
E T T  M A G A S I N  F Ö R  J U R I S T E R  

# 1 | 2013 | PRIS 89 KR

Legally yours  |  N
r 1  |  2

0
13

  
  Legally yours 10

 år

● 20 sidor Minnesextra
● De mest omtalade reportagen
● Så förändrades juristbranschen

Legally 
yours 10 år!

STORT 
JUBILEUMS-

NUMMER

MEDIEBAROMETERN

JURISTERNA och
BYRÅERNA som
SYNTES MEST
ADVOKATERNA KRÄVER:

ÅKLAGARNA
MÅSTE REGLERAS
CHRISTER DANIELSSON OM:

HD:S TVÄRBROMS
I LIVSTIDSFRÅGAN

NY AVDELNING:

EXPERTENS
BÄSTA STILTIPS

SÅ SKYDDADES
HAGAMANNENS
OFFER
ÅKLAGAREN ANNIKA ÖSTER PÅ NY POST

LY_Omslag_4 mm_rygg_Legally_Yours_Omslag_4mm_rygg  2013-02-05  22.10  Sida 1



”Vi behöver
Legally yours”
Förr var de tidningar som riktade sig till jurister
huvudsakligen rättsvetenskapliga – eller också
var det rena organisationstidningar.

I slutet av februari 2003 ändrade vi på det. 
Då gav vi ut det första numret av Legally yours.
Tanken med tidningen var att den skulle vara
något helt annat: ett magasin som sex gånger
om året skrev om de spännande juristerna, 
de viktigaste branschtrenderna och de mest 
intressanta trenderna i branschen.

Kort sagt: vi ville vara en tidning för hela jurist-
branschen – och vara angelägna för alla. 
Oavsett om man var advokat, kronofogde, åkla-
garassistent, kommunjurist eller justitieråd.

När det första numret distribuerades var det
ingen som kände till tidningen. 

En vecka senare var allt förändrat.

FOTO: SCANPIX/CORBIS

        
         

          
          

         
         

        
           

          
         
   

 

Legally Yours har
givit mig inspiration,

glädje och kunskap. 
Tyvärr har jag inte nått 
upp till någon utmärkelse 
i någon form.

Röster från branschen:

Leaglly yours 
fungerar bra som 

en allmän branschtidning
om vad som händer i denna
och om kollegor. 
Bra träffar med möjlighet till
mötespunkter.

En advokat som blivit
åklagare läser gärna

om en åklagare som blivit 
advokat. I vinet finns kanske
sanningen eller i vart fall finns
kanske sanningen om vinet i
Peter Axelssons spalter.

Allt som skrivs om
humanjuristens var-

dag har varit inspirerande,
då denna yrkeskategori 
tyvärr lätt faller i glömska
när de stora drakarna 
berättar om sina miljonlyft.
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Eftersom jag började studera juridik år 2003 så har
Legally yours alltid funnits med och såväl tidningen

som tillhörande mingel och andra evenemang gjorde det
enkelt och trevligt att lära känna branschen och dess aktö-
rer. Som yrkesverksam jurist är Legally yours ett bra sätt
att hålla sig uppdaterad om branschens utveckling och jag
tittar alltid lite extra på sidorna ”På laglig väg” för att se var
bekanta har tagit vägen. Jag uppskattar också att Legally
yours har en variation av artiklar, från svåra juridiska fråge-
ställningar till resereportage.

HANNA NILSSON
Attorney at Law

’’
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Jag har vid flera tillfällen blivit porträtterad i tidningen
och har bara upplevt det positivt. Det som är särkskilt

bra med LY är att tidningen rappoprterar om olika juridiska in-
riktningar, vilket för mig inneburit att t ex affärsjurister fått upp
ögonen för mig som försvarare - något som i förlängningen
inneburit mer uppdrag men även en ökad förståelse för mitt
arbete från åklagare, domare och andra jurister. givetvis gäl-
ler även det omvända förhållandet, d v s jag har kunnat finna
affärsjurister att slussa ärenden till samt har jag fått en ökad
förståelse för åklagares och domares sätt att hantera olika si-
tuationer.  BJÖRN HURTIG

Advokat 
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Smickrad över att
ha blivit rankad

som en av kollegorna upp-
skattad advokat. Artikeln
om Håstad gillade jag!

Legally yours har
vinklingar som inte

finns i andra publikationer
riktade till juristskrået.

Jag tycker att artik-
larna i tidningen är

sakliga och trovärdiga och
väldigt ofta välskrivna.

Jag har läst den 
med intresse, 

bidragit till att få fram en
annan sida av advokatyrket.

Jag blev porträtterad 2011 i samband med att jag
kom tillbaka i advokatyrket. Reaktionerna kom från ju-

rister i de mest skiftande yrken så tidningen når verkligen ut
brett. Det jag fick mest positiv respons på var att jag tycker
det är hög tid att modernisera Advokatsamfundet. Det säger
en del om klimatet i samfundet att flera advokater jag pratat
med undrar hur jag vågar vara öppet kritisk. Det förvånade
mig men visar hur viktigt det är att det finns en oberoende
branschtidning som Legally yours.

KARIN NORDBORG, 
Advokat Danowsky & Partners

’’ ’’ ’’ ’’

’’ ’’

Stort tack för allt engagemang – varma ord, synpunkter och förslag på 
förbättringar – som ni läsare har bjudit på under de här tio åren. Ett decennium som
varit dramatiskt för den svenska juristbranschen. Arbetsmarknaden har exploderat
och juristutbildningarna har blivit universitetens populäraste. Samtidigt ökar kritiken
mot rättsystemets utformning. Behovet av att identifiera, beskriva och diskutera de
här frågorna ökar ständigt. 

Tur att det finns en branschtidning.
PETER JOHANSSON, chefredaktör
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PETER JOHANSSON, chefredaktör
Telefon 070–620 39 39
E–post peter.johansson@blendow.se

AKTUELLT

En undersökning som Legally
yours genomfört visar att 8
av 10 brottmålsadvokater vill
att åklagarna ska följa ett
etiskt regelverk.

- Vi håller med, hälsar RÅ

INNEHÅLL
KARRIÄR  |  KRÖNIKOR  |  VIMMEL
VIN  |  PÅ LAGLIG VÄG  |   LITTERATUR  |  KULTUR    

UNDERSÖKNING

I undersökningen Mediebaro-
metern redovisar vi vilka juris-
ter och byråer som synts mest
under 2012.

6

58

         8:13

STIL

Lars Arrhed, advokat med en
bakgrund i teatervärlden
delar med sig av sin bästa råd
kring stil, vett och etikett för
jurister. I dag reder han bland
annat ut när advokater kan
bära hängslen  

70

10

Ny avdelning!
LEGALLY LADY

Advokatsamfundets ordförande Anne
Ramberg och Anna Romell Stenmark, 
delägare på Lindahl, ger sin bild av hur
kvinnornas situation i advokatbranschen
har förändrats under de senaste tio åren.

NUMMER 1  |  2013  |  ÅRGÅNG 11

Legally yours
– en del av
livsstilen

I det första numret av Legally
yours uttryckte en anonym
biträdande jurist – jag kal-
lade honom Sven, 34 – sin
tveksamhet för den nystar-
tade tidningen:

”Jobbet är min livsstil. 
Något annat har jag inte tid
med. Lördagmorgnar är på
sin höjd den tid man har att
läsa för nöjes skull. Då
kanske jag rafsar åt mig nå-
gon tidning för att läsa bröl-
lopsannonserna”.

Tio år har gått. Legally
yours är sedan länge en eta-
blerad branschtidning för ju-
rister. Sven har blivit 44 och
är sedan flera år delägare på
den byrå där han tidigare
jobbade runt sjuttio timmar i
veckan.

Vad säger han idag?
– Jag trodde ju inte att man
skulle ha tid att läsa, men 
det visade sig att jag absolut
ville bläddra i tidningen. 
Livet är kanske en livsstil,
men som en del i ett paket
med familjelivet.

– Jag hade fel om Legally
yours. Och jag tycker det är
roligt att det blev så.

Några bröllopsannonser,
likt de Sven pratade om
2003, har inte införts. Men i
det här stora jubileumsnum-
ret berättar vi bland annat
om paret som träffades just
genom Legally yours.

Inte för att Sven intresse
har bestått just på den punk-
ten:

– Det skulle jag aldrig läsa
idag. Det är passerat för mig.

▶ 

MEST MEDIALA

ADVOKATKRAV:
GRANSKA 
ÅKLAGARNA

FÅ KVINNOR I TOPPEN

20 sidor 
jubileums-
special 32

RÄTT ETIKETT

LEGALLY  |  LEDARE

PÅ OFFRENS SIDA
PORTRÄTT

Under hela åklagarkarriären
var Annika Öster intresserad
av brottsofferfrågor. Ett enga-
gemang som blev än starkare
när hon drev åtalet mot Haga-
mannen.

Nu är hon ny generaldirektör
för Brottoffermyndigheten:

- Jag upplever att det finns
en större medvetenhet om 
offers utsatthet. 26
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”
Jag har haft klienter som gått runt
med en stämningsansökan mot
åklagaren i portföljen under hela
rättegången. PER E SAMUELSSON

Framvagn  2013-02-06  08.59  Sida 6
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ADVOKATERNAS

UPPROR
MOT ÅKLAGARNA
Åtta av tio brottmålsadvokater vill att åklagarna får ett etiskt
regelverk.
– Man får en känsla av att åklagare mörkar och man kommer
inte åt dem, säger advokaten Per E Samuelson. 
Och nu utreder Riksåklagaren hur nya etiska regler skulle
kunna se ut. AV PETER JOHANSSON

Legally yours har frågat yrkes-
verksamma advokater om de
tycker att det bör finnas ett
särskilt etisk regelverk för
åklagare. 28 procent av de till-
frågade, 1 088 personer, del-
tog i undersökningen. Resul-
tatet visar en kraftig majoritet
för tydligare regler. 

Av brottmålsadvokaterna är
det drygt 80 procent som vill
se ett etiskt regelverk för åkla-
garna. Bland övriga humanju-
rister är andelen 82,9 procent.
Hos affärsjuristerna är ande-
len 65,9 procent.

Några av rösterna i under-
sökningen:
”Alltför många fall har nu fö-

rekommit där det visat sig att
åklagare undanhållit bevisning
som varit till den tilltalades för-
del, hotat vittnen m.m. Tilliten
till att åklagarna följer objektivi-
tetsplikten sviktar. Etiska regler
som skulle tydliggöra objektivi-
tetspliktens omfattning vore
därför önskvärt.”
”Åklagarna är mera partiska

nu än förr. Objektivitetprincipen
tycks inte gälla längre. Allt
handlar om att vinna "caset".”

”Men bättre styrning och
bättre övervakning av någon an-
nan än tandlösa JO”.
”Resurs- och tidsbrist leder till

att åklagarna tar genvägar och
blundar för sitt ansvar för den
tilltalade.”

Samt:
”Precis som för advokater så

ställs åklagare ofta inför svåra
etiska frågor, ett regelverk medför
alltsomoftast någon form av
kontrollorgan vilket skulle kunna
vara värdefullt för åklagarna att
vända sig till för vägledning in-
nan svåra beslut ska tas.”

FOTO:SCANPIX
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Alla yrken som innehar ett förtroendeansvar kräver etiska riktlinjer.   |  Allt finns inte i RB.
Ett etiskt regelverk kan vara till vägledning och stöd i besvärliga situationer av bedömning.
Tilliten till att åklagarna följer objektivitetsplikten sviktar.  |   Åklagarna använder allt mer 
arbetssätt som gör det svårt för oss advokater att företräda våra klienter på ett bra sätt. 
Åklagarna är mera partiska nu än förr. Objektivitetprincipen tycks inte gälla längre. Allt
handlar om att vinna "caset". |   Etiska regler som skulle tydliggöra objektivitetspliktens 
omfattning vore därför önskvärt.   | De blir alltmer subjektiva |   Åklagare bör lära sig vett och
etikett när det gäller bemötande av "svenssons" som står inför skranket.    |  Lära dem gräns-

De som tycker att det inte be-
hövs ett särskilt regelverk
för åklagare framhöll att:
”De har redan tillräckligt

med regler att förhålla sig till
som gör att de agerar inom
sina ramar.”
”RB:s regler är tillräckliga.”
Och:
”Regler för en åklagares

handlande skall framgå av lag.
Sidoregler, policies, codes of
conduct, olika allmänt hållna
"seder" urholkar skriven lag.
Därför är jag emot alla typer
av sidolöpare och även "etiskt
regelverk" för åklagare.”

Brottmålsadvokaten Per E Sa-
muelson har under flera år
argumenterat för ett etiskt
regelverk även för åklagare:
– Resultatet visar att finns

ett djupt missnöje med att
man inte kan komma åt åkla-
gare. Och det visar vad vi
som slåss mot åklagarna ute
på verkstadsgolvet, dag ut
och dag in, år ut och år in, re-
dan visste. Nämligen att det
behövs ett regelverk. Man
får en känsla av att åklagare
mörkar och man kommer
inte åt dem, säger Per E Sa-
muelson. 

Vilka är de värsta exemplen som
du upplever det?
– Att det ibland väcks åtal
närmast mot bättre vetande.
Som åklagarna själv bör för-
stå kommer att leda till ogil-
lande. Typexempel är väldigt
uppmärksammade mål, där
massmedia driver på. Upp-
drag Granskning kanske har
gjort ett reportage som leder
till att en förundersökning

inleds. Sen kanske man kom-
mer fram till att det egentli-
gen inte har begåtts någon-
ting. Ändå väcks det ett åtal,
och då blir de åtalade oerhört
kränkta. 
– Jag har haft klienter som

gått runt med en stämnings-
ansökan mot åklagaren i
portföljen under hela rätte-
gången. ”Så fort det är över
ska jag stämma honom för
obefogat åtal” säger de. Som
advokat säger man ju ”Först
måste vi vinna målet”.  Sen
vinner man målet, kanske
ogillas det med buller och
bång av tingsrätten.  Då är

klienten glad över att ha bli-
vit friad så det blir ingen JO-
anmälan. Det där papperet i
portföljen kommer aldrig att
skickas iväg. Och när någon
väl försöker göra sak av det
visar det sig att regelkom-
plex saknas.
Per E Samuelson saknar

även regler för åklagare som
lämnar oriktiga uppgifter i
rätten.
– En advokat kan bli av

med försvararförordnandet,
han kan bli prickad av sam-
fundet och behöva betala rät-
tegångskostnader. Reglerna
är mycket tuffare.

RÖSTER
OM ETISKA
REGLER

”
Vi har samma
uppfattning som
advokaterna i 
undersökningen.

PER LINDQVIST

”
Man får en känsla av att
åklagare mörkar och man
kommer inte åt dem.

PER E SAMUELSSON

Per Lindqvist, tillsynschef, 
Riksåklagaren.

Per E. Samuelsson, advokat.
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BÖR DET INRÄTTAS ETT ETISKT REGELVERK FÖR ÅKLAGARE?
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Chefs-JO Elisabet Fura säger
däremot att hon inte ser nå-
got ”direkt behov” av ett
etiskt regelverk för åklagare:

– Det finns ju redan i det
gällande regelverket i exem-
pelvis RB krav på att åklaga-
ren ska vara objektiv, men
det kanske finns anledning
att fundera på vad denna ob-
jektivitetsplikt innebär kon-
kret i det dagliga arbetet.
Etiska riktlinjer skulle möjli-
gen kunna komplettera de
handledningar som redan
finns. Bindande etiska regler
är kanske mindre lämpligt
och i värsta fall kontrapro-
duktivt då man skulle riskera
att få passiva åklagare, rädda
för att agera och därmed
bryta mot det etiska regel-
verket, menar hon.

Hos Riksåklagaren pågår

sedan ett par månader arbete
med att ta fram nya etiska
regler. 

– Vi har samma uppfatt-
ning som advokaterna i un-
dersökningen, säger tillsyn-
schefen Per Lindqvist.

De senaste månaderna har
han i tysthet inlett arbetet
med ett nytt etiskt regelverk.

– Jag fick uppdraget av
Riksåklagaren den 26 okto-
ber. De riktlinjerna ska inte
bara fånga upp åklagarna
utan alla som är anställda.
Resultatet ska presenteras
senast den 1 april, säger han.

– Tyngdpunkten kommer
att ligga på de områden där
det inte finns några tydliga
anvisningar till hur man ska
förhålla sig. det här ska vara
en vägledning till hur man
ska förhålla sig när man rå-
kar ut för etiska dilemman i
arbetet. Vi kommer att ta
fram förslag, sedan ska de på
olika sätt processas i organi-
sationen. 

Redan i början av 2000-ta-
let gjordes ett försök av for-
mulera etiska regler.

– Av olika skäl blev det in-
get då. Det här är väl ett nytt
försök. 

sättning vad gäller hur subjektiv en åklagare ska vara. |   De
verkar inte följa några regler idag   |  Det är uppenbart att de
saknar en enhetlig linje vad gäller svåra etiska frågor. Etiska
riktlinjer är därför oundgängliga, för att rättsväsendet skall
upprätthålla de mål som finns med likhet inför lagen mm
Skjuter ibland från höften   |  Bra för åklagaren att falla tillbaka
på. |   God åklagarsed - självklart !   |  Jag tror att det skulle vara
bra, särskilt mot bakgrund av vissa havererade åtal och FU

Bindande
etiska regler
är kanske
mindre lämp-
ligt då man
skulle riskera
att få passiva
åklagare,
rädda för 
att agera.

ELISABET FURA

”
Elisabet Fura, Chefs-JO.

Framvagn  2013-02-06  09.01  Sida 9
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ör tionde året har Legally
yours genomfört under-

sökningen Mediebarome-
tern, där vi kartlägger vilka
jurister och byråer som syns
mest i medierna. 
Liksom tidigare år genom-

förs undersökningen i sa-
marbete med medieanalysfö-
retaget Updatum.
– Till Mediebarometern

har vi använt oss av vårt me-
dieindex som bevakar över
40 000 svenska och interna-
tionella nyhetsmedier på in-
ternet säger Updatums VD
Helge Gjerstad. 
– Vi tar in över 400 000 ar-

tiklar per dygn. Ur den
mängden kan vi sedan fil-
trera ut den relevanta infor-
mationen. Därifrån har vi
analyserat och sammanställt
det antal artiklar respektive
jurist och byrå figurerat i un-
der hela 2012.

Liksom tidigare år är de juris-
ter som nått höga politiska
poster de mest omskrivna.
Annie Lööf, näringsminister
och ledare för Centerpartiet,
når 6 417 träffar. Miljömi-
nister Lena Ek (C) och Miljö-
partiets språkrör Åsa Rom-
son följer sedan med 3 069
respektive 2 274 träffar.

Förre justitieministern
Thomas Bodström för en ak-
tiv tillvaro. I sin egenskap av
före detta socialdemokratisk
politiker samlar han 872
träffar. I sin nuvarande roll
som advokat har uppmärk-
samheten inte varit fullt så
intensiv, 186 träffar. I Medie-
barometern redovisas Bod-
ströms medieexponering var
för sig.

Bortom de partipolitiskt ak-
tiva är justitierådet Göran
Lambertz årets mest medialt
uppmärksammade jurist, 
1 079 träffar. Hans flitiga de-
batterande i Thomas Quick-
affären är den största anled-
ningen. Hans uppmärksam-
made ordförandeskap i Ytt-
randefrihetsutredningen är
en annan. När utredningens
arbete avslutades i augusti
reserverade sig Göran Lam-
bertz från slutresultatet, ett
ovanligt agerande av en ord-
förande.
Malmöåklagaren Solveig

Wollstad samlar nästan lika
många träffar som Lambertz,
1 001. Orsaken är hennes ar-
bete i tingsrättsförhandling-
arna mot dömde serieskytten
Peter Mangs. Det här var en
av årets mest uppmärksam-

made rättegångar. 
I media har Mangs age-

rande i rätten beskrivits i de-
talj. Han var klädd i nystru-
ken vit skjort ”med Ranelid-
knäppning” (enligt Kvälls-
posten) och rapporterades
läsa Charlie Normans bio-
grafi ”Musikant med brutet
gehör”.
Dessutom anklagades en

nämndeman för jäv, men
tingsrätten kom senare fram
till att så inte varit fallet.
Den typen av brister i

rättsprocessen har varit ett
frekvent tema under året.
Rättegången mot Södertälje-
nätverket är det tydligaste
exemplet. Maratonförhand-
lingen kommer att tas om på
grund av just nämndeman-
nanjäv.  

Årets mest omskrivne advo-
kat, Thomas Olsson, företrä-
der en av de inblandade. Un-
der 2012 har han även fått
mycket publicitet för arbetet
med Sture Bergwalls, tidi-
gare Thomas Quick, resnings-
ansökningar samt varit om-
bud för journalisterna Johan
Persson och Martin Schibbye
när de var fängslade i Etio-
pien.
Sammanlagt nådde Tho-

Quickdebatter, jäviga nämndemän och havererade rättegångar. 
2012 befann sig rättssystemet under stark press. 
Det visar årets upplaga av undersökningen Mediebarometern.

2013BAROMETERNMedie

Stark press
på rättssystemet

F
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mas Olsson 681 omnämnan-
den i undersökningen. Claes
Borgström är tvåa med 650.
Uppdraget som målsägande-
biträde i våldtäktsutred-
ningen mot Wikileaks grun-
dare Julian Assange är en
viktig orsak till den höga
placeringen. Den kritiserade
insatsen som Thomas Quicks
advokat under den period då
Quick erkände mord, är en
annan.

Douglas Norking, som fö-
reträder Peter Mangs, är
2012 års tredje mest
omskrivne advokat med 545
träffar. 

Tingsrättens ordförande i
samma mål, Lennart Strinäs,
är näst Lambertz årets mest
omskrivne domare, 913 träf-
far. Katarian Wingqvist Ek-
holm, domare i den upplaga
av Södertäljerättegången
som nu alltså komemr att tas
om, intar tredjeplatsen med
189 träffar.

ANNIE LÖÖF, NÄRINGSMINISTER
OCH LEDARE FÖR CENTERPARTIET,
ÄR ÅRETS MEST OMSKRIVNA JURIST. 6417TRÄFFAR

BRISTER I
RÄTTSPRO-
CESSEN HAR
VARIT ETT
FREKVENT
TEMA UNDER
ÅRET. 

”
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Thomas Olsson  
681  Träffar1

homas Olsson var den
mest omskrivne advo-

katen under förra året, enligt
undersökningen Mediebaro-
metern som genomförs av
Legally yours och analysfö-
retaget Updatum.

– Det är alltid glädjande
när det man gör uppmärk-
sammas, kommenterar Tho-
mas Olsson.

Under året har han bland
annat försvarat de tillfånga-
tagna Etiopiensvenskarna
Johan Persson och Martin
Schibbye. 

– När beskedet kom att

Martin och Johan fått lämna
Etiopien och var på väg hem,
det var ett väldigt speciellt
ögonblick.

– Det är en förmån att få
arbeta med ärenden som en-
gagerar människor så
mycket som det gjorde. Det
är viktigt för rättsväsendet
och de principer som ligger
till grund för det att det här
debatteras bland allmänhe-
ten. 

Du jobbade med Södertäljerät-
tegången också.
– Ja, även det är ett mål där

väldigt viktiga rättsprinciper
aktualiserades. Jag välkom-
nar att frågor kring sättssä-
kerheten och straffrättspro-
cessen uppmärksammas och
blir föremål för den här ty-
pen av diskussioner.  När de
pågår under en längre tid så
lyfter debatten från att bara
handla om det enskilda fal-
let. Då förstår man också hur
viktigt det är att den här ty-
pen av verksamhet fungerar.

Har du några råd till kollegorna i
hur de ska hantera media?
– Svårt att ge några direkta

rough
justice
”Det är

som gäller”

Som Thomas Quicks advokat har han satt rekord i
beviljade resningsansökningar.

Nu väntar nästa utmaning:
– Jag räknar med att Sture Bergwall kommer att

vara frikänd för alla morden fram emot sommaren.
Min förhoppning är att han ska vara en fri man till
hösten, säger Thomas Olsson. AV PETER JOHANSSON

T
▶
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Claes Borgström  
650 Träffar2 Douglas Norking

545 Träffar3 Guy Lofalk
526 Träffar4

Jens Lapidus
423 Träffar5 Hans Bergqvist

410 Träffar6 Anne Ramberg
408 Träffar7

Elisabeth Massi
Fritz   398 Träffar8 Leif Silbersky

387 Träffar9 Hans Strandberg 
321 Träffar10

TOPPADVOKATER 20
råd. Man lever ju intuitivt
också. Men tänk på att inte
vara orolig eller nervös för
att möta journalister. Se det
som en angelägenhet där du
kan bidra till en ökad förstå-
else för hur rättssystemet
fungerar.  

