rosas och Monte
Biancos slutt-
ningar.

vår egenkomponerade skidsafari
saknar en sak: missöden. Allt flyter
fint. Visst blir det en del tröttande
bilåkande, men det ingår i planen.
Dessutom: att köra upp i dalgången
från St Vincent mot Cervinia i gry-
ningen är en upplevelse i sig. Serpen-
tinvägen sicksackar sig mellan grå
byar med raka rökpelare ur skorste-
nar, prydliga travar med ved och fros-
tiga skiffertak.

Vi läggar i tvåan och accelererar
från sen vår med leriga åkrar och
blommande tussilago till vårvinter
med vita, orörda snöängar, takdropp
och nakna trädkronor med frostigt
grenburr – och till slut till arktisk vin-
ter med blå glaciäris och en vind som
hugger i kinden. Och sedan samma
klimatresa tillbaka.

Det spektakulära med Alperna är
nivåskillnaderna som gör att man på
en och samma dag förflyttar sig mel-
lan olika världar, klimat och naturty-
per. När jag stiger ur kabinbanan och
sätter på mig skidorna på 3 899 me-
ters höjd i Zermatt är det fjorton mi-
nusgrader. När jag samma
eftermiddag tar en öl på torget i St
Vincent är det 20 grader varmt. Då,
precis när jag höjer glaset med kall Pe-
roni och kisar mot solen, förstår jag
varför jag ständigt bär på en längtan
att få slippa mörkret i svenska fjällen
och åka skidor i ljusa Alperna.

cervinia, valtourenche, Zermatt,
Champoluc, Gressoney, Crevasol,
Courmayeur – sju skidorter på en
vecka.

Dags att kora en vinnare?
Nej, det går inte. Aostadalens

charm är helheten, variationen.
Jag är lycklig som får uppleva allt

på en gång och slipper välja.

Pisterna i Zermatt är långa och breda.
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Dag 1 Flyger Stockholm–Milano, hämtar ut hyrbilen och kör i en
timme och 40 minuter till hotell Bijou i byn St Vincent i Aostadalen.
Motorvägsavgift: 120 kr.

Dag 2 Första skiddagen kör vi (30 minuter) till Cervinia, parkerar vid
liftarna (gratis) och köper liftkort som gäller i sex skiddagar på Aosta-
dalens samtliga skidanläggningar inklusive två skiddagar i Zermatt i
grannlandet Schweiz. Pris: 2 500 kr per vuxen och 1 500 kr för barn
(8–14 år) = totalt 9 000 kr för hela familjen. Åker skidor hela dagen.

Dag 3 och 4 Åker skidor i Cervinia och Zermatt.

Dag 5 Åker till skidorten Champoluc som sitter ihop med Gresso-
ney. Från hotellet i St Vincent till dalstationen i Champoluc är det 1
timmes bilresa. Fri parkering.

Dag 6 Kör till dalstationen i Valtournenche (20 minuters bilresa, fri
parkering) och tar liften upp i systemet som sitter ihop med Cervinia
och Zermatt. Lång skön skiddag. När liftarna stängt kör vi (50 minu-
ter) till vårt andra hotell, Beau Sejour, som ligger i byn Etroubles i St
Bernardspasset.

Dag 7 Åker skidor i det lilla, familjära liftsystemet Crévacol (fyra lif-
tar) som ligger tio minuters bilresa från hotellet. Gratis parkering.

Dag 8 Sista skiddagen kör vi (40 minuters resa, 50 kr i motorvägsa-
vgift) till Courmayeur som ligger vid foten av Europas högsta berg
som på italienska heter Monte Blanco – på andra sidan ligger franska
Chamonix. Vi parkerar i ett parkeringshus vid kabinbanans dalstation,
vilket kostar 90 kr för en dag.

Dag 9 Kör motorvägen från byn Etroubles till Milano, vilket kostar

150 kr i motorvägsavgift och tar 2 timmar och 30 minuter. Parkerar
vid Sempioneparken (90 kr för 5 timmar) mitt i stan. Vårt flyg går
inte förrän på kvällen och vi strosar runt i staden där det är sol och
vårvärme. Äter gott, shoppar, besöker Il Duomo, den stora katedra-
len, och den berömda Vittorio Emanuele-gallerian.

På nio dagar har vi kört totalt 67 mil. Bensinnotan slutar på 920 kr.
 Summa för parkeringar och motorvägsavgifter: 410 kr.
Och liftkorten kostade som sagt totalt 9 000 kr.
Totalt är vi nu uppe i 24 955 kr. Avståndet upp till prislappen för
allt inkluderat-skidresan är fortfarande stort.
Men maten är ännu inte medräknad. Vi tar fram krognotorna och

summerar.

Resan dag för dag



Vi erbjuder handplockade 

hotell i Turkiet, en del är unika i 

sitt slag och har fått symbolen ”smultron”. 

Smultronet betyder att de inte är så stora, är familjedrivet eller 
helt enkelt har en härlig och fräsch design med bästa läge. 
Vi har besökt alla våra smultronhotell och kan varmt rekommendera dem!

Turkish 
  Delight

www.turkeyinstyle.se
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joakim karlsson
joakimz@mac.com
Joakim Karlsson är verksam som managementkonsult 
inom kommunikation, strategi och ledarskap.
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ndersökningar visar att
vi gör affärer med personer
som vi helt enkelt litar på,
när vi sedan får frågan var-
för vi litar på någon så är
det vanligaste svaret:
”…personen i fråga gör det
han säger att han skall
göra”. 

För att öka antalet affä-
rer, omsättning eller be-
hålla de klienter du har så
är kanske den bästa grun-
den för detta att helt enkelt
”göra det du säger att du
skall göra”.

En annan vanlig kom-
mentar är att vi väljer att
göra affärer med de vi gil-
lar. Varför vi gillar någon
kan vara omedvetet, vilket
en annan undersökning
visar.

Ett flygbolag beslöt att
testa hur olika bemötanden
påverkade deras kunders
inställning. I den första
delen av undersökningen
blev personalen som hante-
rande incheckningen till-
sagd att undvika
ögonkontakt med de som
stod i kön och de som var
framme vid disken för att
få hjälp med incheck-
ningen. Då resenärerna
kom fram till disken skulle
personalen, utan att titta
upp be om resehandling-
arna. Väl på planet hade

man förberett och sedan
genomfört ett antal missar,
eller fel, av personalen
under resans gång. Efter
resan fick resenärerna fylla
i en blankett där de betyg-
satte flygresan. Merparten
av resenärerna hittande
inte bara de fel som var
medvetna utan hittade
även fel på andra delar av
flygningen och servicen.
De verkade vara över ge-
nomsnittet irriterade på det
mesta helt enkelt. 

i den andra delen av
testet så fick personalen vid
incheckningen i uppgift att
söka ögonkontakt med de
som stod i kön såväl som
med de som skulle checkas
in och samma typ av fel
hade medvetet gjorts av
personalen under flyg-
ningen. Svaren på enkäten
blev dock raka motsatsen
än vad som var fallet i den
förra undersökningen. 
Resenärerna verkade vara
över genomsnittet nöjda
med sin resa, felen till trots
– faktum är att merparten
av resenärerna inte ens på-
pekade felen, trots att dessa
fel bevisligen fanns där
som en del av resan.

vad vi gillar hos andra,
och därför väljer att göra

affärer med dem, är natur-
ligtvis individuellt och till
vissa delar kulturellt. När
frågan ställs ”varför valde
du att lämna företaget X
som kund?”, svarar cirka
nio procent att det berodde
på priset, cirka 14 procent
att det berodde på produk-
ten (varan eller tjänsten) i
fråga, medan cirka 2/3 sva-
rar att de lämnade leveran-
tören på grund av ”hur de
blev behandlade”. 

Sett till den här under-
sökningen så är vi mer tole-
ranta för felbehandlingar
om vi gillar den vi har kon-
takt med, även om det vi
gillar enbart beror på en så
pass enkel sak som ögon-
kontakt. 

Det kanske helt enkelt
handlar om att vi gillar och
är mer toleranta när det
gäller människor som be-
kräftar oss.

i verkligheten tror jag
inte att ögonkontakt räcker
för att upprätta och behålla
relationer med de rätta kli-
enterna, inte ens om vi
”gör det vi säger att vi skall
göra”. 

I grunden handlar det
om att vi gör affärer med
människor vi gillar, vad vi
sedan gillar är subjektivt –
om än förutsägbart.

Utveckla
dina dygder

U
Relationer bygger affärer. Men hur får man bra relationer med sina klienter?
Managementkonsulten Joakim Karlsson ger dig de bästa tipsen.

OAVSETT VILKA
KARAKTÄRSDRAG
ELLER DYGDER DU
HAR SÅ BEHÖVER
DE REGELBUNDET
SES ÖVER, PRECIS
SOM VI BEHÖVER
UNDERHÅLLA VÅR
FYSISKA FÖRMÅGA. 

’’



ASSUME A VIRTUE 
IF YOU HAVE IT NOT’’
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RING 
020 40 40 40

newsec.seTHE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

KONTOR
STOCKHOLM
238 - 670 m2

KONTOR MED FANTASTISKA 
MÖJLIGHETER. INFLYTTNING 
FRÅN SOMMAREN 2012   

På Ingmar Bergmans gata 4 vid 
Birger Jarlsgatan ligger denna 
fastighet. Vi totalrenoverar huset 
och erbjuder mycket representa-
tiva kontorsytor med hög standard 
och med den senaste tekniken.  
Mitt i triangeln. Nära till allt. 

Kontorslokalerna är funktionella, 

planen har terrasser i söderläge.  
Representativ entré och elegant 
trapphus. Garageplats i huset. 
Miljöklassat. 

Här hittar du kontors miljön du 
söker!



Legally yours  |  1  |  2012 55www.legally-yours.se

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

Snabbavveckling har varit det enkla sättet att avveckla vilande bolag sedan vi skapade tjänsten 
på 1990-talet. Vi har förenklat tjänsten ytterligare, bland annat genom att antalet handlingar vid 
överlåtelsen nu är färre. Sänd balans- och resultatrapport för snabb offert.

Kontakta oss så hjälper vi dig! 

Snabbavveckling - nu ännu enklare

K A R R I Ä R    |   LEDARSKAP

Snarare än att försöka ut-
veckla säljande beteenden
så handlar det om att ut-
veckla de karaktärsdrag
och dygder som har ett
värde för klienten och na-
turligtvis även för oss
själva. Oavsett vilka karak-
tärsdrag eller dygder du
har så behöver de regelbun-
det ses över, precis som vi
behöver underhålla vår fy-
siska förmåga. 

Ett sätt att utvecklas
medvetet i rätt riktning
kan vara att:

1 Förstå att den bild du
har av dig själv idag, i

termer av vad du inte kan
göra, är felaktig.

2 Eftersom den är felak-
tig så kan den ändras,

förstå att det är möjligt!

3 Bestäm dig för vilka
karaktärsdrag eller

dygder du vill utveckla, ge
dig ut på ”talangjakt”, sök
helt enkelt efter det goda
hos andra.

4 Skriv ner vad det är du
vill utveckla.

5 Spendera tid med den
person vars karaktärs-

drag eller dygder du strävar
efter att utveckla, läs om
dem eller försök att umgås
med dem. ”It’s hard to fly
like an eagle if you sur-
round yourself with tur-
keys”.

ett avslutande tips är
att följa det råd Shake-
speare gav via Hamlet :
”Assume a virtue if you
have it not”. 

Detta innebär att du

helt enkelt agerar som om
du har en dygd innan du
de facto utvecklat den fullt
ut. De virtues eller dygder
som fortfarande står högt i
kurs är de fyra kardinaldyg-
derna:
1)  Justitia (rättvisa)
2)  Fortitudo (uthållighet) 
3)  Sapienta (klokhet)  
4)  Temperantia (måttlighet)

förslagsvis tar du en
dygd i taget till dess att du
har den som en del av din
identitet. Att träna och ut-
veckla dygder ställs på sin
spets först när du är beredd

att offra något för att upp-
rätthålla din egen heder. 

Då vi hade allmän värn-
plikt i Sverige fick de värn-
pliktiga klart för sig att de
förväntades offra sig för
sitt land i händelse av krig
om så behövdes. En vital
fråga i detta sammanhang
var vilka krav de värnplik-
tiga hade på sina befäl. 

En undersökning från
tidigt 80-tal visade att de
befäl som de nyinryckta
hade mest förtroende för
var de befäl som hade de
två egenskaperna: 
1) Rättvisa och 2) Humor.

IT’S HARD TO FLY LIKE AN EAGLE IF
YOU SURROUND YOURSELF WITH TURKEYS’’



Första talaren och tillika moderator för dagen är Anna Dyhre, employer brandingexpert med många års 
erfarenhet av att bygga arbetsgivares varumärken för effektiv rekrytering.

Susanne Ekström – VD på Novare Accelerate. 
Novare Accelerate ägs av Investor och driver utvecklingsprogram för young professionals. 
Susanne berättar om hur du känner igen och arbetar med att utveckla nyckelpersoner på företag. 

Dagen avslutas med en paneldebatt kring ämnet.

JURIST
BAROMETERN

2012

Rätt talang på rätt plats
Strategier för att rekrytera och behålla nyckelpersoner
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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, är din guide i sparskogen i en serie artiklar i Legally yours.

PENGAR

bostadspriserna sjönk
under 2011, enligt statistik
från Mäklarstatistik och Va-
lueguard. Nedgången ser ut
att fortsätta i år, vilket är
naturligt efter sexton års
brant uppgång. 

Sverige har de senaste
tio åren upplevt en större
prisökning än till exempel
USA, så det är rimligt att
sämre tider minskar köp-
intresset även här.

I ett långt historiskt per-
spektiv finns långa tidspe-
rioder då det har ansetts
normalt att bostäder faller i
pris realt sett (justerat för
inflationen). Ett vanligt ar-
gument har varit att ny tek-
nik gör produktionen av
bostäder mer effektiv och
därmed billigare. Och även
med normalt underhåll så
blir bostaden sliten. Men
18 år med fallande räntor
har gjort att vi svenskar bli-
vit vana vid att bostadspris-
erna ska stiga. Och
förväntningar om fortsatt
prisuppgång har blivit
självuppfyllande, vilket

många experter varnar har
skapat en ”bostadsbubbla”.

Dagens höga priser får
stöd av att riksbanken ser
ut att hålla ned räntorna
under 2012. Men det är en
kortsiktig tröst, för inom
några år börjar nästa hög-
konjunktur och då höjs
räntorna desto mer. Alla ex-
perter verkar överens om
att dagens räntor är långt
under genomsnittet i en
normal ekonomi. Under de
senaste 100 åren har
statsobligationer globalt i
snitt gett en real avkast-
ning på två procent. Om vi
räknar med två procent in-
flation framöver, samt att
riskpremien på bostadslån
och bankens marginal båda
är ungefär lika stora, så är
det rimligt att räkna med
att vi i snitt kommer att be-
tala sex procent ränta. Blir
inflationen högre, så ökar
förstås räntekostnaden.

Höjningarna börjar rim-
ligen under 2013. Då blir
det ännu viktigare att för-
söka motverka att ban-

kerna utnyttjar finans-
krisen och människors oro
för att passa på att höja
sina låneräntor. Jämför åt-
minstone en gång om året
din nuvarande boränta
med vad andra banker er-
bjuder. Det är numera lätt
att ställa frågan via internet

och få besked hur mycket
man kan tjäna på att byta
bank.

Högre räntor sätter yt-
terligare press på bostads-
priserna. På sikt är det
dock främst ett ökat utbud
av tomter och nybyggen
som pressar, för utbudet

Bostadspriserna har börjat falla och boräntorna stiger
under nästa högkonjunktur. Nu undrar många hur stora
bostadslån det är rimligt att våga ha. Men kanske är en
bättre fråga hur stor bostad du egentligen behöver?

Bostaden blir 
en kostnad igen
– inte en investering
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ska öka när priserna är
höga och på sikt ska
priset på ny-
byggda bo-
städer
bestämmas av
tomtpriser och
produktions-
kostnader. Utbu-
det av nya tomter
är väldigt trögt, efter-
som kommunernas planer-
ing och genomförande av
nya bostadsområden tar
många år. Men Sverige är
ett stort land med låg be-
folkningstäthet, alltså har
vi gott om plats att bygga
hus och tomter borde vara
billiga.

Trögheten gör att pris-
nedgången framöver inte
behöver bli brant, även om
den totalt sett är stor. I lö-
pande priser behöver den

inte synas alls, men ju-
sterat för inflatio-

nen (realt) kan
den ändå bli dra-
matisk. 
Historiskt finns
exempel på
prisnedgångar

som skett lång-
samt under 20-30

år. Avgörande för ned-
gången storlek är istället
hur stor avvikelsen innan
var från det normala, juste-
rat för inflationen. 