I början av februari fick Tho-
mas Olssons klient Sture
Bergwall resning för de sista
mord som han dömts för,
dubbelmordet i Appojaure 
på Janni och Marinus Stege-
huis samt Charles Zelamo-
vitz i Piteå. Just nu funderar
åklagare på om de vill att
nya rättegångar ska genom-
föras eller om de lägger ner
åtalen.   

– Det är det mest sanno-
lika. Och då kommer proces-
sen att få Sture Bergwall ut-
skriven från Säter att ta sin
början.

Det var efter terapi på Säter i
början av 1990-talet som
Sture Bergwall bland annat
började erkänna en rad mord,
i sju av fallen resulterade det
i fällande domar. Sedan Berg-
wall kommit i kontakt med
journalisten Hannes Råstam
drog han tillbaka sina erkän-
nanden och begärde resning.
Nu är alltså samtliga ansök-
ningar beviljade.

– Som det förefaller befin-
ner sig den rättspsykiatriska
kliniken på Säter i någon
form av freudiansk förnekel-
seprocess där man låtsas
som att Quickåren aldrig har
existerat, säger Thomas Ols-
son.

– Ifall det håller i sig så
blir det här en fråga som av-
görs i förvaltningsrätten.
Men förhoppningsvis kom-
mer de ansvariga på kliniken
ta sitt förnuft till fånga och
inse att det enda rimliga är
att låta Sture Bergwall flytta
till en annan klinik och där
genomgå någon form av ob-

jektiv bedömning av sin psy-
kiska status. 

– Men det här är alltså lite
avhängigt av huruvida Säter
kommer att sätta patientens

intresse i första rummet.
– Jag räknar med att Sture

Bergwall kommer att vara
frikänd för alla morden fram
emot sommaren. Min för-

hoppning är att han ska vara
en fri man till hösten.

Under året företräder Thomas
Olsson även de två svenska

▶
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FOTO: MAGNUS LAUPA, PETER KNUTSON, JAN REINERSTAM,  SCANPIX,  MIKAEL CARLSSON, JONTE WENTZEL

Anne-Marie
Pouteaux 30211 Jesper Montan

298 Träffar12 Peter Althin
283 Träffar13

Johan Eriksson
280 Träffar14 Per E Samuel-

son 234 Träffar15 Thomas 
Bodström 18616

Anton Strand 
185 Träffar17 Johan 

Strömberg  17418 Claes Östlund
174 Träffar18 Jan Karlsson

151 Träffar20

TÄNK PÅ ATT
INTE VARA 
OROLIG ELLER 
NERVÖS FÖR
ATT MÖTA
JOURNALISTER.

THOMAS OLSSON

TOPPADVOKATER 20
medborgare som fängslats
efter att ha lämnat den ter-
rorstämplade organisationen
Al-Shabab i Somalia och se-
dan förts till USA där de häk-

tats för terrorbrott.
– Det blir intressant att

följa vad som kommer fram i
det målet.
– Annars så blir det väl

som vanligt. Det är rough
justice som gäller. Så är var-
dagen. Hehehe. ”
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TRÄFFAR

1. Solveig Wollstad 1001

2. Gunnar Stetler 833

3. Christer van der Kwast 344

4. Ulrika Rogland 329 

5. Håkan Roswall 324

6. Mats Åhlund 233

7. Nils-Eric Schultz 226

8. Berndt Berger 210

9. Daniel Larson 196

9. Björn Frithiof 196

TOPP
ÅKLAGARE

10

Solveig Wollstad, åklagare i Peter Mangs-rättegången, är årets mest omskrivne åklagare. Korrup-
tionsåklagaren Gunnar Stetler är tvåa. Pensionären Christer van der Kwast intar tredjeplatsen, hu-
vudsakligen på grund av att hans arbete i Thomas Quick-utredningarna varit föremål för diskussion.

ÖGONBLICKET FÅNGAT 
Tänk om du kunde stoppa tiden för en sekund. Stänga ute all 
information som rusar förbi och kapsla in gällande rätt som 
den är exakt nu. Noga sammanställt, minutiöst analyserat och 
praktiskt förpackat.

Lexino - Rättsanalyser tillsammans med Karnovs Lagkom-
mentarer ger dig ett nytt sätt att jobba, med en kort och koncis 
bild av det aktuella rättsläget, som rakt på sak ger dig argu-
menten för att få ett övertag i varje mål.

Prova själv på karnovgroup.se/lexino
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TRÄFFAR

1. Annie Lööf  (C) 6417

2. Lena Ek  ( C) 3069

3. Åsa Romson (MP) 2274

4. Erik Ullenhag (FP) 1999 

5. Pär Nuder (S) 961 

6. Thomas Bodström (S) 872 

7. Sofia Arkelsten (M) 707

8. Roberta Alenius (M) 572

9. Allan Widman (FP) 372

10. Johan Linander (C ) 351

TOPP
POLITIKER

10

Politiker är oftade mest omskrivna juristerna. Annie Lööf, näringsmi-
nister och centerledare, var hårt bevakad under hela året. Exponeringen
kulminerade runt jul när diskussionen om förslaget till nytt idéprogram
tog fart.

Lena EK.

Åsa Romson.

Erik Ullenhag.
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Träffar

1. Bengt Svenson, 
rikspolischef 522

2. Carin Götblad 420

3. Mårten Schultz
Professor i civilrätt 252

4. Anna Skarhed, JK 239

5. Anders Thornberg
Säpochef 230

Träffar

1. Göran Lambertz  1079

2. Lennart Strinäs 913

3. Katarina 
Wingqvist Ekholm 189

4. Jan-Erik Oja 162

5. Fredrik Wersäll 161

TOPP
DOMSTOL

5

TOPP
STATLIGT

5

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 

Lagerbolag

w
w
w
.n
ils

so
n
g
ra
�s

kf
o
rm

.s
e

Lagerbolagsjour
Om du vill beställa eller boka ett lagerbolag efter 
kontorstid ring 060-16 81 73.

Justitierådet Göran 
Lambertz årets näst mest 
uppmärksammade jurist –
och den mest välbevakade 
domaren. Malmö tings-
rätts Lennart Strinäs på
grund av insatser i Peter
Mangs-målet.

Rikspolischef Bengt Svenson var mest
bevakad av övriga offentliganställda juris-
ter. Civilrättsprofessorn Mårten Schultz
höga placering visar att en hög profil i den
juridiska diskussionen kan generera publi-
citet.

Bengt Svenson, 
Rikspolischef.

Göran Lambertz.

Mårten Schultz,
professor.

Carin Götblad.

   
  

             
           

             

       
           

             
           

18 | Legally yours | 1 | 2013

10_25_Medier  2013-02-05  21.58  Sida 18



Kommer din kunskap 
att väga tyngst?
När det gäller måste du vara ordentligt uppdaterad. Känna till alla nyheter och 
förändringar inom ditt rättsområde. Ha kunskap om de allra senaste tolkningarna 
och tillämpningarna. Det är vår uppgift att ständigt serva dig med den kunskapen. 

Blendow Group är ledande inom juridisk kompetensförsörjning. 
Ladda ner en QR-applikation från App Store eller Android Market, skanna 
av QR-koden och läs om hur vi håller seminarier och rapporterar om rättsfall, 
lagstiftning och litteratur inom de rättsområden som du vill ha bevakade. SK

AN
NA

blendow.se
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VI LA TIDIGT FAST STRATEGIER FÖR
HUR VI SKULLE HANTERA MEDIAS
OCH ALLMÄNHETENS ÖNSKEMÅL. ”
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Mannheimer Swartling var den
advokatbyrå som fick mest
uppmärksamhet i medierna
under 2012. 435 träffar, bland
annat med fokus på styrel-
seordföranden Biörn Rieses ut-
redning kring Telia Soneras
trassliga affärer i Uzbekistan.
Vinge tar andraplatsen med

407 träffar. Sedan följer Lin-
dahl med 360. 
På fjärdeplats finns Delphi

med 249. En avgörande orsak
till detta är Hans Bergqvist, in-
solvensrättslig expert och delä-
gare vid byråns Göteborgskon-
tor. Som förvaltare av
bilklassikern Saabs konkurs
har han stått i medias fokus un-
der året. Själv nådde han 410
träffar i undersökningen, i
många av dessa har alltså även
byråns varumärke nämnts.
Wistrands Anne-Marie Pou-
teaux, som delat uppdraget
med Bergqvist, har också fått
stor uppmärksamhet, 302 träf-
far. Även hennes byrå har expo-
nerats men inte i lika hög ut-
sträckning, 163 träffar enligt
Mediebarometern.

Hans Bergqvist kommente-
rar undersökningen så här:
– Det stärker alltid ett varu-

märke att synas. Det har inte
inverkat negativt. Under året
har vi lyckats upprätthålla vår
verksamhet i övrigt. Men det
har krävt mycket arbete och 
resurser. 
Han beskriver uppdraget

som ovanligt:
– Det är i alla fall utan mot-

stycke i min karriär. Saab är i
det närmaste en nationalkle-
nod. Vi var förberedda på att
det skulle bli en oerhörd mass-
medial uppmärksamhet. Därför
la vi tidigt fast strategier för
hur vi skulle hantera medias
och allmänhetens önskemål.
Det är ju alltid en avvägning
vad man kan säga i en så här
känslig process.
– Det är inte bara jag och

Anne-Marie som utsatts för
stor press från media. De, och
andra intressenter, har belastat
organisationen med tusentals
mail och telefonsamtal. På så
sätt har vi alla märkt av det.
Advokatbyråernas varumär-

ken står emellertid i skuggan
av revisionsbyråernas. Ernst &
Young når omkring tre gånger
så många träffar som Mann-
heimer Swartling. Revision-
sjätten slutar på 1324 omnäm-
nanden under 2012. PwC och
KPMG följer sedan på 953 re-
spektive 704 träffar.

1. Mannheimer Swartling 435

2. Vinge 407

3. Lindahl  360

4. Delphi 249

5.  DLA Nordic 208

6. Glimstedt 203

7. Wistrand 163

8. Setterwalls 161

9. MAQS 154

10. Gernandt & Danielsson 149

11. Bird & Bird 149

12. Cederquist 118

13. Nordia 109

14. Baker & McKenzie 78

15. Linklaters 77

1. Ernst & Young  1324

2. PwC  953

3. KPMG 704

4. Deloitte 509

5. Grant Thornton 252

TOPP
BYRÅER
ADVOKAT

15

TOPP
BYRÅER
REVISIONS

5

TRÄFFAR

TRÄFFAR

De största advokatbyråerna fortsätter att få mest
uppmärksamhet.
Men det finns uppstickare. Orsaken: Saabs konkurs
– Det stärker alltid ett varumärke att synas, säger
Delphis Hans Bergqvist.
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CHRISTER DANIELSSON
Advokat vid Danielsson & Englund

Tre positiva saker med Bergslagen 
1. Pappa |    2. Lars Gustafssons romaner i bergslagsmiljö |   3. Sjöarna.

LEGALLY | KRÖNIKA

ängelse – står det i Brottsbalken – “döms ut på viss
tid eller på livstid”. I föregångaren, 1864 års strafflag,
fanns en likadan bestämmelse: ”Straffarbete skall ådömas

på lifstid, eller på wiss tid…”
Livstid alltså. Men vad betyder det och vad har

det betytt i olika tider? Och hur vanligt är livstidsstraffet
nu jämfört med förr?
Det första man kan konstatera är att begreppet är

missvisande. Inte på mycket länge har det kommit i fråga
att låsa in någon till dess att
fången dör. Livstidsstraffet är
kort och gott inte livsvarigt (även
om det finns de som vill att det
ska vara det, som jag strax åter-
kommer till).
Men hur långt är det då? Den

verklighet som döljer sig bakom
ordet livstid överraskade i alla
fall mig. I all tysthet har det
nämligen skett en kraftig straff-
skärpning på senare år.
Tidigare gick det till så att re-

geringen genom nåd omvandlade
livstidsstraffet till fängelse på
viss tid. Från slutet av 1940-talet
innebar nådepraxis att livstidsdo-
men omvandlades till 15 års
straffarbete. Från detta straff blev den dömde villkorligt frigi-
ven efter två tredjedelar av straffet. Han var således ute efter
10 år.

I början av 1970-talet skedde två ändringar. Dels blev det vanli-
gare att straffet tidsbestämdes till 14 år, dels – och framför allt
– skedde den villkorliga frigivningen numera nästan alltid
efter halva strafftiden. En livstidsdömd var alltså en fri man
efter sju år i fängelse. Snacka om att begreppet livstid var
missvisande!
Men på 1990-talet – under en socialdemokratisk regering! –

ändrades sakernas tillstånd radikalt. För det första skärpte re-
geringen sin nådepraxis. Istället för 14 år tidsbestämdes nu
straffet till mellan 18 och 25 år. För det andra ändrades reg-
lerna om villkorlig frigivning tillbaka till det som gällt förr,
att man kunde bli fri tidigast efter att ha suttit av två tredjede-

lar av straffet. Det betydde att om straffet tidsbestämdes till
21 år – mitt i spannet – var man fri efter 14 år, det vill säga en
dubblering av den faktiska strafftiden.

Sedan 2006 är det inte regeringen utan domstol som kan om-
vandla livstidsstraffet och bestämma strafftiden. I förarbetena
till lagändringen skrev regeringen att man inte var ute efter
någon ändring av tidsspannet, alltså 18-25 år. HD har sedan i
några prejudicerande domar sagt att man får göra en grovin-

delning där straffet bestäms till 18,
21 eller 24 år, med 21 år som något
slags normalfall. Straffet kan enligt
lag aldrig bestämmas till mindre tid
än 18 år. Däremot kan det sättas
högre än 24 år. Exempelvis beslöt
HD i slutet av 2011 att den för sju
mord dömde Mattias Flink skulle få
sitt livstidsstraff omvandlat till 30
års fängelse (vilket innebär frigiv-
ning efter 20 år, 2014; hovrätten
ville ha 36 år).
Sammanfattningsvis är läget

alltså att livstids fängelse numera
innebär dubbelt så lång tid innanför
murarna som det gjorde på det libe-
rala 1970-talet - och betydligt längre
tid än på 1940-talet!

För vissa är denna skärpning inte nog. Sverigedemokraterna
har i riksdagen nyligen lagt en partimotion där man föreslår
att ”Sverige för de allra grövsta brotten ska införa ett riktigt
livstidsstraff, där den dömde alltså inte har någon möjlighet
till benådning, tidsbestämning av straff eller oövervakad per-
mission”.
Men det är inte bara strafftidens längd som förändrats kraf-

tigt på senare år. Samma sak gäller hur ofta livstidsstraff
döms ut. 

Från 1930 och fram till slutet av 1980-talet pendlade antalet
personer som avtjänade livstidsstraff mellan 10 och 25. Men
sedan hände något. 
Under hela 1970-talet hade bara 12 personer dömts till livs-

tid. Under 1990-talet var motsvarande siffra 99 – åtta gånger
så många! Förändringen berodde inte på någon ökning av an-

HUR LÅNGT ÄR 
EGENTLIGEN LIVSTID?

F
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BEHOVET AV ATT TILLGRIPA
LAGENS STRÄNGASTE STRAFF
MINSKADE GIVETVIS NÄR 
DOMSTOLARNA GAVS EN NÄSTAN
DUBBELT SÅ LÅNG STRAFFSKALA
ATT SPELA MED FÖR ETT 
TIDSBEGRÄNSAT STRAFF.

Konferera på 
Armémuseum
Läs mer på www.armemuseum.se eller

kontakta Elisabeth på 08-51 95 63 02.

Passa på att

boka en guidad

visning i samband

med konferensen

talet mord utan var resultatet av en ändrad domstolspraxis ,
delvis till följd av att allt färre mördare kunde dömas till
rättspsykiatrisk vård efter en lagändring 1992.
Och på 2000-talet blev ökningen ännu mera accentuerad –

vart och ett av åren 2004-2006 dömdes fler till livstids fäng-
else än på hela 1970-talet.
Men sedan slog det om – och det tvärt. Det började med att

Högsta domstolen i en uppmärksammad dom (NJA 2007 s
194) slog fast att livstidsstraffet vid mord borde ”förbehållas
de allvarligaste fallen”, en anvisning som fick omedelbart ge-
nomslag på underrätternas rättstillämpning. Till detta kom en
lagändring 2009 som gjorde det möjligt för domstolarna att
döma ut tidsbegränsade straff upp till 18 års fängelse. Tidi-
gare hade de tvingats välja mellan livstid och straffmaximum
10 år. Behovet av att tillgripa lagens strängaste straff mins-
kade givetvis när domstolarna gavs en nästan dubbelt så lång
straffskala att spela med för ett tidsbegränsat straff. Skillna-
den mellan livstid och ett tidsbegränsat straff behöver inte
längre bli gigantisk; livstid betyder typiskt sett 14 år i fäng-
else och ett tidsbegränsat 15-årsstraff de facto 10 år (att jäm-
föra med maximala 6,5 år före lagändringen). 

Trots minskningen de senaste fem åren är antalet livstidsdömda
i våra fängelser extremt högt med historiska mått. Den 10 ja-
nuari i år var det 151 personer som avtjänade ett livstidsstraff,
att jämföra med 25 år 1930 och 35 år 1991. 
Alltså: Under de senaste 20 åren har det skett dramatiska

förändringar både i fråga om vad livstidsstraffet innebär i
praktiken och när det gäller hur ofta det används. De hårda tag
i kriminalpolitiken som efterlyses från många håll har realise-
rats: Allt fler har dömts till livstid och de har avtjänat allt
längre tid.
Sedan finns det de som tycker att ordet livstid lämpar sig att

göra slogan av. I Fagersta – en kommun styrd av vänsterpar-
tiet – möts man vid infarterna av käcka skyltar på vilka det
står ”Fagersta – här får du livstid”. Det är inte en kampanj för
att nästa högsäkerhetsfängelse ska byggas i Bergslagen. Av-
sikten tycks istället vara att förmedla budskapet att man i
kommunen får tid för sitt liv. 
För egen del – och eftersom jag kommer från trakten – för

devisen snarast tankarna till att man ska se till att komma
därifrån tidigt i livet; annars riskerar man att bli kvar livet ut. 

   
 ”
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HANNA NILSSON
Attorney at Law, Awapatent

Senaste film: ”Skyfall”  Senaste bok: ”I en förvandlad stad” Per Anders Fogelström
Senaste restaurang: Hartwood, Tulum

LEGALLY | KRÖNIKA

u är julledigheten över och man är tillbaka på
arbetet. Julskinkekoman börjar lägga sig och
även kunderna har börjat vakna till och höra
av sig. Det är lätt att falla in i gamla mönster
och sätta igång att arbeta som vanligt. Men
en kompis till mig som precis kom tillbaka
från sin föräldraledighet har ett annat tillvä-
gagångssätt – innan man sätter igång med
arbetet igen så måste man ha en plan. På så

sätt kan man rikta sina arbetsuppgifter så att de leder till den
plats man vill vara på karriärmässigt.
Det fick mig att fundera, istället för att
bara sätta igång med arbetet efter le-
digheten kan man ta tillfället i akt att
tänka över sitt arbete. Arbetar man på
det sätt som är mest effektivt, med de
uppgifter som tar en dit man vill kar-
riärmässigt? Om inte kan det finnas an-
ledning att stanna upp och tänka efter.

Att karriärplanera har varit på tapeten
ett tag och nätet svämmar över med
konsulter som kan hjälpa till och
coacha människor i sin karriärplaner-
ing. Det kan vara allt från att göra avancerade tidsplaner för
sina målsättningar, komplett med delmål och allt, till enkla
tips som att skriva listor över sina arbetsuppgifter och kolla
mailen endast en gång om dagen. 

Det verkar inte heller räcka med att planera för sin karriär,
man ska helst ha en plan för hela sitt liv för att säkerställa att
man hamnar där man vill. Men jag vet inte jag, det finns något
lite för exekutivt med att ruta in sin karriär och sitt liv i allt
för strikt planering. Och är inte risken ganska stor att man
missar något fantastiskt bara för att det ligger utanför planen?

Men jag kan samtidigt förstå syftet. Har man aldrig ägnat
en tanke åt var man är på väg, såväl yrkesmässigt som privat,
kan det kanske bli svårt att känna sig fullt tillfredsställd med
sin karriär. Motivationsmässigt kan det också finnas en anled-
ning. Ni vet den känslan man får efter ett bra föredrag – när
man är alldeles uppspelt och så redo att sälja uppdrag eller ef-
fektivisera sitt arbete – den som ger den knuff man behöver
för att ta tag i saker. 

Tyvärr brukar den känslan försvinna efter ett tag, vardagen

tar över och man glömmer bort hur motiverad man var. Tan-
kar och funderingar över sitt yrkesliv och en målbild kan ge
samma effekt och vara den morot som man behöver när varda-
gen smyger sig på.  

Vill man inte skaffa sig en målbildstavla eller en mental coach
kan ett bra första steg vara att tillvarata de möjligheter som
redan finns på den egna arbetsplatsen. De allra flesta arbetar
redan med utvecklingsplaner som görs i samråd mellan den
anställde och arbetsplatsen, ofta genom den närmast chefen.

Förutom att ställa upp sedvanliga
direkt mätbara parametrar som de-
bitering och nya kunder kan man
ta tillfället i akt att fundera mer på
sin position och inriktning för att
slutligen ställa upp de mål som
pekar i rätt riktning. Det blir sam-
tidigt ett bra underlag för utveck-
lingssamtal och dylikt och
dessutom ett sätt att säkerställa att
arbetsgivare och arbetstagare är på
samma linje om var karriären är på
väg. Det krävs dock att arbetsgiva-
ren också anser att det ligger ett

värde i sådan planering och inte bara när det drar ihop sig för
löne- eller utvecklingssamtal. 

Naturligtvis ligger ansvaret för den egna målsättningen och
planeringen på individnivå, i vart fall för att det ska vara
någon mening med det hela ur motivationssynpunkt, men
man behöver också få möjligheten att ge det lite tanke. Med
höga debiteringskrav och långa arbetsdagar är det lätt att ut-
vecklingsplanen blir något som rafsas ihop kvällen innan che-
fen har satt deadline och då enbart för att man måste göra
läxan. 

En sådan utvecklingsplan gynnar inte någon. Och i slutän-
dan handlar det ju faktiskt om den egna utvecklingen, att
hamna där man vill vara för att trivas med sitt arbetsliv och i
förlängningen sitt liv. Inte för att blidka arbetsgivaren.  Det
kanske kan vara värt att fundera på en liten stund?

Fast ändå, mitt uppe i all planering och alla mål ska man nog
inte glömma bort vikten av slumpen. Man kan hamna på fan-
tastiska ställen med hjälp av ett bananskal.

MAN SKA NOG INTE
GLÖMMA BORT VIKTEN
AV SLUMPEN. MAN KAN

HAMNA PÅ FANTASTISKA
STÄLLEN MED HJÄLP AV
ETT BANANSKAL.

STANNA UPP OCH TÄNK!

N
”
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Annika Öster om jakten på Hagamannen
och nya jobbet som generaldirektör

I höstas valde Annika Öster att tacka ja till jobbet som  Brotts-
offermyndighetens nya generaldirektör. 

Då hade hon under hela karriären varit intresserad av brotts-
offerfrågor. Ett engagemang som blev än starkare när hon drev
åtalet mot Hagamannen.

– Alla de här kvinnorna som överfallits hade kommit en bit i sin 
bearbetningsprocess när rättegången hölls. Att sitta där, mitt emot
honom, öga mot öga. Det var väldigt starkt att de klarade det.

AV PETER JOHANSSON  | FOTO MAGNUS LAUPA

Legally yours | 1 | 2013 | 27

Jag var lättad
och spänd på
samma gång

’’

’’
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esökarnapå Brottsoffermyndighetens
hade kunnat få uppleva en ovanlig tids-
resa.
– Det har varit tal om att jag ska spela

in en ny introduktion – men i så fall
skulle jag först presentera filmen i min
roll som generaldirektör och sen kom-
mer ett klipp där jag är tio år yngre –
och medverkar som åklagare. Det kan
nog se lite konstigt ut. Vi får göra om
det i en annan form, konstaterar Annika
Öster. 
Filmen – en del i hemsidans rätte-

gångsskola – är en av myndighetens
viktigaste kanaler mot allmänheten 
– Den har fått över 200 000 träffar.