En av de längsta jämfö-
relserna publicerades av
amerikanen Robert Schiller
2005 i boken ”Irrational Ex-
uberance”, där han visar att
likvärdiga hus i USA pend-
lat kring en platt trend och
i snitt bara stigit med 0,2
procent per år realt sedan
1890.

men efter den tredubb-
ling vi haft i Sverige från
1994 till 2010, så är det inte
konstigt att människor i
Sverige vant sig vid att
bostaden är den invester-
ing som ger bäst avkast-
ning, bättre än aktier. Detta
är troligen över nu. Åtmin-
stone är det sannolikt att
det blir olönsamt att speku-
lera och låna extra för att
äga en extra stor bostad

eller flera bostäder.
Bostaden kommer att

bli en kostnad igen, inte en
investering. Och då blir det
mycket viktigare att fun-
dera på vilken belåning och
därmed risktagande som är
rimligt. Göran Persson, stats-
minister mellan 1996 och
2006, blev känd redan som
finansminister med citatet
”Den som är satt i skuld är
icke fri”. 

PENGAR

BOSTADEN KOMMER ATT BLI EN
KOSTNAD IGEN, INTE EN INVESTERING.
OCH DÅ BLIR DET MYCKET VIKTIGARE 
ATT FUNDERA PÅ VILKEN BELÅNING 
SOM ÄR RIMLIGT. 

’’
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PENGAR

Genom att köpa bostad
och annat med lånade
pengar blir vi hårdare
bundna till arbete och får
svårare att välja nya vägar i
livet.

förr var det vanligt att
människor helt undvek
skulder och hellre sparade
ihop hela beloppet innan
de köpte något. Delvis be-
rodde det på att tillvaron
var mer osäker förr, utan
fasta anställningar och a-
kassa, vilket gjorde att ban-
kerna var mer försiktiga
med att låna ut till privat-
personer. Dels var räntorna
under stora delar av Sveri-
ges historia högre, åt-
minstone realt, vilket
gjorde det mer lönsamt att
spara. Och dyrare att låna.

Men under 1970-talet

fattades politiska beslut
som fick drastisk effekt.
Kombinationen av avdrags-
gilla låneräntor, hög infla-
tion och politiskt reglerade
räntor gjorde att stora
bolån var det enklaste sät-
tet att bli rik.

Tidigare var det nor-
malt att amortera ned
bostadslån så att man var
skuldfri innan pensioner-
ingen. Och det är förstås
fortfarande en fördel, för
som pensionär får man tro-
ligen lägre inkomst och
svårt att betala boräntor.
Men stigande bostadspriser
har gjort det omöjligt för
normalinkomsttagare att
amortera så mycket, istället
har bankerna uppfunnit
”seniorlån” så att pensionä-
rer tvärtom kan öka sin
konsumtion.

Den grundläggande frå-
gan är dock hur stor del av
sina inkomster under livet
som man vill lägga på bo-
ende. Totalt sett måste vi
som bor i Sverige betala
kostnaden för att bygga,
värma och underhålla alla
bostäder. Och ju mer vi
lånar, ju lyxigare vi bor, ju
mer kommer vi i snitt att
vara med och betala för bo-
endet. Så den grundläg-

gande frågan är inte hur
mycket vi vågar låna eller
hur dyr bostad vi har råd
att köpa – den första frågan
att besvara är hur stor
bostad vi egentligen behö-
ver. 

Och ju dyrare bostad du
äger idag, ju mer tjänar du
på att passa på att sälja
medan priserna fortfarande
är onormalt höga.

JU DYRARE BOSTAD DU ÄGER IDAG,
JU MER TJÄNAR DU PÅ ATT PASSA PÅ ATT
SÄLJA MEDAN PRISERNA FORTFARANDE
ÄR ONORMALT HÖGA

’’

klarna.com/career

På Klarna går det undan. Här kommer du att möta många härliga utmaningar. Förutsättningar 
förändras ständigt, nya marknader intas och antalet kollegor ökar explosionsartat. Vi ser att du 
med din erfarenhet kan stärka vårt team och vara med och ta Klarna till nästa nivå.

Just nu söker vi Compliance Offi  cers. 

Besök vår hemsida och läs mer om tjänsten och vilka andra lediga positioner vi har just nu. 

Är du vass nog att hänga med i högt tempo?



För ambitiösa kockar finns inga begränsningar � åtminstone inte på den här hällen.



Gaggenau presenterar en unik häll som gör hela ytan till 
en användbar kokzon. Under glaset fi nns 48 mikroinduk-
torer som låter dig placera dina grytor och pannor där det 
passar dig. Den intuitiva pekskärmen ger yttersta bekväm-
lighet och låter dig behålla inställningar av värme och tid 
också när du fl yttar runt på dina grytor och pannor. Det här 
är bara ett exempel på hur vi låter ambitiösa kockar få obe-
gränsade möjligheter - så att de kan få skapa något helt 
exceptionellt. Vi håller samtidigt fast vid vårt engagemang 
att konstant omdefi niera hemmaköket genom innovativa 
idéer. Skillnaden heter Gaggenau.

För mer information och en lista över våra partners är du 
välkommen att besöka www.gaggenau.se.

Den nya zonlösa induktionshällen CX 480.
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MAT |  MAJSKYCKLING

david berggren
Stjärnkocken och entreprenören David Berggren är grundare av matlagningsstudion Aveqia
och har tidigare arbetat på Grand Hotel, Operakällaren och The Cellars Hohenort i Kapstaden.
Aveqia har studios i Stockholm och Göteborg och planerar att starta i London under 2012.

Confiterad majskyckling
med glaserad Karl-Johansvamp, jordärtskocka och dragon
10 PORTIONER

Majskyckling
5 st Majskycklingbröst

Rapsolja
Timjan
Vitlök
Citron

Avlägsna vingbenet och spara det. Kon-
fitera kycklingbrösten i oljan genom att
baka dem i ugn på 100˚C till en kärntem-
peratur på 65˚C. Ta ut och låt rinna av. 

Potatispuré
400 g Belle de Fontenay, skalad
100 g Smör
100 g Grädde

Salt 
30 st Blad dragon

Koka potatisen mjuk i saltat vatten. Låt po-
tatisen ånga av i en sil. Passera genom en
sikt och montera i smöret. Späd ev. med
grädde. Smaka av med salt och dragonen,
finhackad.

Jordärtskocksskum
300 g Jordärtskocka, skalad
30 g Belle de Fontenay, skalad
200 g Grädde

Salt
Socker

Koka skockan och potatisen i grädde tills
de är mjuka. Mixa allt till en slät crème.
Smaka av med salt och socker. Fyll i en
sifon och ladda med två patroner.  

Glaserad Karl-Johansvamp
5 st Vingben
200 g Karl-Johansvamp
1 st Schalottenlök
1 st Vitlöksklyfta
20 g Smör
1 st Kvist timjan
0,5 dl Maderia
0,5 l Rostad kycklingsky
Stek svampen i smöret med vitlök och
timjan tills gyllene, tillsätt den finhackade
löken.

Övrigt
100 g Belle de Fontenay
50 g Jordärtskocka
40 g Picklade kantareller
Hyvla potatis och skocka tunt på mando-
lin. Fritera chipsen gyllene i olja på 130˚C.
Låt kantarellerna rinna av.

Vid servering
Stek kycklingen tills den är gyllene och fet-
tet är krispigt. Deglacera pannan med ma-
deria och kycklingsky, reducera. Värm
Karl-Johansvampen i såsen. 

Lyxig majskyckling med
glaserad Karl-Johansvamp
– och karamelliserade äpp-
len med hasselnötsglass.

Det är årets första meny
från stjärnkocken David
Berggren.
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Karamelliserat äpple
med kaksmulor och hasselnötsglass 

foto: mikael björkqvist

10 PORTIONER

Hasselnötsglass
1 st Gelatinblad
500 g Mjölk
1 st Vaniljstång (delad på mitten)
3 st Äggulor
130 g Socker
150 g Grädde
100 g Hasselnötscrème

Blötlägg gelatinbladen i kallt vatten. Koka
upp mjölk, grädde och vaniljstången. Vispa
äggulor och socker. Häll försiktigt vanilj-
mjölken över äggsmeten och blanda. Häll
tillbaka allt i kastrullen och värm försiktigt
under omrörning till 85˚C.
Rör ner det mjuka gelatinet. Sila. Blanda
ner hasselnötscrèmen och kyl.

Karamelliserade äpplen
5 st Äpplen
2 st Kvistar timjan
1 st Vaniljstång (delad på hälften)
1 msk Kardemummakapslar (krossade)
150 g Smör
150 g Socker
2 dl Vitt vin
0,5 dl Calvados
50 g Grädde
Skala äpplena och torka skalen pudrade
med florsocker i ugn på 100˚C tills de är
krispiga. Dela äpplena på tvären. Stek äpp-
lena i socker och smör tillsammans med
kryddorna tills gyllene. Deglacera med vin
och calvados. Lyft ur äpplena och låt
såsen koka ihop, sila.

Kaksmulor
80 g Smör
40 g Socker
40 g Muscovadosocker

40 g Mandelmjöl
40 g Vetemjöl
40 g Havregryn
Bryn smöret. Blanda alla torra ingredien-
ser, tillsätt smöret och fördela på plåt med
silpatmatta. Baka i ugn på 175˚C i 10 min.

Salt hasselnötskaramell och krasse
10g Hasselnötter
50 g Socker
5 g Salt
20 g Vatten
1 ask Honungskrasse
Grovhacka hasselnötterna. Koka nötter,
socker, salt och vatten till en gyllene kara-
mell. Häll snabbt upp på plåt och låt
svalna. Hacka fint. Plocka krassen.

Vid servering
Värm äpplena försiktigt i ugnen.



ARTESIO®

Poggenpohl Stockholm, Birger Jarlsgatan 34, 08-679 65 20. 
Poggenpohl Göteborg, Sofierogatan 3G, 031 - 703 50 60 
Poggenpohl Kopenhagen, Ved Vesterport 6, +45 / 33 93 55 59



www.poggenpohl.com

good design
award 2010

product design
award 2011

Det som räknas.
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att alsace gör så bra
viner beror inte enbart på
druvorna. Till att börja med
har vi klimatet. Alsace
skyddas av Vogeserna och
Schwarzwald. Regionen lig-
ger på Vogesernas östra
sida som gör att området är
skyddat från regn, dimma
och de kalla vindarna som
sveper in från Atlanten.
Och tack vare Schwarz-
wald, med sin barrskog, i

nordost skyddas Alsace
också från de kalla nordliga
vindarna. På så sätt ligger
Alsace i regnskugga och
har ett ovanligt stort antal
soltimmar för att vara ett
av Frankrikes nordligaste
vindistrikt.

Jordmånen i Alsace är
av mycket varierat slag. Här
finns bördig sand på granit-
grund, blandat med lera på
grovt grus och musselkalk

på vulkaniska bergarter. Vi-
dare finns steniga jordar
med olika typer av kalk-
inslag samt tyngre sand- och
lerblandade jordar med slam
och lössjordar. Allt detta bi-
drar till den mångfald viner
som finns här, och i Alsace,
om någonstans, kan man
prata om terroir.

Sju gröna druvor och en
blå druva används för vin-
framställningen och det

vanligaste är att man gör
endruveviner. Den blå dru-
van är Pinot Noir men nu
håller vi oss till de gröna
druvorna och de är Sylva-
ner, Pinot Blanc, Chasselas,
Riesling, Pinot Gris, Muscat
och Gewurztraminer. De
fyra sista är de druvor som
kallas ädla druvor. 

Alsace har tre appella-
tioner (AOC). Det är AOC
Alsace, AOC Crémant d’Al-

VIN |  ALSACE

Alsace är ett av världens bästa områden för framställning av vita viner. Här finns
flera druvor som alla ger karaktär. För den intresserade finns alltid något som
passar – oavsett om man älskar torrt eller sött. Och de bästa vinerna görs av de
så kallade ädla druvorna-Riesling, Pinot Gris, Gewurtztraminer och Muscat.

Alsace-viner
ÄDLA DRUVOR GER
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peter axelsson

Vinexpert och advokat, delägare 
i Brottmålsadvokaterna i Stockholm

Vendange Tardive (VT) är
en kvalitetsbeteckning för
ett vin vars druvor skördats
senare än övriga druvor.
Det är endast de ädla dru-
vorna som får använda sig
av beteckningen. Tack vare
den senare skörden så blir
musten mer koncentrerad
och vinerna kan dra åt det
torra eller söta beroende på
årgången. 

Sélection de grains
noble (SGN) är beteck-
ningen för de druvor som
lämnats kvar på vinstocken
för att attackeras av den
underbara ädelrötan som i
rätt form ger härliga söta
viner. Vinerna framställs

endast riktigt bra år och
skörden är mödosam då
man för hand skördar i
flera omgångar. Även här
är det endast de ädla dru-
vorna som får användas
och det färdiga vinet tap-
pas oftast på halvflaskor.

Nedan följer ett urval av
alsaceviner som några av
mina favoritproducenter
lanserade på Systembola-
get under 2011.

trimbach är ett vinhus
med anor från 1626. Deras
filosofi om och kring vin är
att vinet skall vara torrt och
strukturerat med ren frukt
som klarar lång lagring.

sace och AOC Alsace Grand
Cru. Det finns 50 lägen
som har rätt att använda
sig av Grand Cru och be-
teckningen får bara använ-
das för viner som fram-
ställts av de ädla druvorna.
På etiketten står vilket
Grand Cru-läge vinet kom-
mer ifrån och vilken druva
det framställts av.

Edelzwicker kallas ett
vin som är en blandning av
flera druvor och då består
blandningen oftast av Syl-
vaner, Chasselas och Pinot
Blanc. Om beteckningen
Gentil står på etiketten är
det en blandning av de ädla
druvorna. 

§ Enkelt vin utan karaktär
§§ Ordinärt vin med avseende på kvalitet och typicitet

§§§ Mycket bra vin med fin kvalitet och typicitet
§§§§ Högklassigt vin med imponerande djup och karaktär

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

ALSACE 

Art.nr Vin Pris Betyg

90504 Trimbach Pinot Gris Personelle 2005 234:00 §§§§

90486 Trimbach Riesling Cuvée Frédéric Emile 2005 344:00 §§§§(§)

95035 Riesling Hugel Jubilée 2007 249:00 §§§§

90674 Riesling Hugel Vendange Tardive 1988 399:00 §§§§(§)

90473 Riesling Schlossberg Grand Cru, Dom. 
Weinbach 2009    269:00 §§§§

90450 Gewurztraminer Altenbourg Grand Cru, 359:00 §§§§(§)
Dom.Weinbach 2008

90230 (slut) Léon Beyer Les Ecalliers Riesling 2004 §§§§

90231 Léon Beyer Cuvée des Comtes d’Éguisheim 
Pinot Gris 2009 299:00 §§§§

Schlossberg & Kaysersberg.

Trimbach.
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VIN |  ALSACE

Därför låter de vinerna ligga
länge i sin egna källare efter
att de buteljerats. De tar
hand om lagringen åt oss
och när vinerna släpps är de
tillgängliga men ändå lag-
ringsdugliga. 

Deras 2005 Pinot Gris
Réserve Personelle har en
utvecklad doft med toner
av champinjonkräm, gul
frukt, aprikoser och en
liten kryddig ton. Smaken
är drygt medelfyllig, smak-
rik med bra syra. En härlig
Pinot Gris som jag köpt ett
gäng av.

Från 2005 kommer
också deras Riesling Cuvée
Frédéric Emile. Ett vin som
har stor doft och som har
utvecklats. Doften innehål-
ler mineral, gröna äpplen,
lime, persika och petroleum.
Smaken är medelfyllig och
utvecklad med fina syror,
bra frukt och en härlig
struktur. Bra nu men klarar
säkert 10-15 år i källaren.
En av mina stora favoriter
när det gäller rieslingviner.

ett annat klassiskt vin-
hus är Hugel som såg da-
gens ljus 1639. Hugel är
tillsammans med Trimbach
ett av flera hus som värnar
om kvalitet. 

Vill ni prova ett moget
alsacevin förslår jag att ni
köper en flaska eller två
Hugels 1988 Riesling Hugel
Vendange Tardive. Ett vin
med stor, mogen doft där
man hittar petroleum, vax,
nötter, honung och kryd-
dor. Smaken är mogen, me-
delfyllig och halvtorr-halvsöt
med fin struktur. Ett moget
vin som är härligt vitalt.

Från 2007 kommer Hu-
gels Riesling Hugel Jubilée
vars doft är medelstor med
toner av gröna äpplen, mi-
neraler och petroleum. 
Medelfyllig smak som inte
upplevs som helt torr. Ett
balanserat vin med bra
struktur. 

om någon frågar om ni
varit hos flickorna Faller i
Alsace så menar de Do-
maine Weinbach. Också
detta ett hus med anor från
1600-talet. Sedan ett antal
år tillbaka görs vinerna en-
ligt biodynamiska metoder.

Ett av de bättre gewurz-
traminer jag provat kom-
mer från Weinbach. Deras
2008 Gewurztraminer Alten-
bourg Alsace Grand Cru är
ljuvlig. Doften är stor och
utvecklad med inslag av ni-
veakräm, kryddor, rosor

ALSACE LIGGER I REGNSKUGGA OCH 
HAR ETT OVANLIGT STORT ANTAL
SOLTIMMAR FÖR ATT VARA ETT AV 

FRANKRIKES NORDLIGASTE VINDISTRIKT

och andra blommor. Sma-
ken är halvtorr, fyllig och
fruktig med bra syror, fin
struktur och bra längd.
Himla gott helt enkelt.