Många är bekanta med dem. Det är ett
bra sätt att få information om man till
exempel har specialarbete i skolan.
Efter 27 år som åklagare, 16 av dem

som chef för åklagarkammaren i Umeå,
så beslutade sig Annika Öster förra året
för att söka jobbet på Brottsoffermyn-
digheten.
– Det var absolut ingen självklarhet

för mig att lämna åklagarväsendet. Jag
trivdes bra, ämnesområdet är otroligt
inspirerande, men jag har länge varit
väldigt intresserad av brottsofferfrågor. 
Att hon redan för tio år sedan med-

verkade i Brottsoffermyndighetens in-
formationsmaterial är ett tecken på att
hon länge varit engagerad i frågorna.  
– Redan under juristutbildningen så

skrev jag till exempel om dåvarande
brottsskadenämnden.
– Så om jag någon gång skulle sluta

som åklagare så var det nu.
Hon behövde inte flytta för det nya

jobbets skull. Även Brottsoffermyndig-
heten håller till i Umeå. Vid tillfället är
emellertid Annika Öster på besök i
Stockholm för att besöka myndighetens
samarbetspartners. 
– Vi har omfattande samarbete med

ideella organisationer – finansierar
verksamhetsstöd och utbildningar för
dem varje år via fonden efter ansök-
ningar. De gör ett jättejobb i första ledet
mot de brottsutsatta och deras anhöriga.

Hon tillträdde i november. Det över-
gripande målet är tydligt: 
– Att främja brottsoffers rättigheter

och bevara deras intressen.  Vi har
också till uppdrag att vara ett kunskap-
scentrum och arbeta med information
och utbildning. 
Just nu genomför myndigheten ett

omfattande informationsarbete.
– Det bottnar i ett regeringsuppdrag

som lämnats till oss. Bland annat består
utbildningen av kortare filmsnuttar
som beskriver olika brottsoffers per-
spektiv, hur de upplever bemötandet
hos polis och hur de reflekterar över sin
situation. Det här kombinerar vi med en
föreläsningsserie, bland annat om be-
mötande av unga sexualbrottsoffer.  
Vi vill lyfta barnens situation.
Målgruppen är samtliga av rätts-

systemets aktörer; polis, åklagare, 
domare och advokater. 

Hur är responsen?
– Vi får de här personerna att komma.
Kurserna för polis och åklagare blir
snabbt fulltecknade. Advokater kan till-
godoräkna sig den här utbildningen i
sina kurskrav, så många tycker att det 
är viktigt att delta. Många av de större
seminarierna förläggs också till Stock-
holm, Göteborg och andra större orter
så att det ska bli enklare för många att
ta sig dit. 

Och vad tycker domarna?
– Det är hyfsad anslutning bland dem
också. Vi har alla lite olika perspektiv.
Alla måste prioritera efter sina egna ut-
bildningsbehov. Det viktigaste är att vi
får bra gruppering med representanter
från alla områden och att kunskapen om
brottsoffer är stark bland de yrkesverk-
samma
– Jag upplever att det nuförtiden ändå

finns en större medvetenhet om offers
utsatthet. Vi kör fler kurser i vår. Sen
blir det förmodligen ett omtag där vi
försöker bereda möjlighet för ytterli-
gare utbildningar under hösten.

NAMN Annika Öster   |   ÅLDER 55   |   FAMILJ  Man och tre barn   |   SENASTE  BOK ”Eldvittnet” av Lars

Kepler   |  SENASTE  FILM  En oväntad vänskap   |   ALLVARLIGASTE BROTT JAG BEGÅTT ”Som åklagare

har jag varit angelägen att hålla mig till lagen – men det har hänt att jag har kört för fort.”

PORTRÄTT  |  ANNIKA ÖSTER

B
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I och med vittnesmålen blev de retrauma-
tiserade. Deras minnesbilder väcktes till
liv. De kom tillbaka till samma tillstånd
som de varit i omedelbart efter dåden. ’’

Är Brottsoffermyndigheten känd bland all-
mänheten?
– Nej,�bara�bland�de�som�själv�blivit�ut-
satta�eller�känner�någon�som�blivit�det.
Och�så�bland�yrkesverksamma�och�de
ideella�organisationer�som�vi�samarbe-
tar�med.

Varför blev du åklagare?
– Jag�bestämde�mig�när�jag�var�notarie�i
Gällivare�tingsrätt.�Jag�tyckte�att�åkla-
garna�verkade�ha�det�intressantaste�job-
bet.

Gällivare – var det fokus på jaktbrott där?
– Absolut�inte.�Så�frågar�de�i�Umeå
också!�Men�nej.�det�var�det�sedvanliga.

För Annika Öster var�styckmordet�i�Lyck-
sele�i�början�av�2000-talet�ett�medialt
elddop.�Det�extremt�brutala�mordet�på
en�19-årig�flicka�väckte�enorm�upp-
märksamhet.�
– Hon�mördades�av�en�kamrat�på�en

så�liten�ort�där�alla�känner�alla.�Jag�för-
står�att�det�blev�så�stor�uppmärksamhet.
På�något�sätt�var�alla�i�Lycksele,�i�någon
utsträckning,�offer.�Därför�blev�det�vik-
tigt�för�oss�att�kunna�bemöta�media�
och�ge�bra�och�riktig�information�till�de
efterlevande.�
Den�speciella�situationen�fick�henne

att�göra�nya�sorters�överväganden�när
hon�sedan�förberedde�åtalet.
– Jag�fick�tänka�igenom�hela�bevis-

ningen,�så�att�jag�inte�tog�med�mer�än
vad�jag�behövde.�Vi�hade�så�att�det
skulle�räcka,�inte�mer.�Och�det�här
gjorde�vi�enbart�för�de�anhörigas�skull.�
Några�år�senare�blev�hon�en�nyckel-

person�i�Umeås�mest�omtalade�brottmål
i�modern�tid.�Mellan�1998�och�2000
hade�serievåldtäktsmannen�som�all-
mänt�gick�under�namnet�Hagamannen
överfallit�och�misshandlat�sex�kvinnor
och�en�fjortonårig�flicka.�Tre�av�dem
våldtogs.�Efter�ett�uppehåll�på�fem�år
överfölls�och�våldtogs�ytterligare�en
kvinna.�
– Vi�trodde�att�han�hade�flyttat�från
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stan och att vi aldrig skulle få någon
klarhet i vem som låg bakom överfallen. 

Hela Umeå präglades av rädslan för
Hagamannen.

– Man såg till att det alltid fanns
någon som kunde skjutsa, så att kvinnor
inte behövde gå ensamma på stan.

Förfinad DNA-teknik innebar emel-
lertid nya möjligheter att identifiera
gärningsmannen.

– Det här var precis på gränsen när
man kunde gå in och topsa, det använde
vi oss av.

Efter att ha publicerat en fantombild
får utredningen tips om den 33-årige
bilplåtslagaren Niklas Lindgren. Med
tvång genomför polis provtagningen.
Det blir träff.

Hur reagerade du då? 
– Jag fick beskedet av Göran Mark-
ström, chef för enheten för grova brott,
samtidigt som jag fick besked om att vi
skulle träffas för en första genomgång
inom 20 minuter. Jag var lättad och
spänd på en och samma gång.

– När han gripits var vi tvungna att
snabbt åka hem till honom. Han hade

tagit saker från sina offer, olika typer av
legitimationshandlingar, skor, en mobil.
Vi ville dit så fort som möjligt för att
hinna söka efter dem innan han eventu-
ellt gjorde sig av med sakerna. 

– Och lika väl som vi såg till att alla
målsäganden fick veta han var gripen
innan vi gick ut med det till media så
såg vi till att hans familj hjälp och stöd
och kontakt med socialtjänsten Jag
följde med hem till dem när de fick be-
skedet han gripits. Det var också rätt
sak att göra. 

Utredarna hittade aldrig offrens ägo-
delar.

Om det varit högt medialt tryck i
samband med styckmordet i Lycksele så
var det ingenting mot detta. Niklas
Lindgren begärde Leif Silbersky som
försvarare. Advokatens fulltecknade ka-
lender innebar att förhandlingarna även
fick äga rum på helgerna.

– Det var de enda luckor som var möj-
liga att ta till. Men det gick alldeles ut-
märkt.

Kände du stark press att nå resultat?
– Ja, men den pressen satte vi – polis

och åklagare – på oss själva. Umeborna
gav snarast uttryck för tacksamhet och
lättnad över att han var gripen. Vi fick
fantastiskt positiv respons.

Vilka är dina starkaste minnen från rätte-
gången?
– Alla de här kvinnorna som överfallits
hade kommit en bit i sin bearbet-
ningsprocess när rättegången hölls. Det
hade ju hunnit gå så många år och de
hade åter fått fungerande liv. I och med
vittnesmålen blev de retraumatiserade.
Deras minnesbilder väcktes till liv. De
kom tillbaka till samma tillstånd som
de varit i omedelbart efter dåden. 

– Jag jobbade för att de alla skulle
kunna vittna utan att träffa varandra.
De ska inte behöva gå på stan resten av
livet och vara rädda för att möta någon
som får dem att minnas den här sorgen
och skräcken. De ville klara av sin egen
del i rättegången, och kunna medverka
på så sätt.  

– Och jag tycker att vi lyckades skapa
en trygg miljö. Att sitta där, mitt emot
honom, öga mot öga. Det var det väldigt
starkt att de klarade.  ◀

Att använda bandade vittnesförhör i hovrätten har mötts av stark kritik från advokathåll.
Men Brottsoffermyndighetens generaldirektör är av annan uppfattning:
– Det bidrar till större rättssäkerhet och större rättstrygghet. Målsäganden- och vitt-

nen - behöver som huvudregel inte höras mer än en gång vilket innebär mindre risk för att
de ska utsättas för påtryckningar inför hovrättsförhandlingen och naturligtvis, mindre
ansträngningar för dem och för dem en möjlighet att snabbare kunna gå vidare. 
– För hovrättens del innebär det en möjlighet till omprövning av samma material som

tingsrätten, en möjlighet att få berättelser närmare i tid i förhållande till händelsen - och
bättre minnesbilder från de hörda.

’’De ska inte behöva gå på
stan resten av livet och
vara rädda för att möta
någon som får dem att
minnas den här sorgen 
och skräcken. 
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I slutet av februari 2003 gavs
premiärnumret av Legally
yours ut. Därefter är ingenting
sig likt i juristbranschen. 
Magasinet har under 10 år växt
till att bli en viktig faktor i 
Sveriges juristers vardag.
Denna bild på Malin Axland

prydde omslaget på premiär-
numret. Nu har vi intervjuat
Malin igen.
Följ händelserna i juristbran-

schen på en 20 sidors tillbaka-
blick med Legally yours.

Legally
yours

10år
med

20 sidor jubileumsspecial

 

   3    6.38
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perspektiv 
”Det är bra att byta
MALIN AXLAND 10 ÅR SENARE:

Legally yours första nummer
fokuserade på en bransch i
förändring. Under de se-
naste åren hade allt fler
kvinnor sökt sig till juridi-
ken. Vårterminen 2002 ut-
gjorde de 61 procent av ju-
riststudenterna, enligt
Högskoleverkets statistik.

Malin Axland (då Georén)
fick symbolisera den här ut-
vecklingen på Legally yours
premiäromslag. Vintern
2003 var hon 28 år, biträ-
dande jurist på Mannhei-
mer Swartling och just då
tjänstledig för att sitta ting 
i Huddinge. Så här sa hon i
Legally yours nummer 1
2003:

”Nu har jag inga planer
på att sluta med affärsjuridi-
ken. Jag trivs bra på Mann-
heimer Swartling. I den livs-
situation jag är i nu, utan
barn, har jag tid att jobba.
Att få kvinnor är delägare,
det tar tid att ändras på helt

enkelt. Möjligt att många
tjejer inte tycker det är värt
det. Det är för tidigt för mig
att fundera på. På en större
byrå finns det ändå en
större flexibilitet”.

Nu har Malin Axland lämnat
byråbranschen för att bli bo-
lagsjurist på fastighetsbola-
get Kungsleden:

– Jag hade egentligen inte
tänkt byta jobb. Det började
med att jag var utlånad från
byråns fastighetsgrupp till
Kungsleden. När jag varit
där ett tag fick jag det här
erbjudandet, då hade jag ju
redan testat på att jobba här,
tyckte att det verkade bra
och bestämde mig alltså för
att tacka ja.

– På byrå blir det en hel del
oregelbundna tider. En an-
ledning till att jag bytte var
att det skulle bli lättare att
ha ett liv vid sidan om job-

bet. Där man vet att man
kan gå hem fem – halv sex.
På så sätt är det en bättre
tillvaro. När vi själva inte
kan eller hinner så kan vi ta
vi in en konsult. Nu styr jag
själv över min arbetstid, det
gör det lättare att kombi-
nera med familjeliv. Vi har
fått två barn under tiden jag
har jobbat här.

Just nu är Malin Axland för-
äldraledig med sonen Vil-
got, tre månader. 

– Att vara bolagsjurist
passar mig väldigt bra. Det
är kul att jobba med många
ickejurister, att vara med
där affärerna görs. För när-
varande ser jag inget annat.
Men jag har väl 25-30 år
kvar av mitt yrkesliv, så
man vet ju aldrig. Jag tror
det är bra att byta perspek-
tiv ibland. Då utvecklas
man, både i yrket och som
människa. 

ibland”

NR
2003

# 1 � 2003

e t t  l i v s s t i l s m a g a s i n  f ö r  j u r i s t e r

KVINNORNA
TAR ÖVER
inom nästan alla områden

Stefan Lindskog
läxar upp

Kanalen till en 
helg i Amsterdam

Skilda vägar 
efter studierna

Sveriges minst
anonyma byrå

Advokaten som
utmanar Bush

Åklagaren som 
blev succéförfattare

 
  

                                                                                               
 

 
 

ny 
tidning 

för sveriges
jurister

1
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”BÄR IN
VERKLIGHETEN
I DOMSTOLEN”

”Jag tycker immateri-
alrätten löper amok i
vissa sammanhang.
Det finns inte den
flexibilitet som skulle
behövas därför att
lagstiftningen är ska-
pad i en analog
värld”, konstaterade
immaterialrättens
grand old lady Mari-
anne Levin i en inter-
vju i Legally yours
andra nummer. Ille-
gal nedladdning och
piratkopiering var
växande fenomen.
Marianne Levin
spådde ett större an-
svar för juristerna:

”Ombuden måste
kunna visa för rätten
hur marknaden där
ett visst varumärke
ser ut. I någon mån
måste du klara av att
bära in verkligheten i
domstolen för utan
den kunskapen blir
inte domarna bra.”

NR

2003
2

FO
TO

: J
O

N
TE

 W
EN

TZ
EL

Läs original-
artikeln i sin
helhet genom
att scanna
QR-koden
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Jurister födda under sju
olika decennier berät-
tade om sina liv i juri-
diken.
”Jag sökte plats på

manliga advokatby-
råer. De bevärdigade
mig inte ens med ett
svar. Så var det på den
tiden. Det var omöjligt
för en kvinna att få
plats på en manlig ad-
vokatbyrå. Jag blev
hemskt sur” beskrev
advokatpionjären Elin

Lauritzen, född 1916,
sina första erfarenhe-
ter av yrket. Efter hand
inriktade hon sig på fa-
miljerätt, det ”var enda
möjligheten för kvin-
nor”.
”Men jag tror att det

nu är mycket jobbigare
för de kvinnor, med
barn, som är unga och
arbetar” konstaterade
hon.
De övriga jurister

som deltog i reporta-

get var Daniel Insulan-
der, född 1963, juridik-
student, Anders  Hul-
tqvist, född 1959,
professor i skatterätt ,
Feyza Bilic, född 1978,
juridisk rådgivare, Jan
Stenberg, född 1939,
styrelseproffs, Gunilla
Fallenius, född 1947,
brottmålsadvokat samt
Per Håkan Osvald,
född 1928, tidigare de-
lägare på Carl Swart-
ling Advokatbyrå.

Horace Engdahl, då
ständig sekreterare i
Svenska Akademin,
hyllade det juridiska
språket:
”Det juridiska språ-

ket har en styrka i sin
höga grad av formali-
sering, det innehåller
ett stort mått av ter-
mer där innebörden är
fullkomligt fix. Det gör
det möjligt att kom-
municera med relativt
begränsade rikser för
missförstånd” konsta-
terade han.
Horace Engdahl be-

tonade även sin beund-
ran för avtalsskriv-
ning:
”Ett väl skrivet avtal

är som en matematisk
sats. Det ska ha den en-
kelheten.”

Affärsjuridikens inter-
nationalisering hade
blivit tydlig sommaren
2003. Legally yours
följde Gernandt & Da-
nielssons Carl Wester-
berg på second-
ment hos Slaughter &
May i London. 
Christer Danielsson,

dåvarande managing
partner på GDA, förkla-
rade vad svenska juris-
ter tjänade på interna-

tionell fortbildning:
”Ett, de blir bättre på

engelska. Två, de lär
sig vistas i en interna-
tionell juridisk miljö.
Att inte uppträda bon-
nigt. De skaffar sig en
juridisk världsvana
som kanske främst kan
komma till nytta i
samband med stora in-
ternationella transak-
tioner.” 

”JAG SÖKTE PLATS PÅ MANLIGA ADVOKATBYRÅER.
DE BEVÄRDIGADE MIG INTE ENS MED ETT SVAR.” 

AFFÄRSJURIDIKEN 
BLEV INTERNATIONELL 

NR
2003

3

NR
2003

4

NR
2003

5

HORACE HYLLADE 
JURIDISKA SPRÅKET

2003
MEST 
OMSKRIVEN:
Peter Althin
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2004 var Katarina Gou-
let den enda kvinna
som ledde en stor af-
färsjuridisk byrå, AJB
Bergh, som senare
skulle gå upp i
Ashurst.

”Om man ska jobba
på advokatbyrå måste

man vara lite tuff.
Särskilt som kvinna.
Du passar inte om du
är alltför tillbakadra-
gen. Då blir du över-
körd. Och det kan också
vara en anledning till
att en del tjejer försvin-
ner från byråerna.”

Själv stannade Kata-
rina Goulet många år i
byråbranschen. Hon
var kvar på Ashurst
fram till 2009. I dag är
hon bolagsjurist på
Reitan som driver
Pressbyrån och 
7-Eleven.

”SOM KVINNA MÅSTE MAN VARA TUFF”

Som relativt nyut-
nämnd chef för Riks-
enheten för korrup-
tion var Christer van
der Kwast redan 2004
utsatt för hård kritik
för sitt agerande i
Thomas Quick-målen.
I Legally yours ut-
vecklade han sin
ståndpunkt.

”De här sakerna är
behandlade i domstol.
Han är dömd och sit-
ter på Säter. Då har
jag gjort mitt jobb fär-
digt.”

”Några få personer,
som visserligen har
massmedialt genom-
slag, som fått för sig
att föra nån slags
kamp i den här frågan.
Kommer det upp något
väsentligt nytt så får

väl saken omprövas.” 
”Till skillnad från

de kritiker som finns
har jag ändå testat det
här på en öppen arena.
Jag har varit i flera
domstolar och visat
upp allting i ett antal
rättegångar.”

Nio år senare ser
bilden annorlunda ut.
Efter en rad resnings-
processer har Thomas
Quick, som nu åter ta-
git dopnamet Sture
Bergwall, hittills fri-
ats för fem av de åtta
mord han dömts för.

Christer van der
Kwast har upprepade
gånger kritiserat dessa
frianden och vill att en
”granskningskommis-
sion” ska utreda hela
Quick-affären.

Efter många år på Vinge
hade Elisabet Fura till-
trätt som domare vid
Europadomstolen för
mänskliga rättigheter.

”Det var väldigt an-
norlunda mot det jobb
jag hade tidigare. Det
är väldigt ensamt.
Trots att man dömer i
kollektiv så är det
mycket tid då du sitter
ensam på ditt rum och
läser. För att få prata
med någon annan
människa måste du
själv ta kontakt. Du får
inga telefonsamtal,
inga mail, ingen post.
Ingenting. I början är

den här skillnaden väl-
digt tydlig. Man är
inte så involverad i
målen då. Så små-
ningom blir man inlot-
tad. För mig gick den
första tiden åt till att
läsa på saker och förstå
vad som förväntades
av mig, till exempel
hur man arbetade i
domstolen.”

Elisabet Fura blev
sedan kvar i Stras-
bourg fram till förra
året. Då utsågs hon till
chefs-JO. Under många
år var hon även kröni-
kör i Legally yours.

NR

2004
1

NR
2004

2

NR
2004

3

ENSAMT JOBB I EU-DOMSTOLEN

”JAG HAR TESTAT DET HÄR 
PÅ EN  ÖPPEN ARENA”

▶

2004
MEST 
OMSKRIVEN:
Peter Althin
ÅRETS JURIST:
Thomas
Bodström

▼”
VAD BETYDER
LEGALLY 
YOURS
FÖR JURISTBRANSCHEN?

Jag minns åtskilliga både spännande
och trevliga artiklar som 
dels tar upp angelägna aktuella frå-
gor, dels ofta ger en bättre bild av de
olika juristernas personer än man får
i andra fall. Det är av stort värde inte
minst när det gäller beslutsfattare
och rättsvetare som ofta är tämligen
anonyma också för andra jurister. Så

vitt jag minns har artiklarna alltid
utgått från goda förkunskaper på
området och förståelse för de pro-
blem de sysslar med, vilket man ju
inte är så bortskämd med när det
gäller journalistik om juridiska frå-
gor. Det är mycket värdefullt med en
branschtidning av den här typen. BERTIL BENGTSSON, justitieråd emeritus
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I upptakten till Irakkri-
get var Hans Blix en av
världspolitikens nyck-
elspelare. Som chef för
FN:s vapeninspektörer
ansvarade han för in-
spektionerna i Irak.
Inga massförstörelse-
vapen hittades – trots
det var kriget i Irak
snart ett faktum. Som-
maren 2004 hade han
just lämnat uppdraget.
Han tog emot Legally
yours i bostaden nära
Humlegården i Stock-
holm. Den egna jurist-
bakgrunden var nöd-
vändig för komplicerade
diplomatiska uppdrag,
menade han:

”Som jurist ska man
kunna läsa och skriva.
Det är bra om man
också kan tala. Det här
kan låta enkelt, men
man ska kunna läsa

varje ord, man ska för-
stå varje ord och när
man skriver så ska
varje ord ha en inne-
börd. Juridiken kräver
precision. En exakt an-
vändning utav språket

är önskvärd även bland
diplomaterna, jag hade
nytta av att kunna ut-
trycka mig exakt och
nyanserat. Men här
kan det även finnas ett
behov av avsiktlig vag-

het. Sådant förekom-
mer ofta. Om man inte
kan enas riktigt så kan
man vara tvingad att
skriva sig runt de kon-
troversiella frågorna.”

”SOM JURIST MÅSTE MAN KUNNA LÄSA OCH SKRIVA”

Hans Blix var en
av världspoliti-
kens nyckelspe-
lare 2004.

30

till era 10 första år

Grattis
Legally Yours
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I dag har gruvindustrin
stark tillväxt. Hösten
2004 var branschens
framtid inte lika uppen-
bart positiv. Men Mikael
Stenman i Lycksele, som
marknadsför sig under
namnet ”Lappmarksjuris-
ten”, visste vad som var
på väg. 

”Det ligger guld i
backen här. Hela vägen
från Hemavan och förbi
Lycksele finns fyndighe-
ter utspridda. De senaste
åren har man kommit
fram till att det här är
brytvärt.” sa han till Le-
gally yours.

Hans klienter var
spridda över en tiondel av
Sveriges yta. Regionen
var kraftigt avbefolkad.

”Möter jag person från
Stockholm är det oftare
en hög svansföring och
initialt en väldigt hård

ton med höga utgångs-
bud. Men när man väl
börjar resonera går det
ofta att komma rätt bra
överens ändå. Man får
inte låsa sig vid den
första kontakten. Här
uppe har vi en lägre pro-
fil i början. Tvistar man
om hundratusen kanske
utgångsbudet blir femtio,

men samtidigt knyter
man nävan i fickan och
tänker ”jag vill inte ha
mindre än 80”. Så alltef-
tersom blir kraven högre
i stället. I en sån process
fungerar jag som en kata-
lysator.”

Själv kommer han ur-
sprungligen från Skellef-
teå.

”Jag kan inte säga att
jag medvetet sökt mig
hit, men jag längtar inte
härifrån. Många sätter
större tilltro till mig, jag
är inte släkt med någon
här, eller har bindningar
på det sättet. Det försöker
jag bibehålla.”

NR

2004
5

Lappmarksjuristen:

”DET LIGGER GULD I BACKEN HÄR”

▶

Information och beställning: farakademi.se, 08 506 112 00

Skatteförfarandelagen 
– nu skarpt läge!
Detta innebär nya termer, nya beskattningsår och tidpunkter  
för lämnande av deklaration. 