Från 2009 kommer We-
inbachs Riesling Schlossberg
Grand Cru som är ett lo-
vande vin. Doften är i dag
återhållen och outvecklad
med inslag av äpple, per-
sika, mineraler och petro-
leum. Smaken är rik och
medelfyllig, fin klassisk
syra och bra struktur. Vin-
ner på lagring i 5-10 år.

med anor från slutet av
1500-talet framställer Léon
Beyer i dag stora viner i 
Alsace. Även detta en egen-
dom som borgar för kvali-
tet. I likhet med Trimbach
strävar Léon Beyer efter
torra viner. Observera att
jag med detta menar att
deras ”vanliga” viner skall
vara torra. De gör naturligt-

vis också söta viner som
skall vara söta.

Léon Beyer Les Ecalliers
Riesling från 2004 är ett vin
med utvecklad doft som in-
nehåller toner av mineraler,
äpplen, citron, petroleum
och honung. Smaken är
torr, medelfyllig och kom-
plex med stram struktur
och fin längd. Känns moget
i smaken. Tyvärr slut på
bolaget men hittar ni en
flaska någon annanstans 
så köp.

En härlig Pinot Gris
släppte Léon Beyer också
förra året. 2005 Cuvée des
Comtes d’Éguisheim Pinot
Gris har en utvecklad doft
som består av svamp, kryd-
dor, gul frukt, aprikos och
mineraler. Fyllig smak som
är torr med fin struktur
och avrundad kropp. En
komplex smak med fin 
karaktär.

’’
Domaine Portail.
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Nr 6576
Argento Bonarda • 79:- 
Rött vin från Mendoza, Argentina
Alkoholhalt 13,5%

ARGENTO
Världens största 

vintidning Decanter 
har provat 

12 254 olika viner. 
Bäst av alla 

röda endruvsviner 
under 100 kronor: 
Argento Bonarda!

Stora Vinguiden 2012

BÄSTA KÖP!

Bli medlem Club VinUnic Gold 
– Läs mer på www.clubvinunicgold.se 

GoldGold
club
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LITTERATUR |  TIPS

Affärsjuridik
Företagsförvärv 2u
Av Robert Sevenius
studentlitteratur

Innehåller check-
listor för planering
och genomförande
av transaktionspro-
cessen och dess
olika moment. De
grundläggande ju-
ridiska övervägandena som sker
under transaktionsprocessen be-
handlas, som avtals- och köprätt,
bolagsrätt, skatterätt, redovisnings-
rätt och arbetsrätt.

Arbetsrätt
Jämställdhetsboken 3u
Av Ann-Katrine Roth
norstedts juridik 

Utgår från den svenska diskrimi-
neringslagstiftningen men tar
också upp internationella konven-
tioner och EU-rätt. I boken presen-
teras såväl praktiska exempel som
rättsfall.

Boken vänder sig
till chefer, fackliga
företrädare, perso-
nalansvariga och
de som har i upp-
drag att driva ett
förändringsarbete.

Uppsägning av 
personliga skäl 8u
Av Tommy Iseskog
norstedts juridik 

Här behandlas
de juridiska spel-
regler som gäller
när en arbetsgi-
vare vill säga upp
ett anställningsav-
tal av skäl som rör
till arbetstagaren
personligen, alternativt avskeda ar-
betstagaren. 

Ledarrollen 
vid uppsägningar
Av Eva Gotthardson, 
Anders Kinding
liber

Ger exempel, checklistor, räkne-
figurer, bilagor och historik på det
som en uppsägning innefattar: för-

beredelsearbetet,
uppsägningssamta-
let, facklig repre-
sentation, konflikt
och kommunika-
tion, uppföljning
och hur man går
vidare.

Brottmål
Advokaten i brott-
målsprocessen
Av Claes Borgström
norstedts juridik 

Boken diskuterar
de problem en ad-
vokat möter från
den första kontak-
ten med klienten
och vidare genom
processen. Boken
vänder sig till alla
som är verksamma inom brott-
målsprocessen, poliser, åklagare
och domare, liksom de inom an-
gränsande områden som exempel-
vis socialtjänsten och kriminal-
vården.

EG- och EU-rätt
EU-rättslig metod 2u
Av Jörgen Hettne, 
Ida Otken-Eriksson
norstedts juridik

Tar bland annat
upp EU-rättens
uppbyggnad, all-
männa rättsprinci-
per och tillämp-
ningsområde.
Boken är resultat
av ett samarbete mellan lärare och
forskare vid universiteten i Stock-
holm, Lund, Uppsala och Örebro

Entreprenadrätt
Ansvar inom 
entreprenadjuridiken
Av Stig Hedberg
svensk byggtjänst 
Beskriver olika an-
svarsformer och
skadeståndsregler
som de behandlas i
AB 04 och ABT,
som felansvar, ob-
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jektansvar och  ansvars- och skade-
ståndsbegränsningar.

Offentlig rätt
Socialförsäkringsrätt
Av Lotti Ryberg-Welander
norstedts juridik 

Ger en intro-
duktion till den
del av socialför-
säkringen som
motsvarar den
sociala risken att
bli sjuk och att
inte kunna för-
sörja sig genom att förvärvsarbeta.
En rättslig genomgång av sjukpen-
ning, sjukdomsbegreppet och be-
greppet arbetsförmåga. Dessutom
behandlas rehabilitering och sjuk-
/aktivitetsersättning.

Speciell 
förvaltningsrätt
Av Håkan Strömberg 
och Bengt Lundell 
liber

Ger en överblick över de rätts-
regler som gäller för vissa viktigare

grenar av den of-
fentliga förvalt-
ningen. Upplagan
är omarbetad och
aktualiserad med
anledning av bland
annat den nya soci-
alförsäkringsbalken,
den nya plan- och bygglagen och
ändringar i miljölagstiftningen.

Skatterätt
Handbok om taxering
och skatteprocess
Av Björn Forssén
jure

En introduktion
av reglerna om de-
klarationsskyldig-
heten och om
begäran om om-
prövning och över-
klagande av
skattebeslut etc.
Ger även en översikt över företrä-
daransvarsfrågor angående skatt. 

Ränta eller kapitalvinst
Av Mattias Dahlberg
iustus

Olika principiella
former för kapita-
linkomstbeskatt-
ning av finansiella
instrument disku-
teras, till exempel
det nyligen fram-
lagda förslaget om
investeringssparkonto liksom inne-
börden av ränta, utdelning och ka-
pitalvinst i skatteavtalsrätten.  

Skattevolymen 2011:2
far akademi

I den här
boken hittar du
den samlade
svenska skatte-
lagstiftningen
kompletterad
med bokförings-
och årsredovis-
ningslagarna. 

Samhälle
Maffiakrig
Av Joakim Palmkvist
och Tobias Barkman
albert bonniers
förlag

Kriminalreport-
rarna Tobias Bark-
man och Joakim
Palmkvist tar nio skånska gangster-
mord som utgångspunkt i sin re-
portagebok om den organiserade
brottslighetens Malmö.

Historia
Göring 
Av Niclas Senner-
teg
historiska media

Författaren
Niclas Sennerteg
har granskat för-
hörsprotokoll från
Herman Görings tid i fångenskap
inför Nürnbergrättegången. Ger
en avslöjande bild av en av Hitlers
när,ast förtrogna.  
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Hälften av alla som drunknar 
har alkohol i blodet.
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RUIT HORA, DOC Bolgheri, 139 kr 14,5%, NR 2842.

BÄSTA KÖP!
Allt om Vin, 2011

2011

DE
R

GR
OS

SE
INTERNATIONALE WEINPREIS

GOLD
Deutschland 2010

MUNDUS vini
®

TE KAIRANGA, Martinborough, 179 kr 1,5 L BOX, 13% NR 6254.

BÄSTA KÖP!
Allt om Vin 2011

RED BARON Shiraz, McLaren Vale, 107 kr 14,5%, NR 2194.

LITEN 
EXKLUSIV
 BOX 1,5 L

RUIT HORA
DOC Bolgheri

N

YHET!
N

YHET!

ÅRETS VITA NYKOMLING!
Allt om Vin 2012

anselmo mendes

ALVARINHO CONTACTO, Vinho Verde, 124 kr 13%, NR 6707.

N

YHET!
N

YHET!
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Benedict Cumberbatch som Sherlock Holmes med sin trogna vän,
John Watson, spelad av Martin Freeman i SVT:s serie Sherlock.
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Sherlock Holmes
går inte att skydda

herlock holmes är en av
världslitteraturens mest iko-
niska figurer. Sedan upphovs-
mannen Sir Arthur Conan
Doyle publicerade den första
berättelsen om honom – En
studie i rött – 1887 så har den
banbrytande detektiven före-
kommit i hundratals versioner.
Holmes är en av de karaktärer
som skildrats allra flest gånger
på film.

Vid millennieskiftet förlo-
rade Sir Conan Doyles ättlingar
copyrighten till karaktären.
Därmed kunde figuren använ-
das fritt i större delen av värl-
den. Som en följd har
Sherlock-skildringarna blivit
allt fler. 

De senaste åren har två
Hollywoodfilmer producerats.
Samtidigt har BBC lanserat en
nutida version – ”Sherlock” –
som i Sverige visats på SVT. Nu
har amerikanska CBS meddelat
att de kommer att göra en lik-
nande satsning, något som fått
de brittiska producenterna att
reagera. Produktionsbolaget
Hartswood Films – som gör
”Sherlock” på uppdrag av BBC
– funderar på att agera juri-
diskt:

– Vi förstår att CBS ska göra
en egen uppdaterad Sherlock
Holmes. Intressant, eftersom de
tidigare kontaktat oss för att
göra en remake av vår serie. Vi
kommer att skydda våra intres-
sen, sa exekutiva producenten
Sue Vertue till brittiska the In-
dependent.

Tidningen kontaktade copy-
rightspecialisten Margaret Tofa-
lides:

– Konceptet modern Sher-
lock Holmes går inte att
skydda. Men om andra element
från BBC-serien reproduceras
så kan det finnas grund för co-
pyrightanspråk.

KULTUR |   IKON
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Peter Danowsky, Danowsky & Partners och
Sandra Danowsky, Setterwalls Advokatbyrå.

Linnea Edman och Matilda Göransson, Upp-
sala universitet 

Mats-Johan Jönsson, Westermalms Advokat-
byrå och Ola Lo Olsson, Elmzell Advokatbyrå,

After ski-bandet No Comment rockade

After ski på
Sturecompagniet

fo
to

 ja
n
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n
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am

Den 15 december arrangerade
Blendow Group sin årliga julfest
med temat after ski.
Över 250 mer eller mindre skid-
klädda jurister bjöds på öl, vin,
Irish Coffee och korv på Sture-
compagniet i Stockholm. Bästa
after ski-klädseln belönades
med ett komplett skidset.
After ski-bandet No Comments
stod för underhållningen.

Hanna Nilsson och Hanna Lindström, från
Awapatent.  

Annelie Elmertoft, Projektledare, KFS och
Annica Ring, Migrationsverket.

Anna Torheim, Linda Bengtsson, Helena Kar-
lsson från Anticimex

Anita Ekström, Ekströms Advokatbyrå och
Erin Räty, Juristfirma Erin Räty

Per Lindell, Stockholm Estate Service, och
Maria Sundwall, Svenska mäklargruppen.

Anna Öhlund, Anna Rakel och Yessica Thor. Sylvia Krepp och Marie Stjärnkrona från Juris-
terna Stockholm.

Gunilla Rentijer och Lina Stode från Länsstyrelsen.

Annica Ring,
Migra-

tionsverket
vann de 

häftiga heavy
metal-skidorna.
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Sofie Thorsson, Emmy Ivarsson och Ingrid
Elovsson från Stockholms Asylbyrå.

Anna Hagersten, Konkurrensverket, Emma
Hägg, Kammarkollegiet och Sofia Arvidsson,
OKQ8.

Estafania Lazo-Herencia, student och Anders
Karlsson, student.

Caroline Treiman, Leif Gallo och Pia Janson
från Astra Zeneca.

Anna-Karin Kenmar, Golden
Minds och Ann-Catrin 
Weingård, Audit Value.

Hanna Östlund, KPMG och Johanna 
Pettersson, Oebergs.

Anna Aspenberg, Swedbank, Ida Lindholm,
Universal Music och Natalie Persson, 
Swedbank. 

Mehrnoosh Aknooni,
Hannes Snellman och
Lisa Dybeck, Ceder-
quist.

Jose Roa och Henrik Tengwall, 
Stockholms universitet.

Erik Lidman, Stockholms universitet, och
Hanna Lidman, Hollister.

Gösta Stenhorn, Advokatfirma
Gösta Stenhorn Christian Wilke.

Evelina Bonnier, Handelshögskolan och
Jonas Bonnier, SAS.

Louise Lundqvist, Svante Brunnberg och  
Nadira Winbladh, Stance.

Petter Rindforth och Maria Zamkova från Fenix
Legal.

Anna Dahlbom, Lewis & 
Partners Advokatbyrå med
vännen Elisabeth. 

Palina Baravik och Emelie
Granberg från Stockholms
universitet.

Denise Thunström, KTH, Anders Carlsson och
Julia Stenbeck, Stockholms universitet.

Richard Engelbrecht, 
Skattebetalarna, skattejurist
och Jan-Henrik Norden, 
Advokatfirma Jan-Henrik
Norden

Anette Gustafson och
Aurora Landgren från
Creditlink.

Budgivning pågår. 

VÅR AFFÄRSIDÉ ÄR ENKEL. Vi hjälper näringsidkare att 
avyttra gamla lagervaror, inventarier, uttjänta maskiner mm 
på vår onlineauktion PS.nu. Varje torsdag avslutas auktionerna 
och våra uppdragsgivare har frigjort kapital. 

Vill du göra en bra affär? Låt oss värdera och sälja dina objekt.

Kontakta oss på 0325-61 82 90. www.ps.nu



Folkets Hus

Norra Latin
Norra Latin

Folkets Hus

Meningsfulla
MÖTEN KRÄVER
betydelsefulla RUM
50 inspirerande möteslokaler i Norra Latin 
och Folkets Hus. Mitt i city.

www.stoccc.se
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Advokatfirman Fylgia

Claes Lood, 33
år, advokat, 
påbörjade sin 
anställning hos
Advokatfirman
Fylgia den 12
december 2011. 
Claes är advokat
och arbetar med affärsjuridik med
specialisering mot tvistlösning
samt immaterial- och IT-rätt. Han
arbetar såväl med den avtalsrätts-
liga delen av sistnämnda rättsom-
råden som processföring, därib-
land intrångstvister och
domännamnsfrågor.

Advokatfirman 
DLA Nordic

Erik Forsin, 30
år, biträdande 
jurist, påbörjade
sin anställning
hos Advokatfir-
man DLA Nordis
den 12 decem-
ber 2011. Erik
kommer närmast från notarie-
tjänstgöring vid Örebro tingsätt.
Hans verksamhetsområde är tvis-
telösning. 

Nordialaw 

Louise Thorén
började som bi-
trädande jurist
hos Advokatfir-
man Nordia den
31 oktober. Hon
kommer när-
mast från KLA-
Karlerö Liljeblad advokatbyrå och
har dessförinnan tjänstgjort som
tingsnotarie i Södertörns tingsrätt.
Hon kommer nu att förstärka
Nordias verksamhetsgrupper
inom fastighetsrätt, processrätt
och immaterialrätt.”

Urban Paulsson
har inträtt som
delägare i Advo-
katfirman Nor-
dia. Urban är 
sedan många år
specialiserad på
Life Science och han har bland an-
nat arbetat som bolagsjurist inom
läkemedels- och bioteknikindustrin.
Urban rankas regelbundet som le-
dande inom sitt område. Urban
kommer att leda Nordias verksam-
hetsgrupp inom Life Science.

Karl Ole Möller
har inträtt som
delägare i Advo-
katfirman Nordia
och kommer
närmast från en
position som 
delägare i KLA –
Karlerö Liljeblad Advokatbyrå. Karl
Ole Möller är specialiserad på bl.a.
Sports Law och har löpande biträtt
några av världens ledande företag
inom sports management med
hantering av kommersiella rättig-
heter vid stora sportevenemang,
enskilda idrottsutövare m m. Karl
Ole Möller kommer förstärka Nor-
dias verksamhetsgrupper inom bl.
a. Media, Entertainment & Sports,
Life Science och bolagsrätt.

Roger Hedlund har per årsskiftet
inträtt såsom delägare i Advokat-
firman Nordia. Han var tidigare
partner i KLA Karlerö Liljeblad Ad-
vokatbyrå. Roger Hedlund arbetar
främst inom två områden; Com-
mercial Real Estate och Labour
Law, där han biträder svenska och
utländska klienter. Han kommer att
förstärka Nordias kompetensgrup-
per Arbetsrätt och Fastighetsrätt.