Andra nyheter i Skattevolymen 2013:1:
 de nya reglerna för sänkt bolags- och expansionsfondsskatt
 begränsad avdragsrätt för räntor mellan företag 
 förenklade regler vid nedsättning av egenavgifter
 höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder
 sänkt fastighetsskatt för hyreshusenheter 
 nya faktureringsregler för moms

Pris 495 kr*  
*Pris exkl. moms och frakt.

Ny
upplaga!
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Henning Sjöström, 82, av-
slutade sitt sista stora
mål – en grupptalan om
bröstimplantat mot läke-
medelsbolaget Dow Che-
mical – och såg tillbaka
på ett halvt sekel som
Sveriges mest kände ad-
vokat. Genom åren hade
många kolleger varit
kritiska till hans mediala
oräddhet:

”När deras byråer bil-
dats hade de haft en
pappa eller morbror el-
ler någon annan som
ställt upp. Själv kom jag
från busken. Jag måste
tala om att jag var där.
Om man väl har till-

strömning behöver man
inte presentera sig.”

”När man startar en
byrå ska man vara som
Wagner. Han inte bara
komponerade utan skrev
hela librettot, satte be-
lysning och visste precis
hur färgerna skulle vara.
Han kom med en en-
mansshow.”

”Jag har älskat att
komma in i domstolar.
Atmosfären. Den höga
svansföringen. Om man 
är en känd advokat får
man räkna med att mot-
parten vässat pennorna.
Det gäller att veta vad
man säger.”

NR

2004
6

”OM MAN ÄR EN KÄND ADVOKAT FÅR MAN
RÄKNA MED ATT MOTPARTEN VÄSSAT PENNORNA”

NR
2005

1

Bert Karlsson:

”DETFINNS TVÅ SORTERS ADVOKATER”
Under många år var
Skaraprofilen Bert
Karlsson en av de som
hördes allra mest i det
offentliga rummet.
Som skivbolagsdirek-
tör, partiledare för
missnöjespartiet Ny
demokrati med mera. 

I januari 2005 hade
han siktet inställt på
juristerna. Dessa
fanns det två sorter av,
menade Bert Karlsson:

”De seriösa och så de

som spelar på gränsen.
De är rena maffian. Ta
konkursförvaltarna, till
exempel. Somliga av
dem har monopolställ-
ning inom konkur-
serna. Där sitter juris-
ter och bedömer
affärsmöjligheter för
företag och säljer ut
konkursbon för ingen-
ting. Det är inte alltid
de företräder de drab-
bade precis.”

▶
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VAD LIGGER BAKOM ETT HANDSLAG?

dlanordic.se/overens

Oavsett om det handlar om ett förvärv av ett småföretag eller ett företags- 
 

Emma Norburg, advokat, Corporate

Affärsjurister som gör det  
lättare att komma överens
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Processen tog två år –
sedan friades Thomas
Martinson från brott-
sanklagelserna. I sjut-
ton dagar satt han häk-
tad misstänkt för att ha
hjälpt sin klient Tony
Zethraeus att tvätta en
rånbyte på 1,5 miljoner
kronor i Luxemburg.
I en exklusiv inter-

vju med Legally yours
talade Thomas Martin-
son ut om det han själv
refererade till som
”lagföringen”:
”En del av den tid

som förlöpte då har jag

faktiskt inget minne
av. De som kan sånt
där säger att jag för-
modligen var i chock-
tillstånd. Kort sam-
manfattning: det var
ett sant helvete.”
Han kritiserades för

att komma alltför nära
sina klienter. Själv
slog han ifrån sig. Han
ville lära känna klien-
terna på ett annat sätt
än att ”bara träffa dem
1,20 från skrivbordet
och sen kasta ut dem
efter en kvart och debi-
tera i dagboksbladet.”

En gång övergav de
rocken för juridiken.
Decennier senare
gjorde de comeback på
scen. 2005 bestod hob-
bybandet Legal Twis-
ters av tre advokater,
en domare och en pro-
fessor i försäkrings-
rätt. Legally yours var
med när de debuterade
på Nalens stora scen.
Ekobrotts-advokaten
Leif Gustafson spelar

trummor i bandet:
”Vi brukar träffas

hemma hos mig några
dagar i förväg för att
repetera och gå ige-
nom låtlistan. Det är
mest för att spel-
ningen ska kunna flyta
på smidigt. Det är inte
så kul om folk inte kan
dansa för att bandet
står på scen och disku-
terar vilken tonart det
ska vara.”

Thomas Martinsson:

”DET VAR ETT SANT HELVETE”

ÅTERFALLSROCKARE PÅ NALEN

www.familjensjurist.se

Då passar du hos oss!
Vårt uppdrag finns i vardagslivets stora händelser. Det 
ställer höga krav på våra jurister inte bara med genuin 
kompetens inom familjejuridik. Det krävs också ett stort 
engagemang och en vilja att finnas till för andra. 
 Som arbetsgivare matchar vi det med allt tänkbart 
stöd i form av mentorskap, vidareutbildning och stora 
möjligheter att specialisera sig. 
 Hittills har vi lyckats bra eftersom vi är Sveriges 
största familjejuridiska byrå, och fortsätter att växa. 
Både som jurister och som arbetsgivare.
 Läs mer på www.familjensjurist.se/arbeta

”Vill du också arbeta 

med livets stora frågor, 

ha betydelse i männis-

kors liv och uppleva att 

du gör skillnad?”

Sveriges största familjejuridiska byrå med 35 kontor runt om i Sverige!

Anneli Stefansson, Familjens jurist i Skellefteå

42 | Legally yours | 1 | 2013
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Sedan 1960-talet är
Clark Olofsson en av
Sveriges mest ökända
brottslingar. Somma-
ren 2005 hade han just
släppts från ett dansk
fängelse där han suttit
sju år för amfetamin-
smuggling.

I Legally yours kriti-
serade han advokatkå-
ren:

”De tar inga risker
och chanser, försöker
inga varianter. Normal-
advokaten tar förun-

dersökningsluntan och
håller sig exakt till vad
som står i den. De för-
söker inte ta fram egen
bevisning.”

”Är du skyldig ska
du ha en som kan få
ner straffet så mycket
som möjligt. En del är
totalt värdelösa juris-
ter men skitbra killar
att ha på sin sida när
det smäller. Kan man
vänta sig fyra – sex år
behöver man hjälp av
sin advokat. ”Få undan

de pengarna. Stäng det
bolaget. Registrera om
de bilarna. Säg till den
och den att han inte
gör det och det. ”En sån
advokat är guld värd.”

Fotografen Jonte
Wentzels porträtt av
Clark Olofsson belöna-
des senare i tävlingen
Årets Bild.

2009 dömdes Clark
Olofsson till nio års
fängelse för grovt nar-
kotikabrott och grov
varusmuggling.

Fram till 2009 var
Kristina Lidehorn
(tidigare Tunkrans)
en mycket uppskat-
tad krönikör i Le-
gally yours. 

Många år innan
Advokatsamfundet
själva etablerade
kvinnonätverk och
aktivt diskuterade
den låga kvinnore-
presentationen i de
affärsjuridiska byrå-
ernas delägargrup-
per så behandlades
frågan ofta i Legally
yours, inte minst av
Kristina Lidehorn.

Hösten 2005
gjorde hon en stor
intervju med sam-
fundets general-
sekreterare Anne
Ramberg för att dis-
kutera jämställdhet. 

– Jag uppfattade
det som att vi hade
totalt olika uppfatt-
ning om hur verklig-
heten såg ut på de
stora byråerna. Det
kändes som att vi
befann oss i olika
världar, säger Kri-
stina Lidehorn i dag.

– Tråkigt nog så
har utvecklingen
inte heller gått fram
på det sätt som man
hade hoppats. 

I dag är Kristina
Lidehorn själv delä-
gare på Cederquist.

Den finska byrån Ro-
schier Holmberg eta-
blerade sig i Sverige –
och värvade en av lan-
dets mest meriterade
affärsjurister. Mann-
heimer Swartling-ve-
teranen motiverade
sitt beslut att gå över
till uppstickaren så
här:

”Jag ville pigga upp
mig en smula och se
om det fanns något
nytt sätt att utnyttja de
erfarenheter man vun-
nit efter ett långt

strävsamt liv i advo-
katkåren.”

På några år etable-
rade sig Roschier –

som då gjort sig av
med ”Holmberg” i
varumärket – snabbt i
Sverige.

Clark Olofsson:

”ADVOKATERNA TAR INGA RISKER OCH CHANSER”

ROSCHIER
INLEDDE FINSK
INVASION

LEGALLY YOURS DREV
FRÅGAN OM KVINNOR
OCH DELÄGARSKAP

Kristina
Lidehorn 2012.

2005
MEST 
OMSKRIVEN:
Leif 
Silbersky
ÅRETS JURIST:
Hans Blix

▶
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Dåvarande justitiemi-
nistern Thomas Bod-
ström (S) var kontro-
versiell. För sitt
engagemang för star-
kare buggningslagar,
som styrelseledamot 
i det privata förskole-
imperiet Pysslingen –
och för sin slarviga
klädstil. 

När Bodström med-

verkade vid ett evene-
mang  i september
2005 så reagerade Os-
kar 8. I ett brev till
statsminister Göran
Persson skrev han:

”Thomas Bodström
hade hål i byxan när
han invigde Kyrkans
hus i Boo. Får man ha
det när man är minis-
ter?”

Moral och rättsfrågor
är vanliga i moderna
vandringssägner, 
berättade experten
Bengt af Klintberg när
Legally yours publice-
rade några av de bästa
historierna.

”En av de intressan-
taste aspekterna är att
de tar upp skillnaden
mellan de existerande
lagarna och en folklig
rättsuppfattning” sade
Bengt af Klintberg.

I dag är det vanligt att de-
lägare hoppar mellan by-
råer. Men när Johan Win-
nerblad gick från
Mannheimer Swartling
till Vinge var det en sen-
sation.

”Det var faktiskt känsli-

gare att byta än vad jag
först hade trott. Jag tror att
rörligheten kommer att bli
ännu större de kommande
åren. Det här är ett kon-
junkturfenomen”

”Pengar kan ha varit en
del i det, men absolut inte

den enda orsaken. Jag
hade jobbat på MSA i nära
13 år. I de flesta andra
branscher anses det vara
en mycket lång tid. Jag
tyckte att det skulle vara
nyttigt att flytta på sig. ”

MINISTERN SOM HADE HÅL I BYXAN

MORAL OCH RÄTTSFRÅGOR
I MODERNA SÄGNER

BYRÅBYTET VAR EN SENSATION

LEGALLY YOURS AVSLÖJADE

Rättssalens artister
n�Advokatens klient stod åtalad för att ha mördat sin hustru. Hennes
kropp hade inte hittats. I slutpläderingen förklarade advokaten att man
inte säkert visste att hon var död. Han pekade mot dörren:

– När som helst kan de påstådda offret kliva in här i salen.
Juryn, domaren och samtliga åhörare tittade bort mot ingången. 

Eftersom samtliga därmed var öppna för alternativet att kvinnan
levde kunde de heller inte döma för mord, menade advokaten.

Åklagaren reste sig sakta. Stilla konstaterade han:
– Visst, alla tittade mot dörren. Utom en person, er klient. Han visste

att hon inte skulle dyka upp. Han dödade henne. 

Historien har berättats om många legendariska amerikanska jurister. 
Ingen har hittills kunnat bevisa att den ägt rum.

Göran Persson
och Thomas
Bodström sva-
rade på 8-årige
Oskars brev.

▼

VAD BETYDER
LEGALLY 
YOURS
FÖR JURISTBRANSCHEN?

– Jag minns det som igår när tidningen
lanserades; vilket djärvt och lite galet
initiativ. Vi jurister behöver också lite
flärd och lättare läsning, blandad med
nyttig och tankeväckande sådan. efter-
som jag varit stationerad i strasbourg
under större delen av dessa 10 år har jag
följt utvecklingen på avstånd men ändå,
eller kanske just därför, tyckt mig se att

legally Yours betytt en hel del för sam-
manhållningen och vi-känslan bland de
yngre juristerna. för egen del har jag
uppskattat att ha haft förmånen att
medverka som krönikör; det var varit
både uppfordrande och spännande. 

Nu ser vi fram emot de följande 10
åren med legally Yours! ” elisabet fura, Chefs-JO
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Legally yours besökte
Haag i samband med
att Internationella
brottmålsdomstolen,
ICC, förberedde sin
första rättegång. Mili-
tialedaren Thomas Lu-
banga Dyilo stod åta-
lad för en lång rad
brott under Kongokri-
get i början av 2000-
talet. 

Mark Klamberg job-
bade då på ICC:s rätte-
gångsavdelning:

”Det förs en debatt
där somliga anser att
även stater ska kunna
ställas till svars i ICC.
Jag håller inte med om
det. Det här är en ren

brottmålsdomstol där
individers ansvar ska
prövas”

Idag är Mark Klam-
berg doktor i folkrätt
vid Stockholms uni-

versitet.
Efter flera års rätte-

gång dömdes Thomas
Lubanga Dyilo som-
maren 2012 till fjorton
års fängelse. Med

tanke på den tid som
han redan varit frihets-
berövad så hade han då
åtta år kvar att avtjäna.

Mark Klamberg:

”ICC ÄR EN REN 
BROTTMÅLSDOMSTOL”

Idag är Mark
Klamberg dok-
tor i folkrätt vid
Stockholms
universitet.

▶

2006
MEST 
OMSKRIVEN:
Leif 
Silbersky
ÅRETS JURIST:
Claes
Borgström

NR
2006

5

NR
2006

6

Efter att djurrätt blivit
ett etablerat juridiskt
verksamhetsområde
på flera håll i världen
så startade Erica
Ström hösten 2006 ett
nätverk för att uppnå
samma sak i Sverige.

”Jag blev trött på att
se hur illa djur be-
handlades. Jag läste
rättsfall på rättsfall
om hur djur utsattes
för onödigt lidande.
200 kor dog av van-
vård, till exempel, och
bonden fick bara en

månads fängelse. Det
blev uppenbart för
mig att djurskyddsla-
gen inte tillämpas i
tillräckligt hög ut-
sträckning. Jag vill an-
vända juridiken som
verktyg för att nå en
konkret förändring.”

I dag arbetar Erica
Ström som jurist på
Skolinspektionen.
Hon är fortsatt enga-
gerad i djurrättsfrå-
gor, bland annat i
”rättssäkerhet för om-
händertagna hundar.”  

När Beatrice Ask (M)
tog över Justitiedepar-
tementet efter den bor-
gerliga alliansens val-
seger 2006 så var
hennes företrädare
orolig för hur hon
skulle klara uppgiften.
Thomas Bodström me-
nade att det är svårt att
vara justitieminister
utan att ha en jur kand. 

I Legally yours be-
mötte Beatrice Ask ut-
spelet:

”Jag har varit riks-

dagsledamot I 12 år
och fattat en mängd
beslut om lagar, om
tillägg och ändringar i
lagar. Under den tiden
har jag lärt mig mas-
sor, kanske är det jäm-
förbart med vad man
lär sig åtminstone i
början av juristlinjen.
Sen har jag ett depar-
tement omkring mig
med 300 jurister som
kan hjälpa mig med
alla former av juridisk
expertis.”

DJURISTER VILLE ETABLERA 
NYTT RÄTTSOMRÅDE

”JAG HAR LÄRT MIG MASSOR”
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Sedan starten har 
Legally yours varje år
redovisat vilka jurister
och advokatbyråer
som har haft
störst medial
exponering 
under
året. 
I num-

mer 1
2007 pub-
licerade vi
sammanställ-

ningen för 2006. Det
året hade Leif Silber-
sky samlat ihop 3 683
träffar i undersök-

ningen som vi då
gjorde i samar-
bete med me-
dieanalysfö-
retaget
Agent 25.
”Juristerna

har äntligen
trätt fram –

och det med

rätta. När jag började
1962 hade jag en
känsla av att det var
verka men inte synas
som gällde” kommen-
terade Silbersky, vars
uppmärksamhet hu-
vudsakligen berodde
på uppdragen att före-
träda Hagamannen
och den tidigare SSU-
ordföranden Anna Sjö-
din, som varit inblan-
dad i ett krogbråk.

Orkanen Katrina orsa-
kade en av de största
katastroferna i USA:s
historia. 1836 männi-
skor miste livet, stora
delar av New Orleans
totalförstördes och
rättssystemet slunga-
des ut i ett kaostillstånd
som varade i flera år. 
Legally yours be-

sökte New Orleans två
år efter stormen. Bland
annat träffade vi do-
maren Arthur Hunter
som släppt flera fångar
som inte fått offentlig
försvararhjälp på
grund av havererade

myndigheter.
”Lagstiftarna har lå-

tit detta rättsliga hel-
vete existera, ruttna
och till slut koka över"
motiverade han. 
”Situationen här

handlar inte längre om
brott mot medborger-
liga rättigheter. Nu
handlar det om brott
mot mänskliga rättig-
heter. Jag hoppas att vi
ska lyckas bygga ett
rättssystem där alla
delar fungerar. Men
som domare skapar jag
inga lagar. Jag kan
bara följa dem.”

NR
2007

1

NR
2007

2

NR
2007

3

LEIF SILBERSKY BLEV MEST EXPONERAD

ORKANEN KNÄCKTE RÄTTSSYSTEMET

I svallvågorna av rap-
porten ”Felaktigt
dömda” stod dåva-
rande justitiekansler
högt i kurs. I samband
med att han röstades
fram som ”Årets Jurist
2007” följde Legally
yours med honom på
en föreläsning i hans
hembygd i södra Ös-
tergötland.
Den pensionerade

tandläkaren Lars Gun-
narsson var en av be-
sökarna. Han sade sig
ha startat en lokal
”fan-club”:

”Allt för många le-
ver enligt principen
”om man inte gör nån-
ting så gör man ingen-
ting fel”. Sån är inte
Göran. Jag gillar att
han petar hål på eta-
blissemanget. Och
många verkar ju ta åt
sig när han kritiserar.
Men de uppträder bara
som dåliga förlorare.
Jag har frågat Göran
om han inte blir knäckt
eller ledsen men då
skakar han bara på hu-
vudet.”

”ÅRETS JURIST” GÖRAN LAMBERTZ 
FÖRELÄSTE FÖR SIN ”FAN-CLUB”
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Varje sommar byter ett
antal stockholmsadvo-
kater rättssalarna mot
skinnställ och motor-
cyklar. I början av juni
2007 följde Legally
yours med mc-gänget
Lawriders på deras år-
liga gruppresa. Slutmå-
let var södra Gotland.

”Vi har egentligen
bara två krav för att
någon ska platsa i
gänget. Man ska vara
advokat och man ska
vara med och dela no-

tan lika. Men det finns
några som inte har
passerat det nålsögat”
förklarade medlem-
men Åke Broné.

”I början hoppades
vi att andra advokater
skulle bli inspirerade,
att det skulle dyka upp
fler klubbar i andra
städer. Göteborg
Lawriders. Malmö
Lawriders, ett gäng i
Säffle och så vidare.
Men ännu har inget
hänt.”

Mattias Jannerbo bör-
jade läsa juridik efter
att han flyttat till sin
frus hemstad Chatta-
nooga, Tennessee. Nu
är han M&A-specialist
med målsättningen att
locka svenska företag
till den amerikanska
södern.

”Ni kanske har hört
talas om Bibelbältet?
Välkomna till spän-
net!” hälsade han när

Dubble brottnings-
världsmästaren Pelle
Svensson tillbringade
den största delen av ju-
ristkarrriären i strål-
kastarljuset. I slutet av
1990-talet drabbades
han av ”100-procentig
utbrändhet”.

”Om du år efter år
slåss på barrikaderna
så riskerar du att brän-
nas ut. Särskilt om du
inte får något erkän-
nande för de stormar
som du genomlidit.
Man blir utbränd eller
rättshaverist. Jag
kände till slut att jag

inte orkade mer. Jag or-
kade inte slåss längre.”

2007 var han tillbaka
som advokat. Den egna
utredningen i Thomas
Quick-målet, som drev
linjen att de fällande
domarna mot Quick
byggde på en rad oe-
gentligheter, hade just
behandlats av JK Göran
Lambertz som fann be-
visningen ”solid”.

Redan hösten 2007
var Pelle Svensson
mycket kritisk mot
detta:

”Det är ett omfat-
tande material. Sam-

manlagt 28 000 sidor
och väldigt komplice-
rat. Men JK uttalade
sig efter bara tre dagar.
Han kan aldrig ha hun-
nit gå igenom alltihop.
Det skulle ta upp till
ett år. JK var vad vi alla
hade trott på. Vi blev
besvikna, men nu går
vi vidare.”
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”JAG ORKADE INTE SLÅSS LÄNGRE”

MC-GÄNG MED HÅRDA KRAV

M&A-SPECIALIST
VILL LOCKA SVENSKA
FÖRETAG TILL USA

▶

2007
MEST 
OMSKRIVEN:
Thomas 
Bodström
ÅRETS JURIST:
Göran
Lambertz

Legally yours besökte
Chattanooga 2007.

”Om något går rik-
tigt på tok i USA så
kan det bli ganska
dyrt. Många svenska
företag är tveksamma
till att etablera sig här.

De har bara hört talas
om de riktigt tokiga
rättsfallen. Samtidigt
finns det ju många fö-
retag som helt klarar
sig från att bli
stämda.” 
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Som 65-åring hade
Sten Heckscher tagit
över Regeringsrätten.
Bakom sig hade han
35 år som statstjänste-
man och 1,5 som soci-
aldemokratiskt stats-
råd. Genom åren hade
han märkt en tydlig
attitydförändring i
domstolsvärlden:

”Ledarskapsfrågor
ägnas större upp-
märksamhet. Dom-

stolschef har blivit en
egen profession, tidi-
gare var man mer en
domare bland andra.”

Det egna ledarska-
pet hade formats av
”egna erfarenheter,
eget funderande.”

”En och annan kon-
sult har faktiskt sagt
en del smarta saker
till mig. Sju år i terapi
har också haft bety-
delse”.

Kinesiska entreprenö-
rer med internatio-
nella ambitioner brom-
sades när de kom till
Sverige.

”Allting går mycket
långsammare än vi
trodde” menade Angie
Qian på den kinesiska
koncernen Fanerdun
som ville etablera sig i
en nedlagd tågfabrik i
Kalmar.

Ett år tidigare hade
dåvarande näringsmi-
nister Maud Olofsson
(C ) invigt satsningen.

Men det kinesiska mo-
derbolaget var skuld-
satt, satsningarna
sköts gång på gång
upp, tempot bromsade
ytterligare av att
Byggnads ansåg att lö-
ner och arbetsförhål-
landen var för dåliga.

Ett år senare be-
gärde fackförbundet
Unionen Fanerdun i
konkurs för obetalda
löner. Samtidigt
krävde Kalmar kom-
mun bolaget på 5,5
miljoner kronor

Stolt visade advokat-
byrån Cederquists
managing partner
Jens Tillqvist upp de
nya lokalerna på Bla-
sieholmen i Stock-
holm. Brunt och sand
var de dominerande
färgerna. Syftet är att
sända signalen om en
modern byrå.

Jens Tillqvist har

lånat ut flera verk ur
sin egen konstsam-
ling. Ändå har de nya
lokalerna inneburit
en massiv investering
för byrån. Exakt hur
stor är hemligt. 

”Det handlar om
mer än fem miljoner
men mindre än tio”
konstaterade
Tillqvist.
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CEDERQUIST STORSATSADE
PÅ NYA LOKALER

ATTITYDFÖRÄNDRING I DOMSTOLARNA

KINESISKA ENTREPRENÖRER ”BROMSADE AV SVENSKA REGLER” ▼”
VAD BETYDER
LEGALLY 
YOURS
FÖR JURISTBRANSCHEN?

– Legally yours blir ordentligtl läst.
Det är en populär tidskrift. Proffsig.
Porträtten är jävligt bra. Man kom-
mer personer närmre som man tidi-
gare kanske bara sett på TV och hört
på radio. Här blir det mer personligt.
– Jag ser när tidningen kommer,

hur vi på kammaren tar den, läser
den och sen pratar vi om den till kaf-
fet. Legally yours ger oss impulser.
Jag har aldrig hört något negativt om
tidningen.

NILS-ERIK SCHULTZ,Statsåklagare
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Inför hösten 2008 pej-
lade Legally yours lä-
get bland de svenska
storbyråerna. Att ra-
den av rekordår var
över hade de flesta
insett.