Rolf Åbjörnsson kommer att in-
träda som delägare i Advokatfir-
man Nordia. Han anses vara en av
de främsta advokaterna i Sverige
inom sitt specialområde insolvens
och rekonstruktion. Rolf Åbjörns-
son har en lång och gedigen erfa-
renhet och har biträtt många väl-
kända bolag i fråga om bl.a.
konkurser och rekonstruktioner.

Danowsky & Partners
Advokatbyrå 

Thomas Karlsson, 33 år, biträ-
dande jurist, på-
började sin an-
ställning hos
Danowsky &
partners Advo-
katbyrå den 5
december 2011.
Thomas kom-
mer närmast från Uppsala tings-
rätt och hans verksamhetsområde
är affärsjuridik. 

Sofie Haggård
Larsson, 27 år,
trainee, påbör-
jade sin anställ-
ning hos 
Danowsky &
partners Advo-
katbyrå den 5 december 2011. 
Sofie kommer närmast från Stock-
holms universitet och hennes
verksamhetsområde är affärs-
juridik. 

Anna Westin, 28 år, biträdande
jurist, påbörjade sin anställning
hos Danowsky & Partners Advo-
katbyrå den 30 januari 2012. Anna
kommer närmast från Södertörns
tingsrätt och hennes verksam-
hetsområde är affärsjuridik. 
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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.

-sgard    ppu nid hco ud reppils ås sso va galobregal tte pöK
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 
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Lagerbolagsjour
Om du vill beställa eller boka ett lagerbolag efter 
kontorstid ring 060-16 81 73.

KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå HB

Jesper Arvenberg, 32 år, 
advokat, påbörjade sin anställning hos KLA
Karlerö Liljeblad Advokatbyrå HB den 1 de-
cember 2011. Jesper kommer främst att 
arbeta med företagsförvärv, agent- och åter-
försäljarrätt, processrätt samt skiljeförfaran-
den. Jesper kommer närmast från Advokatfir-
man Smitt där han arbetat som 
biträdande jurist. 

Ellinoora Kuosmanen, 26 år, trainee, påbör-
jade sin anställning hos KLA Karlerö Liljeblad
Advokatbyrå HB den 
1 december 2011. Ellinoora kommer främst att
arbeta med allmän affärs-juridik och kommer
närmast från förvaltningsrätten. 

Magnus Wittbom, senior counsel, påbör-
jade sin anställning hos KLA Karlerö Liljeblad
Advokatbyrå den 10 januari 2012. Magnus
kommer närmast från Hannes Snellman Ad-
vokatbyrå. Han har även arbetat som chefsju-
rist på ESAB, Gränges/Sapa och Gambro Hol-
ding. Hans verksamhetsområde är allmän
affärsjuridik.

Advokatfirman 
Cederquist

Rodney Humphreys, 29 år, biträ-
dande jurist,
påbörjade sin
anställning hos
Advokatfirman
Cederquist den
10 oktober 2011.
Rodney kommer
närmast från
CMS Cameron McKenna LLP,
London, England. Hans verksam-
hetsområde är företagsförvärv. 

Johannes Färje,
25 år, biträ-
dande jurist, 
påbörjade sin 
anställning hos
Advokatfirman
Cederquist den
17 oktober 2011.
Johannes kommer närmast från
Uppsala universitet. Hans verk-
samhetsområde är företagsför-
värv. 

Pernilla Rave-
myr, 36 år, biträ-
dande jurist, 
påbörjade sin 
anställning hos
Advokatfirman
Cederquist den
28 november

2011. Pernilla kommer närmast
från Hamilton Advokatbyrå. Hen-
nes verksamhetsområde är kom-
mersiell fastighetsrätt.

Lars Bärnheim, 35 år, delägare,
påbörjade sin 
anställning hos
Advokatfirman
Cederquist den 
1 januari 2012.
Lars verksam-
hetsområde är
företagsförvärv. 

Gärde Wesslau 
Advokatbyrå

Bo Thomaeus,
32 år, delägare,
påbörjade sin 
anställning hos
Gärde Wesslau
Advokatbyrå den
1 januari 2012.
Bo är ansvarig
för advokatbyråns kommersiella
avtalsrättsgrupp; Föreläsare i fram-
förallt avtals- och köprätt; Sverige-
korrespondent för International
Law Office (ILO) nyhetsbrev Com-
pany & Commercial. 
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Christian Härdgård, 35 år, biträ-
dande jurist, på-
började sin an-
ställning hos
Advokatfirman
Delphi i Malmö
den 1 september
2011. Christian
kommer när-
mast från Förvaltningsrätten i
Malmö och hans verksamhetsom-
råde är miljörätt och offentlig upp-
handling. 

Therese Jönsson, 26 år, biträ-
dande jurist, på-
började sin an-
ställning hos
Advokatfirman
Delphi i Malmö
den 8 juni 2011.
Therese kom-
mer närmast
från studier vid Örebro universitet
och hennes verksamhetsområde
är bolagsrätt och företagsöverlå-
telser. 

MAQS Law Firm 

göteborg
Marie-Anne Lindhardt, 28 år,
Jur.kand/biträ-
dande jurist, 
påbörjade sin 
anställning hos
MAQS Law Firm
den 1 december
2011. Marie-Anne
kommer när-
mast från studier vid Han-
delshögskolan i Göteborg. Hennes
verksamhetsområde är kommersi-
ella avtal och idrottsjuridik. 

Christian Martinsson, 33 år,
Jur.kand/biträ-
dande jurist, 
påbörjade sin 
anställning hos
MAQS Law Firm
den 6 december
2011. Christian
kommer när-
mast från notarietjänstgöring vid
Förvaltningsrätten i Göteborg.
Hans verksamhetsområde är 
offentlig upphandling. 

Linnea Lundälv
Boström, 29 år,
Jur.kand/biträ-
dande jurist, 
påbörjade sin 
anställning hos
MAQS Law Firm
den 21 novem-
ber 2011. Linnea kommer närmast
från Varbergs tingsrätt där hon
gjort notarietjänstgöring och arbe-
tat som beredningsjurist. Hennes
verksamhetsområde är process-
rätt. 

malmö
Robert Lindholm, 33 år,
Jur.kand/biträ-
dande jurist, 
påbörjade sin 
anställning hos
MAQS Law Firm
den 17 oktober
2011. Robert
kommer när-
mast från Umeå tingsrätt. Hans
verksamhetsområde är allmän 
affärsjuridik, entreprenadrätt och
obeståndsrätt.

Grant Thornton

Sora Schnürer,
24 år, skattekon-
sult, påbörjade
sin anställning
den 16 januari
2012 vid Grant
Thorntons skat-
teavdelning. Sora
är nyutexaminerad från Juristpro-
grammet vid Örebro universitet.  

Maria Thuresson, 43 år, skatte-
jurist, påbörjade
sin anställning
den 9 januari
2012 vid Grant
Thorntons skat-
teavdelning. Hon
har tidigare ar-
betat som
momshandläggare, skatteinforma-
tör, rättslig kontaktperson och
processare på Skatteverket. 

Diala Saliba, 27
år, skattejurist,
påbörjade sin 
anställning den 
7 november 2011
vid Grant Thorn-
tons skatteavdel-
ning. Har tidigare arbetat som
momshandläggare på Skatteverket. 

Elin Andersson,
26 år, skatteju-
rist, påbörjade
sin anställning
den 28 novem-
ber 2011 vid
Grant Thorntons
skatteavdelning.
Hon har tidigare arbetat som
handläggare på Skatteverket. 

Rödl & Partner Nordic AB

Advokatfirman Delphi

linköping
Helena Abelsson, 27 år, började
som biträdande
jurist vid Delphis
Linköpingskon-
tor den 5 sep-
tember 2011. He-
lena var
dessförinnan an-
ställd som trai-
nee.  

Carl Simmons,
24 år, började
som trainee vid
Delphis Linkö-
pingskontor den
12 december
2011. Carl kom-
mer närmast
från studier vid Lunds universitet. 

göteborg
Matthias Johansson, 31 år, biträ-
dande jurist, påbörjade sin anställ-
ning i Göteborg den 15 juni 2011.
Matthias kommer närmast från
Setterwalls Advokatbyrå och han
arbetar främst med ärenden inom
fastighetsrätten. 

Kevin Häggström, 30 år, biträ-
dande jurist, 
påbörjade sin 
anställning i 
Göteborg den 
1 september
2011. Kevin kom-
mer närmast
från Göteborgs
universitet och arbetar främst
inom området insolvens. 