”Vi förväntar oss
en lugnare höst och
vinter, men har inte
riktigt sett några
tecken på lågkon-
junktur. Det är som
om alla väntar på en

storm och ingen vet
hur stark den kom-
mer att vara” kom-
menterade Mannhei-
mer Swartlings
dåvarande MP Stefan
Brocker.

Ett par veckor se-
nare gick invest-
mentbanken Lehman
Brothers i konkurs.
Finanskrisen var
igång.

Två år tidigare hade 
Annie Johansson valts
in som riksdagens
yngsta ledamot. Juri-
dikstudierna var ännu
inte helt avslutade.
Men det innebar ändå
en fördel i politiken:

”På juristlinjen
måste man hela tiden
vara påläst och kunna
läsa in stora volymer.
Och när jag nu sitter i
konstitutionsutskot-
tet och jobbar med la-

gar och paragrafer så
har jag ett försprång
gentemot mina kolle-
ger eftersom jag  är
van att tänka i juri-
diska modeller” sa
Annie Johansson.

Tre år efter inter-
vjun hade hon bytt ef-
ternamn till Lööf, ut-
setts till Maud
Olofssons efterträdare
som ledare för Center-
partiet – och tagit sin
jur kand.

Lokaler i förorten,
möbler från Ikea och
slopat taxikonto. Det
var modellen när ad-
vokatbyrån von Lode
startade. Torbjörn
Claeson och hans kol-
legor hade lämnat
sina innerstadsbyråer
för att i stället flytta
in i expansiva Lilje-
holmen, en bro bort
från Södermalm.

”Man kan säga att
vi har tagit avstånd
från vissa attribut
som förekommer i
branschen. Många
klienter, även stora
företag, har själva
spartanskt inredda
kontor. Då kan det
sticka i ögonen om
konsulterna sitter i
överdådiga miljöer,”
sa Torbjörn Claeson.

NR
2008

4

NR
2008

5

NR
2008

6

  LUGNET FÖRE FINANSKRISEN

VON LODE BYTTE BORT ”ÖVERDÅDET”

AnnieLööf:

”JAG HAR ETT FÖRSPRÅNG 
EFTERSOM JAG ÄR VAN ATT
TÄNKA I JURIDISKA MODELLER”

2008
MESt 
OMSkRIVEN:
Thomas
Bodström
åREtS JuRISt:
Torgny
Håstad

Legally yours fyller 10 år.
För Peter Slawinski och Eva-Charlotte 
Roslin är det femårsjubileum.

De träffades på tidningens cocktailparty
den 14 februari 2008. Platsen var Sture-
compagniet i Stockholm. På programmet stod choklad-provning,
och en intervju med nyutnämnde justitierådet Stefan Lindskog.

Peter jobbade på DLA Nordic. Eva-Charlotte var där med två ju-
ristväninnor:

”Peter kom fram och frågade: ”Ska vi inte gå ur och äta, vad tror
ni om det?” Sen satt han med oss tre brudar hela kvällen” har Eva-
Charlotte Roslin tidigare berättat för Legally yours.

”Jag tvekade inte. Vi hade setts snabbt tidigare” sade Peter
Slawinski.

På dagen ett år senare gifte de sig i Oscars kyrka i Stockholm.
I dag har Peter slutat på DLA Nordic.
- Jag driver en egen byrå sedan i våras. Jag är affärsjurist, ganska

bred utav mig.  Min fru är dirigent, har en master i dirigering, och
driver en redovisningsfirma. Det är en kul detalj att vi träffades på
ert cocktailparty.

Legally 
Love

▶
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I november 2008 avled
Sten Rudholm vid 90
års ålder. Därmed upp-
stod en vakans på stol
nummer ett i Svenska
Akademien. Historiskt
hade jurister haft en
självklar plats bland de
aderton ända sedan
1860-talet, enligt en
kartläggning i Legally
yours.
– Men när Rud-

holms efterträdare
skulle utses var inte
den juridiska kompe-
tensen något som
framhölls i de interna
diskussionerna. Ho-
race Engdahl, ständig
sekreterare vid den här

tiden, konstaterade att:
”Akademien aldrig

känt sig tvungen att i
ledigheten efter en av-
liden ledamot välja nå-
gon av samma slag. En
språkman kan efterträ-
das av en poet, en kriti-
ker av en historiker
etc. Det finns ingen
"poetstol" eller "nor-
diststol" och inte heller
någon "juriststol", även
om det av slumpmäs-
siga skäl kan ha sett ut
så under en period.”
Rudholm efterträd-

des av poeten Lotta
Lotass. Inte heller vid
senare vakanser har
någon jurist anslutit.

I årets upplaga av un-
dersökningen Jurist-
barometern avslöjades
stora föränd-
ringar. De studenter,
notarier och biträ-
dande jurister som be-
svarat enkäten fick för
första gången ange
hur ”morgondagens
advokat” skulle klä sig.
En dryg tredjedel,

36, 8 procent trodde
då att slipsen snart
skulle vara historia.
”Det är oftare slips-

löst än slips på” kon-
staterade Vinges då-
varande kommunika-
tionschef Boo Ehlin.

En majoritet, 51,8
procent, trodde emel-
lertid att ”mörk ko-
stym och slips” skulle
vara manliga advoka-
ters uniform även fra-
möver.

Inför sin 50-årsdag
ställde Leif Silbersky
samman en lista med
livsmål som han hop-
pades uppnå. Ett av
dem var att få jobb på
cirkus. Som 71-åring
blev drömmen verk-
lighet. Legally yours
följde Leif Silbersky
när han under några
dagar jobbade i Cir-
kus Maximums tek-
niska stab.
En kvinna i 35-år-

såldern hajade till när
hon såg den välbe-
kante figuren:
”Men honom kän-

ner jag igen… Det är
ju Pagrotsky!”

Själv konstaterade
brottmålsadvokaten
att skillnaden mot
hans vanliga jobb inte
var så stor:
”Egentligen sysslar

jag och artisterna
med samma sak, de
säljer underhållning,
jag säljer argument.
Skillnaden är att jag
bara gör en enda före-
ställning. Cirkusartis-
tens tillvaro kan
handla om liv och död
och detsamma gäller
i mitt yrke. Min ar-
betsinsats kan avgöra
socialt liv – eller so-
cial död – för min kli-
ent. ”

Kommunikationsexper-
ten Ulrika Gradén gav
advokatbyråerna råd
för hur de skulle kun-
na ta marknadsandelar
i lågkonjunktur:
”Betydelsen av för-

säljning och mark-
nadsföring kommer
att växa ännu mer.
Lågkonjunkturen har
ökat vikten av försälj-

ning. När det blir tuf-
fare att få in nya kun-
der måste man bli
mer pro-aktiv. Varje
medarbetare måste
kunna sätta av tid för
att ringa kalla sälj-
samtal. Vad jag för-
står är det ovanligt
med ett sådant
system i advokat-
branschen” sa hon.
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JURISTLÖS AKADEMI - FÖR FÖRSTA GÅNGEN PÅ 150 ÅR

UNGA JURISTER VILL SKIPPA SLIPSEN

”FÖRSÄLJNING OCH MARKNADS-
FÖRING KOMMER ATT VÄXA”

”MEN…DET ÄR JU PAGROTSKY”

-

65 -

2009
MEST 
OMSKRIVEN:
Leif 
Silbersky
ÅRETS JURIST:
Elisabeth
Massi
Fritz
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Hon hade varit en av
Göran Lambertz hår-
daste kritiker efter
dennes larmrapport
om bristande rättssä-
kerhet. I januari 2010
hade så Anna Skarhed
själv tagit över jobbet
som Justitiekansler. 

”Rapporten har inte
belägg för slutsatsen
att det finns ett
systemfel i svenska
domstolar. Några, jag

tror att Göran Lam-
bertz själv var en av
dem, tyckte att vi var
”snarstuckna domare”
för att vi hade invänd-
ningar. Men så var
det inte, visst får man
klanka på domare.
Men här framfördes
svepande slutsatser
som inte byggdes un-
der av rapporten.”

Dåvarande justitierå-
det Torgny Håstad är
hittills den ende som
vid två tillfällen rös-
tats fram som ”Årets
Jurist”. För Legally
yours redde han ut en
omstridd myt bland
juridikstudenter, att
han regelbundet
skulle använda sitt
bergsklättrarrep för
att fira sig nedför
Högsta domstolens
fasad.

Myten visade sig
stämma:

”Vi har haft en del
brandövningar, och
då går man upp och
ner i trapporna. Men
när det brinner på all-
var så är det ofta som
värst just i trapporna .
Då gäller det att
komma ut på annat
sätt,” berättade
Torgny Håstad.

Vid ett tillfälle när

larmet gick befann
sig Håstad på lunch-
restaurangen mitte-
mot domstolen. När
övriga medarbetare
tog sig ut ur domsto-
len rusade han istäl-
let in i byggnaden.

”Brandkåren för-
sökte hejda mig, men
jag trängde mig förbi.
Jag sa att jag hade
viktig utrustning som
måste räddas. ”

Väl på sitt rum sur-
rade han fast repet
och kastade sig reso-
lut genom fönstret. 

Vid Legally yours
besök rekonstruerade
Torgny Håstad situa-
tionen.

Hans justitieråds-
kollega Kerstin Calis-
sendorff kastade en
luttrad blick på det
hela:

”Nu igen?” frågade
hon .

Jurister är alltför posi-
tiva, enligt en stor in-
ternationell psykolo-
gisk studie. En av de
ansvariga, Pär Anders
Granhag, professor i
psykologi vid Göte-
borgs universitet och
specialist på psykolo-
giska aspekter kring
beslutsfattande, för-
klarade: 

”Vi har kartlagt ad-
vokaters förmåga att
bedöma huruvida de
kommer att nå sina
mål eller inte. Vi upp-
täckte en systematisk
tendens till överopti-
mism. Väldigt få un-
derskattade sina
chanser”.

Studien gjordes
bland amerikanska
advokater, men Gran-

hag menade att rönen
gällde även i Sverige:

”Överoptimismen
påverkar de råd som
ges till klienterna.
Processituationen är
naturligtvis en annan
där, men jag tror att
liknande situationer
kan dyka upp även i
svenska förhållan-
den”.

NR
2010

1

NR
2010

2

NR
2010

3

”VISST KAN MAN 
KLANKA PÅ DOMARE”

TORGNY HÅSTAD PÅ REPÖVNING

ÖVEROPTIMISM BLAND JURISTER

2010
MEST 
OMSKRIVEN:
Thomas
Bodström
ÅRETS JURIST:
Torgny
Håstad

▶
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När mediekoncernen
Schibsted skulle flytta in i

sina nya kontor på
Kungsbron i
Stockholm blev
åklagarna i grann-
huset nervösa.

Skulle journalisterna från
Aftonbladet och Svenska
Dagbladet ta chansen och

spionera in genom
fönstren på sina nya

grannar. 
Som en följd infördes nya

rutiner på City åklagarkam-
mare, avslöjade Legally
yours hösten 2010. Myndig-
heten rekommenderade per-
sonalen att flytta dataskär-
marna bort från fönstren
ifall de var oroliga.

”Det är för att våra me-
darbetare ska kunna jobba
ostört, på ett bra och säkert
sätt. Vi jobbar för att för-
bättra säkerheten inom
många olika områden, och
för att säkerställa att infor-
mationen inte ska komma
på avvägar,” motiverade Jo-
nas Nygren, säker-
hetshandläggare på Åkla-
garmyndigheten.

Låt justitieråden få
jobba kvar tills de
fyllt 75 år. Det före-
slogs i en riksdags-
motion från modera-
ten Andreas Norlén. 

”Jag hade gärna
fortsatt, och många
av mina kollegor ver-
kar tycka detsamma.

Jag, och många med
mig, avundas justitie-
råden i Norge och
Danmark. Där är
gränsen 70 år”, kon-
staterade pensione-
rade justitierådet 
Bertil Bengtsson.

Motionen avslogs
senare i riksdagen.

Viveca Sten, fram-
gångsrik deckarför-
fattare och chefsjurist
på Posten Norden, be-
rättar att könsfördel-
ningen på byråerna är
en komponent när
hon väljer juridiska
konsulter:

”Jag frågar alltid
hur stor andel av de-
lägarna som är kvin-
nor, och ifall man har
någon jämställd-
hetsplan. Och vad
man gör för att främja

att bägge könen finns
representerade i hie-
rarkin på byrån. Det
här är viktigt ur ett
företagsekonomiskt
perspektiv.  Jag tror
att vi får bättre be-
slut, en bredare ana-
lys och en bättre pro-
dukt om det här
helhetsperspektivet
finns i organisatio-
nen. I förlängningen
får du bättre råd av en
advokatbyrå som har
balans mellan könen.”

HÖJD PENSIONSÅLDER?

VIVECA STEN 
TITTADE PÅ KÖNSFÖRDELNING

JOURNALISTSKRÄCK 
BAKOM NYA ÅKLAGARRUTINER

LEGALLY YOURS AVSLÖJADE

▼”
VAD BETYDER
LEGALLY 
YOURS
FÖR JURISTBRANSCHEN?

– Juristernas syn på sig själva har för-
ändrats dramatiskt under de senaste
20 åren. Från ett gäng inbundna, ovik-
tiga torrbollar till en samling karisma-
tiska individer med starka åsikter och
makt att påverka.
Advokatsamfundets generalsekrete-

rare Anne Ramberg, förra justitie-
kanslern Göran Lambertz och profes-
sor Mårten Schultz har varit viktiga
för den förändrade självbilden. 
Även Legally Yours har varit en bi-

dragande faktor

CHRISTINA RAMBERG,professor, Stockholms universitet
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Förre rikskrimchefen
Tommy Lindström är
sedan många år en pri-
vat aktör i säkerhets-
branschen. Vintern
2011 oroades han av
polisens arbetssitua-
tion. Han upplevde att
de gamla kollegorna
hade alltför begrän-
sade ramar att lösa
sina uppgifter på:

”Nu kan man inte

Pelle Frisack drömde
om ett liv som revy-
kung – men blev delä-
gare på Lindahl i Göte-
borg. På senare år har
han åter börjat spela
teater. Tillsammans
med några vänner star-
tade han teatergruppen
Tremen. På Aftonstjär-
nan på Hisningen satte
de upp den anrika gö-
teborgspjäsen ”Her-
rar”. Regisserade
gjorde Frisacks Lin-
dahl-kollega Lars Arr-
hed, som tidigare varit
skådespelare (Hamlet
på Göteborgs stadstea-
ter) och teaterchef (på
den norska national-

scenen i Bergen).
”Just nu har jag och

Pelle fem tvister ihop.
På dagen höll jag ett
slutanförande utifrån
manus, på kvällen gick
vi och repade. Då insåg
jag att det var samma
sak”, sa Lars Arrhed. 

Pelle Frisack upp-
levde att hans skåde-
speleri innebar en kon-
kurrensfördel:

”För att dra till sig
klienter måste man ha
något mer, någon form
av karisma. Att ta med
sig klienten till en tea-
terföreställning där
man själv står på scen
är ganska coolt alltså”.

Pelle Frisack:

”ATT TA MED SIG KLIENTEN TILL EN 
TEATERFÖRESTÄLLNING DÄR MAN SJÄLV
STÅR PÅ SCEN ÄR GANSKA COOLT ALLTSÅ”.

TOMMY LINDSTRÖM 
KRITISERADE FARTKAMEROR

åka hem till en brotts-
ling utan att ha laga
grund för besöket.
Man försvårar det
klassiska kriminalpoli-
sarbetet så att det blir i
det närmaste omöjligt
att utföra. Förr kunde
vi fatta beslut på polis-
nivå på ett helt annat
sätt” sa han.

Genom åren har
Tommy Lindström 

Tommy Lind-
ström har blivit
känd för sin
snabba bilkör-
ning.

20011
MEST 
OMSKRIVEN:
Annie Lööf
ÅRETS JURIST:
Christina
Ramberg

blivit känd för sin
snabba bilkörning.
Han är skeptisk till
fartkameror:

”Jag tror att det är
ett fel i systemet. Ny-
ligen fastnade jag där.
Jag erkänner att det är
jag på bilden, och att
jag kört för fort. Men
inte på den plats som
anges. Jag tror att vi
kommer att få se fler
fall där foton förväx-
las under sändningen 
till centralen uppe i 
Kiruna.”

▶

32_57_Jubiluem  2013-02-05  20.50  Sida 53



54 | Legally yours | 1 | 2013

2003–2013

Le

gally yours

10
    

01
     

Som nytt språkrör för
Miljöpartiet var Åsa
Romson, ursprungli-
gen forskare i miljör-
ätt, den första jurist
som ledde ett riks-
dagsparti sedan Olof
Palme.

Själv trodde hon att
få juristkollegor
skulle vara intresse-
rade av att följa hen-
nes exempel:

”I juristvärlden
finns det strukturer
som är problematiska.
Många jurister vill ib-
land hålla sig lite för
fina för att ägna sig åt
politik. Bland jurister
odlas en politikerfi-
entlig tradition och
det medverkar inte
till att fler jurister går
in och jobbar här,” sa
Åsa Romson.

Hon lanserade Gucci,
Prada, Armani och
många andra av de
största modehusen i
Sverige. 

Sedan 1960-talet
har hon drivit en egen
klädbutik på Öster-
malm i Stockholm.
Samtidigt gjorde hon
karriär som dataråd
på Datainspektionen.

”Juridiken ger mitt

liv en helt annan di-
mension. Genom mo-
det får jag uttryck för
min kreativa ådra, och
med juridiken håller
jag igång logiken. Nu
har jag båda värl-
darna”, sa Gaby Borg-
lund.
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”I JURISTVÄRLDEN FINNS
PROBLEMATISKA STRUKTURER”

JURIDIKEN GER GABY BORGLUNDS 
LIV EN ANNAN DIMESION
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Hösten 2011 blev ett av
de senaste decennier-
nas mest omtalade
rättsfall föremål för en
experimentell dansfö-
reställning i Göteborg.

Studio Oscuro satte
upp föreställningen
”Och plötsligt var jag
superintressant” med
dansaren Timo Niemi-

nen.  Material från
förundersökningar och
böcker om rättsfallet
Thomas Quick ut-
gjorde bas för före-
ställningen.

Konstnärlige leda-
ren Charlie Åström
kommenterade:

”Redan tidigare hade
vi skissat på att an-

vända oss mer av do-
kumentärt material,
göra en föreställning
som kommenterade
vår samtid. När vi bör-
jade läsa in oss såg vi
fler och fler aspekter.
När vi hittade de citat
som titeln bygger på
så fann vi också vår in-
gång.”

Samtidigt som stats-
åklagaren Nils-Eric
Schultz arbetade med
den stora korrup-
tionshärvan i Göte-
borg så startade han –
tillsammans med ad-
vokaten Johan Eriks-
son – en hemlig rädd-
ningsaktion för

polisens infiltratörer:
”Vi försöker stötta

dem. De har blivit
mer eller mindre ut-
kastade av poliserna.”

Nils-Eric Schultz är
mycket skeptisk till
den sortens arbetsme-
toder.

”Om polisen använ-

NR
2011

4

NR
2011

6

QUICK-FALLET BLEV DANSFÖRESTÄLLNING

Nils-Eric Schultz:

JAG GÖR VAD JAG KAN FÖR ATT 
FÅ FRAM SANNINGEN I LJUSET

der sig av metoder
som påverkar händel-
seförloppet, och som
kan påverka hur dom-
stolen dömer, så måste
det redovisas. Jag har
fått medhåll från alla
mina kollegor, men
det är ingen debatt
man vill höra inom
åklagarväsendet. Jag
gör vad jag kan för att
få fram sanningen i
ljuset även om ingen
annan vill ha den där.”

▶
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Legally yours fotograf
Magnus Laupa åkte
ner till Addis Abeba
med målet att få de
svenska journalis-
terna Johan Persson
och Martin Schibbye
fria. Som delägare i
bildbyrån Kontinent
var Magnus Laupa
kallad som karaktär-
svittne. Johan Persson
har länge tillhört by-
rån som sålt vidare
hans bilder från bland
annat minröjning i
Guinea Bissau.

Mötet med det etio-
piska rättsystemet var
omvälvande. 

På gården stod en
byggnad där de åta-
lade fick vänta.

”Det såg ut som en
boskapsbur. I pauser
dömdes de av. Under
ett elavbrott fick en
av dem livstids fäng-
else och en annan nio
år. De dömdes under
loppet av tre minuter.
Ingen av dem hade
försvarare,” mindes
Magnus Laupa i ett

reportage i Legally
yours.

Han korsförhördes i
en timme.

”Jag fick intrycket
att de var uppriktigt
intresserade av min
utsaga och att de tog
oss på allvar.”

Två veckor senare
dömdes svenskarna
till elva års fängelse
för terrorbrott. I bör-
jan av september
släpptes de, efter att
ha suttit 14 månader i
etiopiskt fängelse.

Mårten Schultz är Sve-
riges yngsta juridik-
professor. Förra året
utsågs han även till
”Årets Jurist”. På en-
dast fyra år har han
blivit en tongivande
opinionsbildare. Fre-
netisk aktivitet i soci-
ala medier som twit-
ter är en förklaring.
Men också att han

som en av fp jurister
på ett slagkraftigt och
medryckande sätt dis-
kuterat juridik och
moralfrågor.

”Mitt sätt att prata
om juridik i en del
sammanhang gör
kanske att jag betrak-
tas som lite för re-
laxad. Men trots att
jag använder mellan-

stadielingo och bär
skrikiga sneakers så
är jag i grund och bot-
ten traditionalist. Jag
har en grundmurad
respekt för juridiken
som en god moralisk
kraft i samhället, och
som dessutom har
prövats i årtusenden.
Jag är en systemkra-
mare, med läppstift.”

För Legally yours beskrev
sig byråveteranen
Fredrik von Baumgar-
ten som ”en arbetslös
fembarnsfar. Nyligen
skild, och med en eko-
nomi under belägring”.

Efter att ha startat –
och lämnat Hannes
Snellmans svenska
kontor planerade
Fredrik von Baumgar-
ten i somras för framti-
dens advokatbransch:

”I många, många år
har vi kunnat tjäna mer
pengar än vi gjort nå-
gonsin tidigare. När
den fulla effekten av
globaliseringen slår in
på den svenska mark-
naden så lär allt det här
ställas på ända.” 

LEGALLY YOURS FOTOGRAF VITTNE I ETIOPIEN

TRADITIONALIST - TROTS MELLANSTADIELINGO

Fredrik von Baumgarten:

”GLOBALISERINGEN 
STÄLLER ALLT PÅ ÄNDA”

20011
MEST 
OMSKRIVEN:
Annie Lööf
ÅRETS JURIST:
Mårten
Schultz

▼”
VAD BETYDER
LEGALLY 
YOURS
FÖR JURISTBRANSCHEN?

– Lite av varje. i Legally yours får man
en orientering av vad som händer,
hur folk förflyttar sig och vad de gör.
för alla som kanske inte dagligdags
är ute och hör alla rykten på stan så
fårman ju en bild av vad som händer
på marknaden.

det är en del provokativa uttalanden
som kommit från rubriker i tidningen.
Spontant minns jag till exempel Mår-
ten Schultz: ”Jag vill bli justitieråd”.
Sånt piggar upp.

Stefan LindSkog,
justitieråd, porträtterad i första numret av Legally yours
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Peter Karlsson i Borås
blev den första polis
som anställdes som
utredare på en svensk
advokatbyrå. Med bas
hos Hurtig & Partners
i Borås så hjälper han
byråns klienter med
egna utredningar.
Han tror att fler by-
råer kommer att an-
ställa poliser i framti-
den.

”Jag ser vilken
nytta jag gör. Advoka-
terna har ju fullt upp,
man kan inte begära
att de ska kunna sätta
sig i ett ärende på
samma sätt som jag.
Den byrå som inte har
en utredare kopplad
till sig, den kommer
att vara tvåa” sa han i
Legally yours förra
nummer.

Göran Lambertz utspel
i Thomas Quick-affä-
ren förbryllade
många. I en artikel i
Dagens Nyheter me-
nade han att det fanns
stark bevisning mot
Thomas Quick. Tyngd-
punkten i Göran Lam-
bertz argumentation
skiftade över tid. Men
en tredjedel av de
unga juristerna upp-

fattade hans initiala
debattinlägg som
”nödvändigt”. En säll-
synt ljuspunkt den
här hösten för det
hårt ansatta justiti-
erådet:
De unga har en 

tendens att kanske
tänka efter lite mer
än de äldre. Öppnare
för olika möjlighe-
ter”, menade han.
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Göran Lambertz:

”DE HAR EN TENDENS ATT KANSKE 
TÄNKA EFTER LITE MER ÄN DE ÄLDRE

Peter Karlsson:

”DEN BYRÅ SOM INTE HAR EN 
UTREDARE KOMMER ATT VARA TVÅA

Har du höga förväntningar?
Vårt mål är att vara den mest attraktiva advokatbyrån att jobba 
med och att jobba på. De utnämningar vi har fått under åren 
från både juridikstudenter och klienter säger oss att vi är på rätt 
spår. Genom att attrahera de främsta talangerna kan vi leverera 
världsklass till våra klienter. Klienter som i sin tur väljer oss som 
sin favoritbyrå.

Vi förväntar oss mycket av våra medarbetare. Det är utma-

nande, intensivt och ibland sena kvällar. Men det är framförallt 
spännande, intressant och roligt.

Att vi blir utnämnda till den mest populära advokatbyrån 
av både studenter och klienter* är ett bevis på att ni är �era 
som har höga förväntningar på oss. Vi ser fram emot ytterligare 
många år där vi varje dag dedicerar oss till att överträ�a era 
höga  förväntningar.

*  Universums FöretagsBarometer, Branschbäst bland juridikstudenter 2003–2012 
Klienternas favoritbyrå; BG Research (Klientbarometern), 2005–2012 
Studenternas favoritbyrå; BG Research (Juristbarometern), 2008–2012
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arselvarningar stup i kvarten, minskad export till
våra grannländer och en mer försiktig julhandel
än på flera år. Många är de som tror på 2013 som
något av ett mellanår för Sverige. Till och med ar-
betsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv spådde
i sin konjunkturrapport strax innan årsskiftet att de

kommande tolv månaderna kommer att innebära
tvärnit med kraftiga bromsspår för Sverige. Först 2014 ser
det tydligen ljusare ut.

Men på Legally Lady lever vi långt ifrån alla trista pro-
gnoser. För mitt i vintermörkret laddar vi, till skillnad från
många andra, för en betydligt ljusare framtid. Under förra
veckan lanserades till exempel en helt ny hemsida, fullma-
tad med spännande intervjuer med framstående kvinnor
inom jurist- och advokatbranschen. Här hittar du också bil-
der från våra tidigare event samt värdefulla tips på hur
just du kan ta dig fram i karriären.

Det kommande året gör vi också en rejäl satsning på aktivi-
tetsfronten för er medlemmar, med tätare utgivning av
våra nyhetsbrev och betydligt fler frukostseminarier och
kvällsevent än 2012. Och jag kan med gott samvete säga
att föreläsarnas startfält är bättre än någonsin. Vad sägs
till exempel om personlighetsutvecklaren Mia Törnblom,
Hollywoodtränaren Nick Söderblom och röstcoachen Sop-
hie Tolstoy Regen? 

Så besök den nya sajten, boka in dig på våra event om du
inte redan har gjort det och följ med oss på resan mot ett
spännande 2013 – som minsann inte är något mellanår!
Eller hur?

2013 – minsann 
inget mellanår!

måste släppas fram

Bland landets 50 största affär-
sjuridiska advokatbyråer
finns det idag cirka 1 140 de-
lägare, enligt statistik från
Affärsvärlden (oktober 2012).
Av dessa är knappt 150 kvin-
nor, vilket är en ökning med
cirka fem procentenheter se-
dan 2006.

På vilket sätt har branschen för-
ändrats för kvinnliga jurister
under de senaste tio åren?
– Andelen kvinnor har ökat
mycket kraftigt, vilket är
glädjande. Byråerna försöker
stödja unga kvinnor och män
genom att tillhandahålla
olika program som möjlig-
gör att förena småbarn med
yrkeskarriär. Det handlar om

allt från ekonomiska förmå-
ner, teknik, möjlighet att ar-
beta hemifrån etcetera, säger
Anne Ramberg.

Hur tycker ni att utvecklingen
går?
– Utvecklingen går bra när
det gäller tillväxten i kåren.
Mindre bra när det gäller an-
delen kvinnliga delägare på
de affärsjuridiska byråerna.
Den motsvarar på intet sätt
andelen kvinnor i kåren, sä-
ger Ramberg. 

Anna Romell Stenmark,
delägare på Lindahl, håller
med. 

– Även om det har hänt
mycket under de senaste tio
åren när det gäller andelen

Trots att det under senare år har nyanställts fler
kvinnor än män i advokatbyråvärlden är endast
13 procent av delägarna på de 50 största affärs-
juridiska byråerna kvinnor. Legally Lady har
pratat med Advokatsamfundets generalsekrete-
rare Anne Ramberg samt Anna Romell Sten-
mark, delägare på Advokatfirman Lindahl sedan
tolv år tillbaka, vilka ger sin syn på saken.  

AV ANNA PERSSON

ANNE RAMBERG OCH ANNA ROMELL STENMARK: 

Duktiga 
kvinnor 

Välkommen till Legally Lady på
www.legallylady.se 

ANNA PERSSON, CHEFREDAKTÖR LEGALLY LADY
Telefon: 0739-59 78 80   |   E-post: anna.persson@blendow.se

V
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’’Vi ser ett 
generations-
skifte vilket 
innebär 
att fler kvin-
nor idag blir
delägare.

ANNA ROMELL STENMARK

▶ 
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kvinnliga delägare på advo-
katbyråer går utvecklingen
ganska sakta. Det beror på att
de äldre delägarna nästan
uteslutande är män. Men vi
ser ett generationsskifte vil-
ket innebär att fler kvinnor
idag blir delägare, säger hon.

Trots att det finns fler
kvinnliga delägare idag är
det fortfarande, menar Ro-
mell Stenmark, många kvin-
nor som lämnar byråvärlden
när det börjar bli dags för del-
ägarskap. 

– En av anledningarna tror
jag är att kvinnor upplever
att kraven är höga. Inte bara
på att de ska leverera eller
vara kompetenta utan också
på att de själva ska bidra med
att dra in nya klienter till byr-
ån, säger hon. 

Klarar kvinnor inte av den pres-
sen lika bra som män? 
– Det gör de absolut men de
tror inte att de gör det. Kvin-
nor i byråvärlden fokuserar
generellt sett ofta på de få
områden som de inte kan
istället för de områden de
kan. De tror inte lika mycket
på sig själva och på att de kan
bli delägare som sina man-
liga kollegor, svarar Romell
Stenmark.

För att nå förändring är det
viktigt att frågan synliggörs,
menar Romell Stenmark. 

– Först och främst måste
man synliggöra frågan på by-
råerna, därefter arbeta konti-
nuerligt med att försöka få
fler kvinnor att vilja stanna
kvar och bli delägare, säger
hon. 

På vilket sätt arbetar Lindahl
med frågan?
– Vi lanserade ett projekt om
kvinnlig styrelsekompetens
2006. Det var ett program
som utvecklades från styrel-
sefrågor till att stärka kvin-
nors ambition och möjlighe-
ter att bli delägare. Det har
följts av ett Diversity-projekt
som arbetar fokuserat på att
få fram fler kvinnliga delä-
gare, säger Romell Sten-
mark.

Hon berättar att man även
jobbar med att skapa goda fö-
rebilder på byrån, såväl man-
liga som kvinnliga. Enligt
Romell Stenmark är nämli-
gen goda förebilder, speciellt

Om tio år tror jag inte att detta är en 
könsrelaterad fråga. Det kommer att 
vara en ren generationsfråga.  ANNE RAMBERG

3TIPS 
FRÅN 
ANNA 
ROMELL STENMARK

• Tro på dig själv
• Var målmedveten 
• Skaffa en mentorTILL KVINNOR SOM 

VILL BLI DELÄGARE

’’kvinnliga, av stor vikt för att
få fler kvinnor att bli delä-
gare.  

– Det är viktigt att byrå-
erna släpper fram duktiga
kvinnor så att branschen får
fler kvinnliga förebilder och
fler kvinnliga delägare. Kvin-
nor kan annars få känslan av
att de allra flesta kvinnorna
inte blir delägare. Det är då
lätt att tänka ”vad gör jag
bättre än alla andra kvinnor”
och att man därigenom väljer
att inte bli delägare, säger
Romell Stenmark. 

Anne Ramberg håller med. 
– Att skapa goda förebilder

är viktigt för att få fram kvin-
nor. Advokatsamfundet och
advokatbyråerna kan utöver
det som redan görs verka för
att kvinnor kommer fram, sä-
ger hon. 

Varför är det viktigt med en mer
jämn fördelning av kvinnliga och
manliga delägare?
– Jag tror att det är trevligast
med en jämställd arbetsplats
och att byråerna blir ännu
mer framgångsrika, svarar
Romell Stenmark. 

Hon berättar att rapporter
som hon har tagit del av vi-
sar att de mest framgångs-
rika företagen också är de
mest jämställda företagen.
Hon menar att det skapar ba-
lans och blir mer kreativitet i
företagen eftersom kvinnor
och män ibland har olika per-
spektiv på saker och ting. 

Hur tror du att det kommer att
se ut om tio år?
– Jag tror att andelen kvinn-
liga delägare har ökat men
inte att det är 50/50. I takt

med att fler kvinnor blir delä-
gare och förebilder för andra
ökar också tilltron hos unga
kvinnor vilket automatiskt
ger fler kvinnliga delägare,
säger Romell Stenmark. 

– Dessutom ser eventuella
män som varit av åsikten att
delägarskapet är förbehållet
män fördelarna med att
släppa fram duktiga personer
oavsett kön. 

Anne Ramberg ser även
hon ljust på framtiden.  

– Jag tror att andelen kvin-
nor kommer ha ökat starkt.
Det gäller också andelen
kvinnliga delägare. Om tio 
år tror jag inte att detta är en
könsrelaterad fråga. Det
kommer att vara en ren gene-
rationsfråga, avslutar Ram-
berg.  ◀
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Stämningen var på topp när
kvinnliga jurister i Blendow
Groups nätverk Legally Lady
träffades och minglade på 2012
års sista frukostseminarium.
Seminariet ägde rum den 23

november och temat för dagen
var retorisk framgång.  Ett femtio-
tal kvinnliga jurister kom till Blen-
dow Group för mingla, äta frukost
och lyssna på retorikexperten Ca-
milla Eriksson som pratade om

rektorisk framgång och hur det
hjälper dig fram i karriären.
Eriksson talade bland annat

om vikten av att lägga upp sitt
språk rätt och gav tips på hur man
ska prata för att människor ska
komma ihåg det man har sagt,
det vill säga enkelt, konkret och
oväntat.
Vill du också bli medlem i 

Legally Lady?
Maila till info@legallylady.se

Retorikfrukost med Legally Lady

Camilla Eriksson, pratade om rektorisk framgång.

Sara Andersson, Advice, Caroline Sandlin, PTS och Jenny Stenesjö, Advice. Maria Westerberg, Hammarskiöld & Co, Christina Blomkvist, Folksam och
Lina Lissmats, JRS AS.

Anna Axelsson från BDO och Christina Larsson från
Advokatfirman Ingvarsdotter.

Margareta Östlund och Jenny Rud, båda från
AB Väsbyhem.

Mirjam Adolfsson och Helena Eskelinen,
båda från Kronofogden.
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Kyoto är Tokyos motsats. Hit åker man för
att få en doft av det gamla Japan – geishor,
zenträdgårdar och tempel. Och för att äta
god mat såklart! Vi tog en djupdykning i 
stadens unika kulinariska kultur.

      

Kyoto
En doft av

det gamla 
Japan
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KKitamura öppnar den gnissliga spis-
luckan och stoppar in en näve ved. En
rogivande doft av brasrök sprider sig
inne i köket. Väggarna är belamrade
med köksredskap. Vid en dörr hänger
ett litet shintoaltare för lycka i matlag-
ningen, fisket och affärerna. 
Bönerna har gett resultat. Den lilla

restaurangen på ett gathörn i Kyotos
Giondistrikt har varit en lokal favorit
de senaste hundra åren utan att ha be-
hövt ändra nämnvärt på originalkon-
ceptet. 
– Till och med leverantörerna av ris

och fisk är desamma som när min far-
far jobbade här, säger Kitamura.
Och där de flesta restauranger har

gått över till el eller gasol håller Kita-
mura fast vid sin gamla svarta järnka-
min, inte bara av sentimentala skäl.
– Det ger riset bättre smak och konsi-

stens. Och så är det trevligt. När det är
lugnt på restaurangen samlas vi runt
spisen och småpratar. 
Rosig om kinderna knådar Kitamura

sushiris i en stor järnskål och blandar 
i hampfrön och rivet apelsinskal. 
Med flinka fingrar lägger han ris-

blandningen i de mjuka skalen av frite-

rad tofu, som fram till nu stått och kokat
på spisen. 
– Varsågod, en inarizushi.
Jag slukar den syrliga och saftiga 

sushibiten i ett nafs. Tofun är söt och
hampfröna knastrar lätt mot tänderna. 
Jag ryser av välbehag. 
Restaurangen Izuju anses vara en av

stans bästa på sushi i klassisk Kyotostil.
Den ligger i ett traditionellt trähus, ett
så kallat machiya. Många av de gamla
husen har rivits men vissal har fått nytt
liv som restauranger, hotell eller tehus
i Kyotos gamla kvarter. 
Traditionell kyotosushi skiljer sig

från den moderna snabbvarianten av
sushi som gjort global succé de senaste
decennierna. Edo mae zushi, som den
moderna sushin kallas, bygger på rå
fisk blandat med ris och har sitt ur-
sprung i Tokyo (Edo är det gamla nam-
net på Tokyo) där fiskens väg från hav
till tallrik aldrig varit särskilt lång. 

Kyoto ligger i inlandet, omgivet av berg.
I den mån fisk och skaldjur serverades
här så importerades den, men långa
transportsträckor gjorde det svårt att
servera fisken rå utan att äventyra kva-

liteten. Därför blev man tvungen att
vara kreativ och låta råvarorna ligga
och dra i vinäger och precis rätt mängd
salt före servering. 
Enligt anhängarna så gör denna

metod att smakerna framträder ännu
bättre. Därför har vissa, som Izuju, fort-
satt att göra sushi på traditionellt vis
även sedan kommunikationerna och
kylmöjligheterna förbättrats. Till skill-
nad från vanlig sushi används vanligt-
vis varken wasabi eller soja i

Gesiha för en dag.

I Japan är till och med
lunchlådan ett konstverk.
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kyotosushi – det anses överflödigt ef-
tersom smakerna redan har tillsatts.

Vid bordet inne i den minimala re-
staurangen serveras vi fler smakprov
upplagda i en stor keramikskål.

Vi torkar händerna på varma handdu-
kar och tar för oss av sabazushi (rullar
med inlagd makrill och ris, insvepta i
blad av kombu, tång), sasamaki (ris, sea
bream och färsk kinome insvept i ett
paket av bambublad) och hakosushi
(små fyrkantiga bitar med sawara,
spansk makrill). 

Vid disken bredvid entren hackar Ki-
tamura nya sushirullar i en rasande
fart. Chop, chop, chop. Han ser lycklig
ut.

I de kulliga gränderna som leder upp
mot Kiyomizutemplet trippar vitsmin-
kade fejkgeishor i färgglad kimono
förbi välfyllda souvenirbutiker som säl-
jer solfjädrar och godsaker. De haltar
ovant i obekväma platåskor av trä och
plåtar varandra med mobiltelefonerna
och skrattar. I Kyoto kan den som vill
klä ut sig till geisha för en dag för en
liten summa pengar. 

The real thing möter vi när det skym-

mer bland Gion-distriktets låga trähus.
Ljudlöst smyger två maiko – unga
flickor som går i träning för att bli gei-
shor – in på ett tehus, med uppsatt hår
och blickarna vända mot marken. 

Jag glider in på Ippodo, ett av stadens
äldsta och mest kända tehus. Kvinnor i
olivgröna dräkter och gnistrande vita
kragar och huvuddukar sorterar te i
papperspåsar med försiktiga rörelser.
Rummet är stillsamt och öppet, med
gamla urnor på väggarna. 

På Ippodo behandlas te med respekt.

Att bara viska »Earl Grey« eller »Lip-
ton« här inne innebär obönhörlig ut-
frysning. Ippodo har en mission; att få
folk att intressera sig för kulturen kring
tedrickandet, och driver även te-skolor. 

I det traditionella Japan var tecere-
monierna den högsta formen av spiritu-
ell verksamhet, och ackompanjerades
av maratonlånga kaiseki-måltider där
varje smakbit levererades som ett
mindre konstverk – slow food innan
ordet uppfanns.

– Nuförtiden har folk bråttom, många

Time for tea.

Izuju serverar sushi
på klassiskt Kyotovis.

ROSIG OM 
KINDERNA 

KNÅDAR KITAMURA 
SUSHIRIS I EN STOR 
JÄRNSKÅL OCH BLANDAR 
I HAMPFRÖN OCH RIVET
APELSINSKAL. 

▶

’’
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Lyxkryssa till New York 
med Queen Mary 2

Vill du uppleva en klassisk lyxresa rekommenderar vi 
en atlantkryssning med Queen Mary 2, en fantastisk 
upplevelse i sig och det bästa tänkbara sättet att börja 
eller avsluta en Amerikaresa på.

Queen Mary 2, som tillhör det berömda engelska red-
eriet Cunard, har plats har plats för 2.600 passagerare 
i stora hytter och suiter med alla tänkbara bekväm-

i de många eleganta sällskaps rummen, barerna och 
restaurangerna har många likheter med den stil som 

trä paneler, marmor och kristallkronor. 

Resan över Atlanten tar sju eller åtta dygn så det 
-

tyget har att erbjuda.  Den utsökta maten och det stora 
utbudet av underhållning ingår i priset.  Välj mellan 19 
olika avresor. 

Klassiska Atlantresor     7 eller 8 dagar fr. 5.900:-

FRÅN NEW YORK

Du kan stanna ett valfritt antal dagar I USA.  Flyg till London 
och hem från New York eller omvänt från ca 4.500:-

Olof Palmes gata 20a, 
111 37 Stockholm 

resa@exclusivetours.se
www.exclusivetours.se

Cykling Provençal

Vi är en liten exklusiv resebyrå med den  
personliga kontakten och de personliga resorna.

Du cyklar på vindlande stigar, genom lummiga skogar, över 
böljande vinfält via doftande kryddodlingar, olivlundar och 
solrosfält från ett hotell till nästa på en förhand bestämd rutt, långt 
från de stora turistströmmarna.

Våra cykelresor till Provence och Alsace är i hopplockade och 
utvalda av oss i samarbete med vår lokala agent, tillsammans kan 
vi bjuda på natur- och matupplevelser som det skulle ta dig många 
resor att upptäcka på egen hand. Res på egen hand eller i grupp.

6 nätter från 15,700 SEK, läs mer på exclusivetours.se
Ring oss idag på 08-411 67 90

japaner vet hur man gör en god kaffe
men har glömt bort hur man gör te.
Folk tar te för givet och känner inte till
historien bakom, säger kvinnan som är
företagets pr-ansvariga.

Finkornigt matcha-te silas ner i en
skål och vispas med en bambuvisp för
hand innan det hälls upp i äggkopp-
sstora koppar. Det ser ut som grönkåls-
soppa. 

Det smakar inte dåligt, men är pärlor
för svinen för en hardcore-koffeinist
som undertecknad. Inte blir jag pigg,
men däremot sugen på att uppsöka den
där toaletten på bakgården. Det gröna
teets urindrivande egenskaper är ma-
giska.

Nej, dags för något starkare! 
På senare år har den inhemska kon-

sumtionen och produktionen av sake
sjunkit radikalt – samtidigt som kvali-
teten har höjts, och omvärlden har fått
upp ögonen för risvinet. Drycken som
tidigare var synonymt med en billig
fylla har klivit in i finrummet.

Många barer som enbart serverar
sake har öppnat. Asakura anses vara en
av de bästa i Kyoto. Vi misslyckas flera
gånger att hitta dit (japanska adresser
kan vara kluriga, eftersom mindre gator
ofta saknar skyltar med västerländska
bokstäver), men får till slut hjälp av
några tonåringar som visar oss in på en
liten sidogata. De pekar upp mot en
trappa i ett bostadshus.

Vi går upp en våning och öppnar en
anonym dörr. 

– Hur många är ni? Två? 
En ovanlig fråga på en bar, men då vi

kommer in förstår vi. Rummet är mini-
malt, en bardisk och ett bord är det
enda möblemanget. Bara elva personer
ryms, så bartendern, som visar sig vara
ägaren Yoshihito Asakura, är noga med

MÅNGA
DRICKER
SAKE 
TILL MAT 

’’
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Geishakulturen har ett starkt fäste i Kyoto.

Resa dit
Flyg. Från 6 000–7 000 kr
med Finnair, KLM, Air
France, Lufthansa med
flera. Närmaste flygplats är
Kansai International i Osaka,
ca 75 minuter med tåg från
Kyoto. Ett vanligt alternativ
är att flyga till Osaka och
hem från Tokyo. Med det går

även bra att flyga till Tokyo
tur-och-retur. Sträckan
Tokyo-Kyoto tar ca 2,5
timme. SAS flyger direkt
från Köpenhamn till Tokyo. 
Tågen till och från Kyoto går
ofta, minst en gång i tim-
men dagtid. Därför räcker
det att gå ner till stationen
och där gå till ett av tågbo-

laget JR:s biljettkontor och
reservera platser. Man kan
även kolla tågtider och re-
servera på hyperdia.com.
Taxi. Kyotos centrum är inte
jättestort och det mesta kan
nås till fots. Taxi är inte 
superdyrt, resor inom
stadskärnan kostar sällan
mer än 100 kr. 

Snabbfakta Kyoto

INVÅNARE: 1,5 miljoner.
TIDSSKILLNAD: + 8 timmar.
VALUTA: 12,50 yen = 1 krona.
LANDSNUMMER: +81.
BÄSTA TID ATT RESA: Kyoto är
vackert året om. Körsbärsträ-
den brukar blomma i må-
nadsskiftet mars-april, då
peakar priser och antalet be-
sökare. Även hösten är fin.

att se till att det inte blir proppfullt. 
Vi låter honom välja ut några person-

liga favoriter. Han öppnar kylskåpet
och lyfter upp några gigantiska flaskor
med kanji-tecken på etiketterna. Ögnar
dem noggrant och funderar. När han
väl bestämt sig ställer han upp sex flas-
kor på bardisken och häller upp ett glas
från varje flaska. 

Det är sake från Miyagiprefekturen,
något torr med klar smak. Det är helt
opastöriserad, färsk sake från närlig-
gande staden Nara som tappats för två
veckor sedan. Det är lite grumlig sake

från Kanegawa söder om Tokyo. Och det
är sake som lagrats i sex respektive tio
år och i smaken påminner en del om
sherry. Det alla har gemensamt är att de
är gjorda på ris. Till utseendet och sma-
ken är de förvånansvärt skilda. Den
opastöriserade namasaken blir favoriten.

Sorterna som serveras är noggrant
utvalda och många svåra att få tag på i
butik. Yoshihito brinner för att sprida
kunskapen om drycken. 

– Många dricker sake till mat men
jag tycker drycken i sig är så smakrik
att man inte behöver något till, säger

han medan bargrannen till höger tar
över och börjar orera om J-O Waldner,
eftersom han hör att vi är från Sverige.

– Waldner är gud! utbrister han och
tänder en cigg. 

Sällan har Kyoto varit så vackert som
när vi lämnar Asakura och vandrar
genom staden sent på kvällen. Karmo-
sinröda rislampor lyser upp gränderna.
Inbjudande machiya med stora perspek-
tivfönster ler mot den svarta Kamoflo-
den. Genomskinliga paraplyer och
taxibilar med spetsklädda säten rör sig
målmedvetet genom natten. ◀

Kyoto
Miniguide

Japans billiga kapselhotell är inget man sover i flera nätter i rad men om man 
vill testa rekommenderas nybyggda 9 Hours (9hours.co.jp). Som hämtat ur 
en science fiction-film. Drygt 200 kr per person om man bokar via nätet.

Din patentportfölj säkrar värden och minskar din risk. Med god förvaltning kan den bli
vinstgenererande. Den kan även vara en tillgång för att finansiera tillväxt. Vad vill du att 
dina patent ska uträtta idag? Ring oss på 0770-25 82 50 eller läs mer på zacco.com

VAD HAR DINA PATENT GJORT FÖR DIG PÅ SISTONE?
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JOAKIM KARLSSON
joakimz@mac.com

Joakim Karlsson är verksam som managementkonsult 
inom kommunikation, strategi och ledarskap.

Vilka är dina klienter? Ett
annat utryck är ”intressent”,
vem eller vilka som på ett
positivt intresserade är av
dig och anser att du har ett
sunt existensberättigande?
Någon man vill ha en rela-
tion till? 

De intressenter som det
oftast talas om i affärssam-
manhang är: 

1.   Det egna företagets ägare 
2.  Företagets klienter 
3.  Företagets leverantörer 
4.  Medarbetarna, samt 
5.  Samhället i övrigt

En vanlig och felaktig upp-
fattning är att om företaget
tar hand om sina klienter på
ett för bägge parter lönsamt
sätt så blir övriga intressen-
ter per automatik nöjda, det
vill säga ägarna får sin av-
kastning, de anställda får
sina löner och den utveck-
ling de behöver, leverantö-
rerna får betalt och samhället
upplever en samhällsnytta. 

För en långsiktig utveck-
ling krävs en plan för respek-
tive grupp intressenter samt
att dessa bearbetas löpande
och parallellt. Det finns mao
ingen automatik i arbetet
med att utveckla intressen-
terna, varje intressent kräver
en egen specifik plan.

Den centrala intressenten
är givetvis klienten, det är
där allt börjar. Fokus i denna
krönika blir därför hur du

kan utveckla relationen till
dina klienter så att du blir 
efterfrågad i den omfattning
du önskar.

I grunden fattas affärsbe-
slut medvetet såväl som
omedvetet, när det gäller
tjänsteleveranser så som 
advokattjänster så är det
kanske än mer ett beslut
som behöver godkännas av
vårt undermedvetna. Beslu-
tet skall kännas bra och ef-
tersom det är en eller flera
personer bakom leveransen
så skall personen eller per-
sonerna uppfattas som goda
människor med en tillräck-
ligt bra kompetens. De flesta
klientrelationer börjar med
ett relativt enkelt ärende, det
är svårt att förutsäga vilka
relationer som växer till
större konton dock kan man
säga att de flesta stora ären-
den började som ett litet
ärende. Det är med andra ord
precis som läkarna brukar
säga: ”små sår och fattiga
vänner skall man inte för-
akta”.

Det  handlar alltså om att fo-
kusera på sin egen utveck-
ling så att den går i rätt
riktning, det vill säga en god
person som andra har förtro-
ende för och gärna vill anför-
tro sig till i affärssamman-
hang. Naturligtvis är det så
att en god person uppskattas
även av vänner, bekanta och

Intressegrupp
Vårda din
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grannar mm även privat,
även om det tycks finnas en
naturlag som säger att man
omöjligen kan vara uppskat-
tad av alla sina grannar.

När vi fattar beslut om
vilka leverantörer vi skall
välja så handlar det i första
hand om att hitta en person
som kan hjälpa oss att lösa
ett problem. De flesta av oss
har en ”short list” av perso-
ner som vi kontaktar i olika
sammanhang beroende på
situation. Din uppgift blir att
nätverka i sådan omfattning
att andra får kännedom om
dig så att du finns med på
deras ”short list” över poten-
tiella personer inom områ-
det juridisk konsultation/
juridiska tjänster. Kvittensen
på att du lyckats är när andra
tänker på dig frivilligt och
kontaktar dig för en förut-
sättningslös lunch eller
möte.

Inom företaget behöver
var och en fokusera på dels
de direkta klienterna utanför
byrån och dels medarbetarna
inom byrå som är de indi-
rekta klienterna. Det är lätt
att enbart fokusera på de di-
rekta klienterna och glömma
bort att behandla varandra
inom byrån som goda klien-
ter. Över tid är det svårt att
upprätthålla en högre stan-
dard i relationen med våra
externa klienter än den vi
har med våra medarbetare.

Behandla därför dina medar-
betare lika bra som du skulle
behandla dina bästa externa
klienter. En bra värdemätare
burkar vara hur medarbetar-
nas toalett ser ut i jämfö-
relse med klienttoaletten. 

Ett första steg kan därför
vara att:
1.  gör en lista över de medarbe-
tare, nuvarande klienter och pre-
sumtiva klienter som du vill
utveckla relationen med. 
2. Gå sedan igenom på vilket sätt
du kan utveckla relationen med
var och en. Det kan röra sig om
lunchmöten, skicka värdefulla ar-
tiklar etcetera
3. Bestäm dig för med vilken re-
gelbundenhet du skall kontakta
dina intressenter
4. Följ upp din lista och utvärdera
vart relationen är på väg
5. Var med i olika sammanhang
där du kan träffa nya intressanta
människor, utan att du nödvän-
digtvis får en omedelbar pay-off. 
6. Var nyfiken på andra människor
i största allmänhet, visa intresse.

Gör även en specifik plan
för de chefer du har. I sam-
band med ett uppdrag åt en
ledningsgrupp i ett börsbo-
lag frågade jag koncernche-
fen vilken förändring han
ville se hos sina anställda,
svaret var lika enkelt som
kort: ”Jag önskar att de varje
dag ställde sig frågan vad de
kan göra för att bli mer vär-

Vilka är dina klienter? Ett annat utryck är ”intressent”, vem eller vilka

som på ett positivt intresserade är av dig och anser att du har ett sunt

existensberättigande? Någon man vill ha en relation till? 
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’’
defulla för såväl kunder,
medarbetare som vårt före-
tag”. I ett börsbolag så av-
läses värdet dagligen, till
skillnad från personalen
vars värde avläses oregel-
bundet och med olika mä-
tenheter. De chefer som
tenderar att premiera sina
medarbetare gör så för att
de löser sina uppgifter på
ett proaktivt sett. 

Uthålligt behöver du
även en plan för samtliga
intressenter, även samhäl-
let. Det finns exempel på
de som fokuserat allt för
mycket på sina egna fram-
gångar utan att tänka på
att de faktiskt lever i ett
sammanhang. Det senaste,
men sannolikt inte sista,
exemplet är Lance Armst-
rong som tidigare uppfat-
tades som en god
människa med ett starkt
engagemang i samhället
med sin stiftelse ”Li-
vestrong”. Idag är varu-
märket ”Armstrong” hårt
sargat, framtiden får utvisa
var det till slut landar i
historieböckerna. Sanno-
likt ökar transparensen i
vårt samhälle framöver
varför belöningen för de
som vårdar hela intres-
sentgruppen torde vara
värt insatsen, om inte
annat för den egna hälsans
och sömnens skull.

DE CHEFER SOM TENDERAR ATT 
PREMIERA SINA MEDARBETARE GÖR
SÅ FÖR ATT DE LÖSER SINA UPPGIFTER
PÅ ETT PROAKTIVT SETT. 

FO
TO

: S
CA

N
PI

X Varumärket
”Armstrong” är
idag hårt sargat.
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STIL | DINA KLÄDER

LARS ARRHED,
advokat på Lindahl

ÅLDER: 46 år 
FAMILJ: Hustru sofie, Ville 15 år, sigrid 9 år 
och Josefin 31 som just blivit mamma till
Blanka 3 månader   
FAVORITBUTIK: spiga 3 på trädgårdsgatan 
i göteborg, tW lewin, Jermyn street london,
Hans allde i stockholm.
MUSIK: Heavy metal, elgitarrer
MAT: Italienskt, skinka och ost Jag älskar stil. Inte för att

jag är en snobb. Jag är däre-
mot övertygad om att yta
och uttryck hänger ihop
med innehållet. Juristens
språk kan inte frikopplas
från de omständigheter
som orden och meningarna
beskriver. Om språket an-
vänds fel kan orden bli
verkningslösa. Rätt nyttjat
kan orden försätta berg. På
samma sätt uppfattas
klädstil och uppförande hos
advokaten som sprunget ur
den nödvändiga kompetens
som vi står och faller med. 

I den här spalten kom-
mer jag att delge er mina
högst personliga tankar
om stil, vett och etikett. 

Vi kommunicerar med
vår yta – vare sig vi vill el-
ler inte. Jag vill att en rek-
lamare ska ha hipsterfri-
syr, cornelisskägg,
skinheadsjeans och doktor
martenskängor. En bilme-
kaniker ska ha overall
(trots att 90 procent av all
bilservice görs via datorn)
och arkitekt ska ha svart
polotröja (alternativt en
svart, tajt utanpåskjorta). 

Hur ser då juristen ut?
En advokat klär sig tradi-
tionellt. Herrar har mörk
kostym, skjorta och slips.
För damerna gäller dräkt
eller kostym. 

Spannet för oss advoka-
ter att uttrycka vår person-
lighet via kläderna är inte
så stort. 

Personligen gillar jag
enkelhet, och satsar på
kvalitet, material och hant-
verk. Kvalitet i kombina-
tion med god stil hittar vi i

Italien och England. Jag
har kollegor som är yngre
som är mer modemed-
vetna. (mode och stil är
olika saker) Nu gäller för
killar mer lättburet, lite el-
ler inga axelvaddar. Mjuk,
stickat och figursytt. Kor-
tare byxor, kortare kavajär-
mar. Runt hörnet går vi
tillbaka mot mer traditio-
nella former vad gäller
sömnad. Blanka tyger
kommer tillbaka.

Hur var det nu med
hängslena? 

Jo, det hänger ihop med
budskapet. Breda röda
hängslen är kanonsnyggt
på en börsmäklare som
Gordon Gecko i filmen
Wall Street eller andra
handlingens män som
Larry King och Jan Sten-
beck. Advokaten står emel-
lertid bakom den excent-
riske klienten i alla lägen. 

Det passar inte för advo-
katen att bära synliga byx-
hängslen eftersom det sig-
nalerar en annan typ av
beredskap och direkt
energi än den vi förväntar
oss av den juridiska rådgi-
varen. 

Dock: byxorna sitter fak-
tiskt mycket snyggare med
hängslen. Med en snygg
smalt skuren tredelad ko-
stym (det vill säga med
väst) kan du gömma hängs-
lena, få ett underbart drag i
byxans framsida, samtidigt
som du gömmer hängslena
under västen. Kort svar på
dagens fråga är ”nej” men
med en tredelad kostym är
det ingen som ser och då är
det fritt fram. 

”Yta hänger ihop
med innehållet”

foto: magnus laupa
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Mina kläder
På bilden bär jag en mörkgrå
kritstrecksrandig Cerruti-ko-
stym. Ränderna är diskret mörk-
blå. jag har köpt den i Rom (på
super-rea) och har låtit skräda-
ren sy till den. Fördelen med att
köpa kollektion och anpassa är
att man får upp ögonen för plag-
get och kostymens konstruktion,
vilket leder till att man gör mer
medvetna val när man handlar.
Man måste tänka på axlar och
hur ärmarna är sydda i armhå-
lorna. en kavaj är en slags tröja
och hela paketet ska inte åka upp
om du höjer armarna. Det är roli-
gare och kan bli billigare. jag har
hittat bra kvalité för runt 2 500
kr i london. lägg max 750 kr på
anpassningar och du har fortfa-
rande ett par tusen kvar till en
normal Tiger-kostym.

Skjortan är från italienska Pog-
gianti som är ett ett familjeägt
med egen fabrik i Forcoli utanför
Pisa. Köpt på Spiga 3, Trädgårds-
gatan 3 i Göteborg. De gör skjor-
tor av hög kvalité. Man mår bra av
att ha dem på sig. Klassiska
mönster. Små egenheter vad
gäller till exempel kragen och
manschetterna. Man känner
standarden i sömmarna och ser

på knapphålet och knapparna
att kvalitén håller ända ut. en sak
som många herrar kanske redan
har funderat ut är att strykfritt är
en uppfinning som funkar i Sve-
rige och ingen annanstans. Helt
strykfria skjortor typ eton kräver
kemiska behandlingar vilket inte
känns bra på kroppen och med-
för alldeles för stel krage, man-
schetter och front. jag tycker att
bomullen gör stor skillnad för
välbefinnandet och jag gillar i
kragväg: cut away till full spread.
en hög barrel är underskattat om
man har rätt längd på halsen.      

Slipsen är från Umberto Fornari
som ligger på Italienska östkus-
ten långt ifrån det traditionella
centrum för siden som ligger i
Como. litet italiensk innovativt
familjeföretag. Man blandar tra-
ditionellt hantverk med ny och
kreativ design. jag älskar och an-
vänder mest blå slipsar med vita
prickar. De flesta är olika former
av den traditionella djupt mörklå
med kritvita vävda små prickar.
Slipsen på bilden är en vågad färg-
klick i sammanhanget. längre än
så går jag inte. Det kräver också
att man balanserar upp den med
näsduken som är ytterst diskret

men plockar upp färgerna och tar
ned den passionerade blåa i slip-
sen. De stora prickarna är också
på gränsen till cirkus. Men njut-
ningen ligger ofta nära motsat-
sen. Även här är det Spiga 3 i Gbg
som är min leverantör.

Stumpornaär ett kapitel för sig.
jag är av princip emot allt vad he-
ter Happy Socks. Det är smaklöst
och konstigt. jag använder svarta,
gråa eller röda strumpor. Det finns
emellertid undantag. De Pio är ett
mycket litet familjeföretag från
Brescia som ligger nära Milano
som bara gör kvalitetsstrumpor.
Deras strumpor är något helt an-
nat. jag skulle säga att det rör sig
om integritet. jag tycker att
mönstret är ok. jag vill visa föt-
terna med dessa strumpor.
Skor.engelska handsydda lä-
derskor som jag verkligen gillar
men som – likt alla andra kvali-
tetsskor – kräver att man låter

dem vila. Här syndar jag. Märke,
john White.

Slutligen vill jag säga något om
rakning. jag minns en fotbolls-
pappa i min sons fotbollslag som
då och då hade en blödande
haka. Han var revisor och sa: Det
är konstigt, varje gång jag ska
träffa styrelsen i bolaget X och Y
så skär jag mig när jag rakar mig.
Vad revisorn inte hade uppmärk-
sammat var hur han misshand-
lade sin stackars haka alla de
andra dagarna när han inte hade
skurit sig. Du vill inte möta dina
kollegor och klienter med ett till
stora delar inflammerat ansikte.
Den nya spakulturen har satt fo-
kus också på välbefinnandet för
oss gubbar. Boka tid på Barber &
Books i Stockholm eller eness
Frisersalong i Göteborg och få en
känsla av hur din käke bör be-
handlas.

Stilmässiga 

NO-NO’S 
för advokater

Fråga Lars Arrhed om stil,
vett och etikett i juristbranschen
Mejla : stil@blendow.se

DAMER
☑ Skormed öppen häl och tå
☑ Bara ben (Nylonstrumpor om 
benen är synliga krävs dock under
inga omständigheter solbruna ny-
lonstrumpor)
☑ Stora dinglande örhängen
– pärlor funkar alltid 
☑ Illrött nagellack (ok nagellack är
genomskinligt, svagt rosa eller
french manicure) 

HERRAR
☑ Button-down-skjortamed
slips. (button down är utvecklat för
att användas i sportsammanhang
utan slips – det ser så fantastiskt fel
ut när man pressar in en slips). 
☑ Brunt bälte till -svarta skor eller
tvärtom
☑ Låta etiketten på kavajärmen
sitta kvar
☑ Oputsade skor

UNISEX
☑ Mobilskal i starka färger 
☑ Att bära vilken accessoar som
helst som är en counterfeit (man
sitter inte med en Hong Kong-Rolex
på armen av stilskäl och det är också
ytterst olämpligt för en jurist av
andra uppenbara skäl)

▼

▼
Lars Arrhed, advokat på Lindahls göteborgskontor, skriver om
stil i Legally yours. 

Innan han blev jurist jobbade han i teaterbranschen. Bland
annat har han spelat Hamlet på Göteborgs stadsteater och
varit teaterchef för bland annat Nationale Scene i Bergen. 

– Där måste man kunna föra sig i såväl slott som koja.

Denna kunskap har varit välbehövlig ända sedan det första 
juristjobbet som förbundsjurist på bokförläggareföreningen,
via Göteborgs tingsrätt och nu på  Lindahl och har grundlagt
min förståelse och intresse för vikten av hur vi kommunicerar
genom tal, uppträdande och givetvis också vår klädsel.
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Kålrotskräm
140 g kålrot
140 g morot
400 g kingedwardpotatis
80 g Cream fraiche
Skala och skär morot samt kålrot i jämna
stora bitar. Koka dem helt mjuka i vatten.
Skala och skär ner potatisen i bitar och
koka dem i ett separat vatten. När rot-
frukterna är färdigkokta slå av vattnet
och låt dem ånga av i sina kastruller på
svag värme. Koka upp grädden och lägg
sedan samtliga ingredienser i en kann-
mixer och mixa till en slät kräm, smaka av
med salt.

Köttet
1 kg vildsvin
5 st. kvistar backtimjan
4 msk cidervinäger
3 msk senap
2 dl mixad kavring
Salt
Vitpeppar
Krydda köttet med salt och peppar. Bryn
det sedan i en het stekpanna runt om.
Plocka bladen av timjankvistarna. Gnid in
köttet med senapen och sedan timjan
samt kavringen. Baka köttet i varmluft-
sugn på 90 grader tills det når en inner-
temperatur på 58 grader.

Tryffelvinaigrette
½ st. silverlök
100 g matolja
50 g tryffeljuice
4 g salt
20 g champagnevinäger
Svartpeppar
Hacka silverlöken fint, lägg sedan ner den
i en kastrull med matolja. Låt löken sou-
tera på svag värme i oljan tills den blivit
mjuk. Blanda sedan ner övriga ingredien-
ser.

Grönsaker
5 st. svartrötter
1 st. citron
15 st. brysselkål
3 blad savoykål
Körvel
Skala och koka svartrötterna med citro-
nen enligt instruktion. Koka upp ett sal-
tat vatten och blanchera sedan bryssel-
kålen och lägg i kallt vatten. Gör sedan
det samma med savoykålen. Plocka fina
blad utav körveln och lägg i en bunke med
kallt vatten.

Äppelchips
3 st. äpplen
2 st. vårullspapper
Smält smör
Florsocker
Skiva äpplena tunt på en mandolin. Lägg
vårullsarken på ett bleck med sillipat-
matta under. Pensla arken med smält
smör. Lägg sedan äpplet på arken så att de
går omlott med varandra. Pudra sedan
med florsocker på och baka i varmluftsugn
på 160 grader tills de blir gyllenbruna.

Äppelsorbet
200 g socker
200 g skalat äpple
375 g äppelmust
1  gelatinblad
Skala äpplena och skär ner köttet i
mindre bitar. Gör en mörk karamell av
sockret och 1 dl vatten. När du fått en
mörk karamell slå i musten och sedan
äpplet och låt det koka ihop. Mixa sedan
sorbeten med en stavmixer och häll där-
efter upp i en glassbehållare och frys
blandningen.

Kardemummakräm
250 g mjölk
7 g grön kardemumma
60 g äggula

18 g maizena
50 g socker
1 gelatinblad
25 g smör
Blötlägg gelatinbladet i kallt vatten. Koka
upp mjölken tillsammans med karde-
mumman, låt sedan mjölken svalna av
tills den blivit ljummen. Blanda sedan ner
äggulan, maizena och sockret i mjölken
och låt blandningen sjuda upp under
konstant omrörning med en visp. När
blandningen tjocknat, pressa ur gelatin-
bladet och rör ner det i blandningen, gör
sedan detsamma med smöret. Sila se-
dan krämen genom en finmaskig sil och
slå upp den i en spritspåse som du lägger
i kylen.

Hasselnötskrumbel
40 g hasselnötter
50 g smör
50 g socker
35 g mandelmjöl
35 g havregryn
Rosta hasselnötterna gyllenbruna i en
ugn på 180 grader. Tag sedan ut dem och
hacka dem grovt. Smält smör och socker i
en kastrull, blanda sedan i övriga ingredi-
enser. Tag sedan blandningen och sprid
ut den på en sillipatmatta och baka den
på 160 grader tills det blir gyllenbrunt.

MAT | VILDSVIN

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.

VILDSVIN
med senap, kavring och tryffeln med senap

ÄPPLE
med vanilj, kardemumma och hasselnöt

Mästerkocken David Berggren 
inleder året rustikt - med ugns-
bakat vildsvin och en äppelkombi-
nation med kardemummakräm.
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Ska demokratin hindras 
av ett outvecklat rättssystem?
Vi vilar stadigt på övertygelsen att ”Land ska med lag byggas”.  Lagen är en förutsättning för all 
demokrati och civilisation. Därför stöder vi ILAC och CEELI Institute i deras arbete med att 
hjälpa lokala jurister att skapa fungerande rättssystem i krigs- och katastrofdrabbade områden. 

Blendow Group är ledande inom juridisk 
kompetensförsörjning. Ladda ner en QR-applikation från 
App Store eller Android Market, skanna av QR-koden 
och läs mer om ILAC och CEELI Institute. SK

AN
NA

blendow.se
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Libanon gränsar till Syrien
och Israel. Som alla väl kän-
ner till är detta inte det fred-
ligaste området i världen.
1975-1990 pågick ett inbör-
deskrig i Libanon. 1967 var
flera länder i området in-
blandade i det så kallade sex-
dagars kriget och 2006
utspelade sig ett krig mellan
Israel och Libanon. Och i dag
pågår en konflikt i Syrien.
Tufft läge minst sagt.

Chateau Musar ligger i
Bekaadalen där det odlats
druvor sedan 4 500 år före
Kristus. Men riktigt så gam-
malt är inte Chateau Musar.
Det var 1930 som Gaston
Hochar, efter att ha varit i
Bordeaux, kom hit och plan-
terade druvor.

1941 blev Gaston Hochar
vän med en major vid namn
Ronald Barton som under
andra världskriget var statio-
nerad i Libanon. Han kom
från det kända bordeauxslot-
tet Château Langoa-Barton.
Vänskapen dem emellan
kom att leda till att vinerna

från Chateau Musar influe-
rades av bordeauxvinerna.

Det dröjer dock först till
1979 innan vinerna från
Chateau Musar får ett erkän-
nande i övriga världen. Den
engelske gentlemannen och
vinskribenten Michael Broad-
bent provar då för första
gången Chateau Musar på
en vinmässa i Bristol och
tycker att vinet är det stora
fyndet på mässan. Detta
leder till att Chateau Musar
öppnar försäljningskontor i
England och efter det öppnar
sig den europiska markna-
den.

Det stora erkännandet fick
Serge Hochar när han 1984
fick utmärkelsen ”Man of
the Year” av den ansedda
engelska vintidningen
Decanter. Serge Hochar fick
utmärkelsen för att han
under det libanesiska inbör-
deskriget producerat ”su-
perba viner”.

Chateau Musar är fortfa-
rande ett familjeföretag med
fem aktiva familjemedlem-

mar och vinerna härifrån säljs
i så gott som hela världen.

Egendomen producerar
såväl röda som vita viner
samt rosé. På Systembolaget
finns i dag fem av vinerna
representerade. Det är två
vita och resten röda. Ibland
finns också ett rosé med
under sommarsäsongen.

Det mest kända vinet, och
som kanske många av er
provat, är det röda Chateau
Musar som består av de tre
druvorna Cabernet Sauvig-
non, Cinsault och Carignan. I
ordinarie sortimentet finns
årgång 2005 av detta vin.
Vinet har en relativt stor
doft med rödfruktiga och
kryddiga inslag. Smaken är
medelfyllig och frisk med
elegant struktur. Tanninerna
är tydliga och välintegrerade
i smaken som också är fruk-
tig. Ett riktigt bra vin för
inte allt för mycket pengar.

Om man vill så kan man
privatimportera Chateau
Musar 2002 på magnum.
Detta är ett mycket bra ex-

empel på hur vinet kan lag-
ras och att magnum är en
förträfflig förpackning för
sådant ändamål. Vinet var
lite återhållet först men öpp-
nade sig efter ett tag i glaset.
Då kände man att det hade
utvecklats och i doften hit-
tade jag bland annat mörka
frukter och kryddor. Smaken
var fyllig och utvecklad med
en elegant och rund struktur. 

På beställningssortimen-
tet finns två viner som kan

PETER AXELSSON
Vinexpert och advokat, delägare 
i Brottmålsadvokaterna i Stockholm

VIN | MUSAR | LIBANON

Krig har många gånger utspelats i områden där vindruvor växer och
viner framställs ofta under svåra förhållanden. Trots detta har det
producerats bra viner – och vinet har alltid visat sig vara starkare än
krigen.

Ett bra exempel är Chateau Musar i Libanon.

med
Krigszon

vinerSuperba
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vara en bra introduktion till
Chateau Musars övriga
viner. Det är Musar Jeune
White och Musar Jeune Red.
Det förstnämnda vinet dof-
tade päron, viol, ananas och
mineral. Smaken var knappt
medelfyllig, ung, frisk och
balanserad med rent slut.
Det röda hade inslag av röd
frukt. Smaken var medelfyl-
lig och stram med bra frukt.
Som säsongsvara finns ibland
i beställningssortimentet

Musar Jeune Rosé. Prova det
när det finns tillgängligt.

De viner som överraskade
mig mest var de vita Cha-
teau Musar White som görs
på de antika druvorna Obai-
deh och Merwah. I System-
bolagets beställningssorti-
ment finns årgång 2005.
Doften var stor och rökig
med inslag  av blommor, ho-
nung, svamp och plommon.
Jag hittade också toner av
rostat bröd. Smaken var me-

delfyllig och frisk med in-
slag av fat. Ett riktigt bra
vin.

Vid provningen av dessa
viner fick vi också prova
Chateau Musar White från
1986. Detta vin kan man pri-
vatimportera. Det kostar vis-
serligen 1 709 kronor men
det är det värt vågar jag
påstå. Även här hittade jag
bland annat blommor och
mineraler i doften som var
utvecklad. I munnen kändes

vinet fylligt och, som riktig
bra viner gör, så växte det.
Ren fin och balanserad smak.

Jag hade en period i mitt
liv då jag var lite skeptisk till
vinerna från Chateau Musar.
Men inte nu längre.  Det är
ärliga, välgjorda och hög-
klassiga viner.

   

Bekaa valley.

Vin Årgång Pris/kr Betyg

75906 Musar Jeune White 2011 142 §§§

75905 Musar Jeune Red 2010 142 §§§

81562 Chateau Musar White 2005 274 §§§§(§)

Chateau Musar White 1986 1 709 §§§§(§)

7463 Chateau Musar 2005 274 §§§§

Chateau Musar Magnum 2002 769 §§§§

§ 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

CHATEAU MUSAR  |  LIBANON

I LIBANON ÄR VIN 
STARKARE ÄN KRIG’’
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Affärsjuridik

Etik och gott omdöme 7u
Av Gerhard Winroth, Johan Lycke
LIBER

▶ Boken tar upp
grundläggande
etik- och integri-
tetsfrågor, norm-
bildning, sekretess
och god sed samt
reglerna om pen-
ningtvätt och
marknadsmissbruk.

Allmän köprätt 6u
Av Jan Ramberg, Johnny Herre
NORSTEDTS JURIDIK 

▶ En samlad redo-
görelse för problem
som uppkommer
vid tillämpning av
köplagen, interna-
tionella köplagen
(CISG), konsumen-
tköplagen och reg-
lerna i 4 kap. Jordabalken om
fastighetsköp. 

Det affärsjuridiska 
hantverket
Av David Frydlinger 
NORSTEDTS JURIDIK

▶ Affärsjuridiskt
hantverk ställer
stora krav på för-
ståelse för affärer,
business cases och
kalkyler. Boken ger
bland annat bak-
grundskunskap af-
färsjuridisk företagsekonomi,
analys, avtalsarbete och förhand-
lingar. 

Svensk aktiebolagsrätt
4u
Av Torsten Sandström
NORSTEDTS JURIDIK 

▶ I fokus står akti-
ebolagets bildande
och upphörande,
hur beslut fattas
och verkställs i ak-
tiebolag samt
skyddet för bola-
gets bundna kapi-
tal. 

Arbetsrätt

Personaljuridik 25u
Av Tommy Iseskog
NORSTEDTS JURIDIK 

▶ Den tjugofemte
upplagan. I den
första upplagan,
som gavs ut 1979,
myntade Tommy
Iseskog begreppet
”personaljuridik”,
som beskriver de
juridiska regler som gäller i förhål-
landet mellan arbetsgivare och ar-
betstagare. Här har samtliga kapitel
reviderats med ny lagstiftning och
praxis.

Marknadsrätt

Sekretessavtal
Av Magnus Tonell 
JURE 

▶ Ger en praktisk
vägledning inför
sekretessavtalet.
Sekretessavtalens
innehåll och funk-
tion behandlas
med hjälp av ett stort antal exem-
pelklausuler med tillhörande kom-
mentarer. Innehåller även praktiska
checklistor.

Processrätt

Civilrättsskipning
Av Peter Westberg
NORSTEDTS JURIDIK 

▶ Tar upp tviste-
lösningsförfaran-
den inom statlig
och privat civilrätt-
skipning. Beskriver
huvuddragen och
de principiella tan-
kar som präglar
tvistelösningsformerna. 

Referensverk

Finna rätt 12u
Av Ulf Bernitz med flera 
NORSTEDTS JURIDIK 

▶ Behandlar
grundläggande frå-
gor om den
svenska rättsord-
ningens uppbygg-
nad och det
centrala rättskälle-
materialet. Orien-
terar också om rättskällor och
dokumentation i europarätten och
om information i digital form.

LITTERATUR

  Lagerbolag 
på 2h

Start

Målgång
Snabbavveckling

offert på 2h

bolagsstiftarna ab | box 12086, 402 41 göteborg
tel 031-704 10 50 | fax 031-14 84 10 | bolags@stiftarna.com

Vi hjälper dig  
med både start 
och målgång på 

rekordtid!

Våra tjänster riktar sig till dig som är advokat, jurist, 
revisor, redovisningskonsult, eller entreprenör.  

Vi ger snabb och professionell hjälp vid administrativa 
processer som handlar om att bilda eller avveckla bolag. 

På bara två timmar levererar vi ett aktiebolag och  
lämnar o�ert på snabbavveckling av ett aktiebolag.

www.bolagsstiftarna.com
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KULTUR

James Daily, patentjurist i
Missouri, driver bloggen
”Law and the Multiverse”
där han analyserar legala
aspekter från populärkultu-
ren. Med hjälp av exempel
från film, TV och tecknade
serier beskriver han hur juri-
diken skildras – och när för-
fattarna tänjt på regelverken
för att få sina historier att gå
ihop. Vid jultid tröskade han
till exempel igenom ifall jul-
tomten gör sig skyldig till
stalking då han uppges ha
total insyn i vad barn ägnat
sig åt under året, om vad
varit snälla och så vidare.

I en lång rad bloggposter
har han nu tagit sig an JRR
Tolkien. I samband med att
filmen ”The Hobbit” som
bygger på Tolkiens bok
”Bilbo” nyligen hade pre-
miär så marknadsförde film-
bolaget en drygt 150

centimeter lång kopia av Bil-
bos avtal med dvärgarna. 

I vanliga fall analyserar
inte James Daily legala situ-
ationer från fantasy och sci-
ence fiction, eftersom man
inte kan applicera verklig
lagstiftning i så fiktiva mil-
jöer. Men då Tolkien sägs ha
varit inspirerad av gammal
engelsk landsbygd när han
skapade hobernas rike så har
Daily gjort ett undantag.

Slutsatsen blir att avtalet
är förhållandevis välskrivet,
men att den innehåller onö-
diga klausuler och beklag-
liga skrivfel. Med hänsyn till
avtalets omfång och dess be-
gänsade roll för filmens
handling, så får dokumentet
betyget väl godkänt av blog-
garen James Daily. 

Mer informatyion finns
på: http://lawandthemulti-
verse.com/

Jurist detaljgranskar 
avtal i Tolkienfilm
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Alkohol kan orsaka skador 
på lever och bukspottskörtel.

RUIT HORA - Toscana 139 kr 14,5 % NR 2842.

KRYDDIGT OCH MUSTIGT, SERVERAS TILL KÖTT, PASTARÄTTER OCH LAGRADE OSTAR.

FYND!
Dina Viner 2012

DE
R

GR
OS

SE
INTERNATIONALE WEINPREIS

GOLD
Deutschland 2010

MUNDUS vini
®

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

BÄRIGT OCH KRYDDIGT. PASSAR TILL OLIKA KÖTTRÄTTER OCH BUFFÉMAT.

Å
R

E
TS

 V
IN

IM
P

O
R

TÖ
R stellankram

er.se

LITEN 
EXKLUSIV
 BOX 1,5 L

ÅRETS VITA NYKOMLING!
Allt om Vin 2012

ALVARINHO CONTACTO 119 kr 13% NR 6707.

FRISKT KVALITETSVIN. PASSAR FÖRE MATEN SAMT TILL FISK- OCH SKALDJURSRÄTTER.

I SÄRKLASS 
BÄSTA LÄTTA
RÖDA BOXEN
Anders Röttorp 
Vinbanken 2012

RUIT HORA

TE KAIRANGA

ALVARINHO CONTACTO

CHÂTEAU DU CLÉRAY Loire 62 kr 12 % NR 2185.

FRISK OCH ELEGANT MUSCADET. PASSAR FÖRE MATEN SAMT TILL FISK OCH SKALDJUR.

SUPERFYND!
Dina Viner 2012

CHÂTEAU DU CLÉRAY
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VIMMEL 

Den 22 november presenterades resultaten i
Klientbarometern 2012 på IVA i centrala
Stockholm. 

Mannheimer Swartlings styrelseordfö-
rande Biörn Riese hade röstats fram till titeln
”Årets affärsjurist” av de drygt 1 000 vd:ar, 
bolagsjurister och andra stora köpare av ju-
risttjänster som deltagit i undersökningen. 

Mannheimer Swartling vann dessutom 
kategorin årets affärsjuridiska byrå. Under
kvällen delades även ut pris till ”Årets Revi-
sionsbyrå” - PwC och Ernst & Young kom på
delad förstaplats - och till Årets Skattejurist,
en titel som tillföll Ulrika Hansson från
Svenska Bankföreningen.

KLIENTERNAS FAVORIT-
JURISTER UTSEDDA

Lennart Magnusson och Carmen Arroyo, båda från
Juristpunkten.

Roger Gavelin, PwC, Royne Schiess, E&Y och 
Robert Barnden, PwC.

Kamilla Burman, Odd Swartling och Nina Baecklund
från Setterwalls.

Erin Räty, Juristfirman Erin Räty och Elena 
Delenklint, Ledarna.

Tove Cederborg, Chefsjurist Lantmännen och 
Lise Alm, Bolagsjurist Spotify.

Lise Alm, Bolagsjurist Spotify.

Klas Wennström,  Jan Dernestam, Biörn Rise och Mattias Göransson från Mannheimer Swartling.

Malin Forsman, Fylgia.

Jesper Bergkvist, AstraZeneca, Anna Melander,
Wistrand och Viyan Hagi, Wistrand.

Anneli Lönnborg, Gärde Wesslau, Karin Nordgren,
Foyen och Kajsa Sandström, Insulander Lindh.

Björn Ankarling,Salmi & Partners, Anders Hille-
brand, Steinmann och Sebastian Ländin,Lindorff.

Barbro Lilleholm från
Lilleholm Law Firm.

Ulrika Hansson, Svenska
Bankföreningen.

Anne Ramberg, Generalsekreterare 
Advokatsamfundet.

Linn Berggren Awa patent och Anna-Karin Petters-
son, Awa patent.

Staffan Renström,Sveriges byggindustrier och 
Bodil Borison, Borison Consulting.

Annette, Lundberg och Helena Karlsson, Anticimex
Försäkringar.

Liselott Kristoffersson,
Fastighetsägarna.

Ruby Harrold-Claesson,
Juristkonsulten

V          
m        

Paneldebatt om lojalitet och långsiktighet.

Frukostmingel på Klientbarometern 2012.
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PÅ LAGLIG VÄG

Ulrika Lundgren, 25 år, Associate.
Ulrika påbörjade sin anställning
hos Advokatfirman Delphi den 28
januari 2013. Ulrika kommer när-
mast från studier vid Lunds univer-
sitet. Hon har även studerat ett lä-
sår vid Edinburgh University i
Skottland. Hennes verksam-
hetsområde är Upphandling men
kommer även arbeta med bolags-
rätt och företagsöverlåtelser.

Sofia Karlsson,
25 år, Associate.
Sofia påbörjade
sin anställning
hos Advokatfir-
man Delphi den 1
juni 2012. Våren
2012 var Sofia uppsatspraktikant
på Delphi och dessförinnan arbe-
tade Sofia som biblioteksansvarig
på Delphi vid sidan av sina juridik-
studier på Stockholms universitet.
Sofia arbetar främst med kommer-
siella avtal, IT- och immaterial-
rättsliga ärenden, personupp-
giftsfrågor samt antikorruption. 

Gunnar Svedberg, 27 år, Associate.
Gunnar påbör-
jade sin anställ-
ning hos Advo-
katfirman Delphi
den 8 oktober
2012. Innan Gun-
nar började på
Delphis Stockholmskontor arbe-
tade han som tingsnotarie vid Gö-
teborgs tingsrätt. Dessförinnan var
Gunnar trainee på Delphis Malmö-
kontor. Hans verksamhetsområde
är bolagsrätt. 

Selma Toskic, 26
år, Associate.
Selma påbörjade
sin anställning
hos Advokatfir-
man Delphi den 3
december 2012.
Innan Selma började på Delphis
Stockholmskontor arbetade hon
som tingsnotarie vid Solna tings-
rätt. Dessförinnan var Selma biträ-
dande jurist på MAQS Law Firm.
Hennes verksamhetsområde är bo-
lagsrätt.

Fredrik Mandelholm, 26 år, Asso-
ciate. Fredrik påbörjade sin anställ-
ning hos Advokatfirman Delphi den
7 januari 2013. Fredrik kommer
närmast från studier vid University
of East London och Göteborgs uni-
versitet där han tog sin juristexa-
men i januari 2013. Hans verksam-
hetsområde är bolagsrätt.

Daniel Gustafsson, 25 år, Associ-
ate. Daniel på-
började sin an-
ställning hos
Advokatfirman
Delphi den 12
februari 2013.
Daniel tog sin ju-
ristexamen vid
Stockholms universitet i början av
2012 och har under det senaste
året varit verksam vid Delphis
Stockholmskontor som trainee och
arbetat med skatt och allmän af-
färsjuridik. 

Emil Lundgren, 29 år, Associate.
Emil påbörjade sin anställning hos
Advokatfirman Delphi den 1 de-
cember 2012. Emil kommer när-
mast från notarietjänstgöring vid
Göteborgs tingsrätt och kommer
främst att arbeta med insolvens
och tvistelösning.

KLA Karlerö Liljeblad
Advokatbyrå

Den 1 januari
2013 blev advo-
kat Jesper
Arvenberg ny
delägare i advo-
katbyrån och från
och med den 1
mars 2013 till-
träder även ad-
vokat Niclas
Rutgersson som
delägare i advo-
katbyrån. 

Den 1 november
2012 började ad-
vokat Lars Biertz
hos oss. Han ar-
betar främst
inom entrepre-
nad- och fastig-
hetsrätt men även inom företags-
förvärv, processrätt och
skiljeförfaranden. Han kommer
närmast från Magnusson Advokat-
byrå. 

Anna Palmgren,
jur kand, Anna
Palmgren påbör-
jade sin anställ-
ning hos oss den
3 december
2012. Hon kom-
mer att arbeta med allmän 
affärsjuridik med inriktning på ar-
betsrätt och bank- och finansrätt.
Hon kommer närmast från Nord-
lund & Partners Advokatbyrå. 

Danowsky & Partners
Advokatbyrå

Mattias Meinhardt, 24 år, Trainee.
Mattias påbörjade sin anställning
hos 
Danowsky & Partners Advokatbyrå
den 21 januari 2013. Mattias kom-
mer närmast från studier vid Upp-
sala universitet. Hans verksam-
hetsområde är allmän affärsjuridik.

Wistrand Advokatbyrå

Elisabeth Salmgren von Schantz,
25 år, Biträdande
jurist. Elisabeth
påbörjade sin
anställning hos
Wistrand Advo-
katbyrå den 29
oktober 2012. Eli-
sabeth kommer
närmast från studier vid Uppsala
universitet. Hennes verksam-
hetsområde är företagsförvärv.

Sara Ehrling, 25
år, Biträdande ju-
rist. Sara påbör-
jade sin anställ-
ning hos
Wistrand Advo-
katbyrå den 1 no-
vember 2012. Sara kommer när-
mast från studier vid Stockholms
universitet. Hennes verksam-
hetsområde är Bank & Finans och
Fastigheter.

Elena Perrone,
30 år, Biträdande
jurist. Elena på-
började sin an-
ställning hos
Wistrand Advo-
katbyrå den 5 no-
vember 2012. Elena kommer när-
mast från Advokatfirman
Glimstedt. Hennes verksam-
hetsområde är Företagsförvärv.

Ólafur Steindórsson, 30 år, Biträ-
dande jurist. Óla-
fur påbörjade sin
anställning hos
Wistrand Advo-
katbyrå den 19
november 2012.
Ólafur kommer
närmast från Kil-
patrick Townsend & Stockton. Hans
verksamhetsområde är Företags-
förvärv.

Stefan Magnusson, 30 år, Biträ-
dande jurist. Stefan påbörjade sin
anställning hos Wistrand Advokat-

byrå den 29 no-
vember 2012.
Stefan kommer
närmast från en
notarietjänstgör-
ing vid Söder-
törns tingsrätt.
Hans verksamhetsområde är Obe-
stånd.

Björn Ceder, 27
år, Biträdande ju-
rist. Björn påbör-
jade sin anställ-
ning hos
Wistrand Advo-
katbyrå den 29
november 2012. Björn kommer när-
mast från studier vid Stockholms
universitet. Hans verksamhetsom-
råde är Bank & Finans och Fastig-
heter.

Christina Karlsson, 26 år, Biträ-
dande jurist.
Christina påbör-
jade sin anställ-
ning hos
Wistrand Advo-
katbyrå den 3
december 2012.
Christina kommer närmast från
studier vid Stockholms universitet.
Hennes verksamhetsområde är
Bank & Finans och Fastigheter.

Advokatfirman 
Cederquist

Berndt Pettersson, 31 år, Biträ-
dande jurist. Ber-
ndt påbörjade sin
anställning hos
Advokatfirman
Cederquist den 8
oktober 2012.
Berndt kommer
närmast från Attorneys at law Bo-
renius Ltd. Hans verksamhetsom-
råde är Finansiering.

Advokatfirman Delphi

Erik Persson, 25 år, Associate. Erik
påbörjade sin anställning hos Ad-
vokatfirman Delphi den 28 januari
2013. Erik kommer närmast från
studier vid Uppsala universitet och
har även studerat en termin vid
University of Zurich i Schweiz. Erik
har tidigare arbetat som sommar-
notarie på advokatbyrån Baker &
McKenzie och som sommarnotarie
och uppsatspraktikant på advokat-
firman Cederquist. Hans verksam-
hetsområde är bolagsrätt och före-
tagsöverlåtelser.
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Lindskog Malmström
Advokatbyrå

Cecilia Gunne har bakgrund som
domare i Kammarrätten i Stock-
holm. Hon arbetade vid finansde-
partementet med 1990-års skat-
tereform och formade de nya
kapitalbeskattningsreglerna. Ceci-
lia har därefter varit skatterådgi-
vare hos bl.a. SEB. Hennes specia-
lområden är internationell
individbeskattning samt beskatt-
ning av värdepapper, stiftelser,
fonder och fåmansföretagare. Hon
har flera styrelseuppdrag. 

Johan Bojs började arbeta hos
Skatteverket för att sedan i över 20
år verka som rådgivare på skat-
teområdet hos Arthur Andersen,
SEB och på advokatbyrå. Under en
period har han även arbetat med
skatterelaterade lobbyfrågor hos
Svenskt Näringsliv. Han arbetar

med svenska och internationella
inkomstskattefrågor med särskilt
fokus på strukturfrågor i ägarledda
företag. 

Per Liljeborg har över 10 års erfa-
renhet som rådgivare inom svensk
och internationell skatterätt på ad-
vokatbyrå. Dessförinnan över 10 års
erfarenhet på Skatteverket, främst

processföring samt som rättslig
expert på kapitalbeskattning på
Riksskatteverkets rättsenhet. Per
arbetar med svenska och interna-
tionella skattefrågor för individer,
bolag och dödsbon, samt med
mervärdesskatt. 

Daniel Starberg började efter stu-
dierna att arbeta hos Skatteverket

och blev efter påbörjad domarkar-
riär fiskal vid Kammarrätten i
Stockholm 1998. Han har därefter
arbetat för svenska och utländska
banker med skatterelaterade frå-
gor, särskilt med fokus på private
banking och livförsäkringsspa-
rande. Under åren 2001-2005 var
han verksam i Luxemburg.

Från vänster: Per Liljeborg, Johan Bojs, Cecilia Gunne och Daniel Starberg.

Advokatfirman Fylgia

Johan Sandberg,
50 år, Advokat,
Delägare. Johan
påbörjade sin
anställning hos
Advokatfirman
Fylgia den 7 janu-
ari 2013. Johan kommer närmast
från Hökerberg & Söderqvist. Johan
Sandberg har efter avslutade stu-
dier arbetat fem år på olika dom-
stolar och därefter, sedan år 1995,
på advokatbyrå. Johan har tviste-
lösning och processföring i allmän
domstol och skiljeförfaranden
inom de flesta affärsjuridiska om-
råden som specialitet. Johan erhål-
ler löpande uppdrag som konkurs-
förvaltare och har även utsetts till
god man enligt aktiebolagslagen i
samband med inlösentvister. 

Johan Norén, 
28 år, Advokat,
Johan påbörjade
sin anställning
hos Advokatfir-
man Fylgia den 
7 januari 2013.
Johan kommer närmast från 
Hökerberg & Söderqvist. Efter av-
slutade studier vid Umeå Universi-
tet i januari 2009 har Johan arbe-
tat vid advokatbyrå. På Fylgia
arbetar Johan främst med konkur-
ser, företagsrekonstruktioner, bo-
lagsrätt och processrätt och han

erhåller också löpande uppdrag
som likvidator. 

Enlil Isik, 29 år,
Jurist, Enlil på-
började sin an-
ställning hos Ad-
vokatfirman
Fylgia den 14 ja-
nuari 2013. Enlil
kommer närmast från Skatteverket
där hon arbetat inom olika skat-
teområden. Enlil har även varit bo-
lagsjurist på Sony Music där hon
ansvarade för immaterialrättsliga
avtalsfrågor. Enlil arbetar främst
med löpande skatterättsliga ären-
den.

Carl-Anders
Sjöberg, 59 år,
Skattespecialist,
Carl-Anders på-
började sin an-
ställning hos Ad-
vokatfirman
Fylgia den 7 januari 2013. Carl-An-
ders är skatte specialist och kom-
mer närmast från BDO. Carl-An-
ders arbetar som senior rådgivare
med de flesta förekommande typer
av skattefrågor rörande allt ifrån
ägarbeskattning i fåmansföretag,
till planering och strukturering i
större företag och organisationer.
Carl-Anders arbetar med skatte-
frågor i svenska och internationella
transaktioner och omstrukturer-
ingar, etableringar och genera-
tionsskiften. 

Advokatbyrån 
Gulliksson AB

Jon Eriksson Örtengren, 29 år, Jur
kand, biträdande
jurist.
Jon Eriksson Ör-
tengren påbör-
jade sin anställ-
ning hos
Advokatbyrån
Gulliksson AB
den 1 februari 2013. Jon kommer
närmast från Advokatfirman
Glimstedt. Hans verksamhetsom-
råden är affärsjuridik och obe-
ståndsjuridik.

Anne Merete Mellemsaether, 46
år, Advokat. Anne Merete Mellem-
saether påbör-
jade sin anställ-
ning hos
Advokatbyrån
Gulliksson AB
den 1 februari
2013 och kom-
mer närmast
från Advokatfirman Glimstedt.
Anne Merete är konkursförvaltare
och är verksam inom entrepre-
nadrätt, insolvensrätt, processrätt,
skiljeförfarande och allmän affär-
sjuridik. 

Advokatfirman 
Glimstedt

Anders Hejdeman, 25 år, biträ-
dande jurist. An-
ders anställdes
den 1 november
2012 som biträ-
dande jurist vid
Advokatfirman
Glimstedts kon-
tor i Jönköping.
Anders kommer närmast från
Lunds universitet och hans
främsta verksamhetsområde är
allmän affärsjuridik. 

VILL DU OCKSÅ
ATT ERA 
NYANSTÄLLDA
JURISTER SKA
SYNAS HÄR?

Lämna uppgifterna på
www.legallyyours.se

eller kontakta
nicklas.bauer@blendow.se
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Vinga är så mycket mer än bara en säng, den 

är ett sätt att leva med lite guldkant på  

tillvaron. Som när kvällen avslutas med en 

god bok, när morgonen startar nerbäddad 

med en morgontidning och en kopp te eller 

när du kan njuta av en film bekvämt  

tillbakalutad i kvällsmörkret.  

Det är vardagslyx för oss. 

Hitta din närmsta återförsäljare på
www.carpediembeds.com

Fo
to

: D
an

ie
l W

es
te

r

N 57° 37.54” E 11° 36.30” 
Vinga är namnet på Carpe