Eva Folkow, 36 år, biträdande 
jurist, påbörjade
sin anställning i
Göteborg den 
12 oktober 2011.
Eva har tidigare
arbetat på Delp-
his kontor i
Stockholm, men
kommer närmast från Strålsäker-
hetsmyndigheten. Hon arbetar
främst med ärenden inom arbets-
rätten.

malmö
Charlene Holmström, 24 år, bi-
trädande jurist,
påbörjade sin an-
ställning hos Ad-
vokatfirman
Delphi i Malmö
den 1 januari
2012. Charlene
har varit trainee
på kontoret i Malmö under 2011
och har arbetat främst med ären-
den inom TCP/IP och immaterial-
rätt, samt med företagsöverlåtel-
ser. 

Torbjörn Boström, 62 år, Se-
nior Tax Advisor, påbörjar sin
anställning hos Rödl & Partner
Nordic AB den 9 januari 2012,
där han kommer förstärka
skatteavdelningen. Torbjörn har
arbetat med moms i närmare
30 år. Han kommer närmast
från PwC och har tidigare arbetat med moms på
dåvarande Riksskatteverket och på Finansdeparte-
mentet.

Dan Hoflund, 54 år år, Senior
Legal Counsel, påbörjar sin an-
ställning hos Rödl & Partner
Nordic AB den 1 februari 2012.
Dan kommer närmast från
verksamhet som advokat hoss
ENN Advokatbyrå och han
kommer nu att bli affärsansva-
rig för Rödl & Partners erbjudande mot finansiella
företag.  

Rödl & Partner är en internationell revisions- och konsultorganisation
med ca 3 000 medarbetare samlade i drygt 80 kontor i ett 40-tal län-
der. Rödl & Partner tillhandahåller sina kunder kompetens inom bl.a. 
juridik, revision, skatter, ekonomi och redovisning. Verksamheten i Nor-
den omfattar ett fyrtiotal medarbetare i Stockholm, Malmö och Vaasa. 
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PÅ L AGL IG VÄG

Setterwalls 
Advokatbyrå AB

Johan Lind, 25
år, anställdes
den 1 december
som biträdande
jurist vid Setter-
walls Göteborgs-
kontor. Under
utbildningen vid
juristprogrammet på Göteborgs
Universitet var Johan också utby-
tesstudent på University of Glas-
gow under en termin. Johan har
både varit sommarnotarie och
gjort sin uppsatspraktik hos oss i
Göteborg. Johan ingår i Setter-
walls IP/Tech-grupp. 

Lovisa Nellevad,
30 år, anställdes
den 9 januari
som biträdande
jurist vid Setter-
walls Stockholms-
kontor. Lovisa
kommer närmast
från TressCox, affärsjuridisk byrå i
Australien. Lovisa ingår i verksam-
hetsgrupperna Bolagsrätt, Aktie-
marknad, M&A och Arbetsrätt. 

Christoffer Mangelus, 26 år, 
anställdes den 5
december som
biträdande jurist
vid Setterwalls
Göteborgskon-
tor. Han kom-
mer närmast
från MAQS Law
Firm där han arbetat med före-
tagsförvärv och bolagsrätt.
Christoffer ingår i Setterwalls Bo-
lagsrättsgrupp samt M&A-grupp. 

Alexandra Gör-
ansson, 25 år, 
anställdes den 11
januari som 
biträdande jurist
vid Setterwalls
Malmökontor.
Alexandra tog
sin juristexamen vid Lunds Univer-
sitet och har gjort praktik under 6
månader på Exportrådet i Köpen-
hamn. Det senaste halvåret har
hon varit trainee hos oss. Alex-
andra tillhör Setterwalls skatte-
grupp.

Lebenberg 
Advokatbyrå AB

Karolin Thunman, 28 år,
Jur.kand, på bör-
jade sin anställ-
ning hos Leben-
berg Advokat-
byrå AB den 19
december 2011.
Karolin kommer
närmast från
Förvaltningsrätten i Stockholm
och har dessförinnan fullgjort no-
tarietjänstgöring vid Linköpings
tingsrätt. Hennes verksamhetsom-
råde är svensk och internationell
arvs- och familjerätt. 

Åklagarmyndigheten 

göteborgs åklagarkammare
David BarDavid, 30 år, åklaga-
raspirant, påbör-
jade sin anställ-
ning hos
Åklagarmyndig-
heten, Göte-
borgs åklagar-
kammare den 
1 december 2011.
David kommer närmast från
Gärde Wesslau Advokatbyrå i Gö-
teborg där han arbetade med all-
män affärsjuridik. Han har tidigare
varit anställd på Skaraborgs tings-
rätt, på Chouette Advokatbyrå i
Stockholm och på Skatteverket.
Han tog sin jur.kand 2008 med in-
riktning på Processrätt. Davids
verksamhetsområde är straffrätt. 

Hökerberg & Söderqvist
Advokatbyrå KB

Carl Ejmefors,
26 år, påbörjade
sin anställning
hos Hökerberg
& Söderqvist 
Advokatbyrå KB
den 30 januari
2012. Carl kom-
mer närmast från Lunds universi-
tet och hans verksamhetsområde
är bolagsrätt och obeståndsrätt. 

Advokatfirman Öberg & Associés 

Julia Vinterskog, 27 år, 
biträdande jurist, påbörjade
sin anställning hos Advokat-
firman Öberg & Associés
den 1 september
2011. Hon har en
jur. kand från Lunds
Universitet och har
tidigare arbetat
som forskningsa-
manuens i arbets-
rätt vid Juridiska 
Fakulteten i Lund.
Julia tävlade för Lunds lag i
European Law Moot Compe-
tition 2010/2011 och presen-
terade nyligen sitt examen-

sarbete om arbetsrättsliga
krav vid offentlig upphand-
ling vid ett seminarium på
University of Leeds. Julia

kommer främst att
förstärka Öberg & As-
sociés EU- och arbets-
rättsliga verksamhet. 

Advokaters pro-
blem utifrån de för 
ändamålet mest läm-
pade rättsordning-
arna, rättsreglerna och

rättsmedlen, för att de ska
nå sina affärsmässiga, all-
männyttiga eller ideella mål.

Vill du också att era nyanställda
jurister skall synas här?

Kontakta Rosanna Trygger 
rosanna.trygger@blendow.se 

eller 08-509 33 352.

FJORD 36 OPEN

Modern, sportig WR design med öppen planlösning, rymlig cockpit, 
öppen akter med sittgrupp och bord för 6–8, komplett pentry, 
solbädd. Förkabin med dubbelsäng, badrum med WC och dusch.

Yachting by Ariboats   www.ariboats.se
Ariboats AB   Neglinge Yacht Center Saltsjöbaden N.Y.C.S.

08 717 39 83    info@ariboats.se

 

ARI SHUTTLE

ETT HELT NYTT BÅT-KONCEPT i aluminium med möjlighet för 
minimal drift- och underhållskostander. En lätthanterlig båt för 
transporter, aktiv fritid och sportig semester. Välja mellan Open, 
Pilot, Cabin eller Fly modell från 22 till 33 ft.  Fördäck utrustad med 
sittgrupp och solmadrass för vackert väder. Stort akterdäck med 
plats för sittgrupp och akterpentry under tak. Dubbelsäng och 
WC i förkabin.
ARI SHUTTLE – ett smartare val.   Made in Finland
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För sjätte året i rad har vi utsetts till Sveriges ledande skatterådgivare i World Tax 

2012, International Tax Reviews årliga undersökning. Även i Klientbarometern 

hamnar vi på första plats när de rankar Sveriges bästa revisionsbyrån inom 

skatterådgivning. 

Vi arbetar tillsammans med våra kunder med att utveckla lösningar på deras 

skattefrågor och ta fram strategier för skattehanteringen. Vårt mål är att våra 

kunder ska reducera skattekostnaden och hantera skatteriskerna. Vår rådgiv-

ning utgår från varje kunds unika situation, vilket gör arbetet varierande och 

utvecklande. 

I PwC:s globala nätverk är vi över 23 000 skatterådgivare i 151 länder som 

samarbetar för att ta fram de bästa lösningarna för våra kunder. Kunderna är 

alltifrån de största multinationella företagen till runt 60 000 mindre och medel-

stora företag runtom i landet. Vi har en bred specialistkompetens inom ett antal 

skatteområden som personbeskattning, internprissättning, indirekta skatter, 

transaktionsrelaterad skatterådgivning, fastighetsbeskattning och beskattning av 

fåmansföretag och deras ägare. 

www.pwc.com/se/career

Skatterådgivning 
i världsklass

 Ha nära kontakt med kollegor 
från hela världen och utvecklar 
dig själv genom att åka på 
secondment.

 Öka din specialistkompetens 
inom ett visst skatteområde.

 Hitta karriärvägar som
passar dig med hjälp av en 
senior mentor, en drivande

coach och interna utbildningar.

Hos oss får du möjlighet att:


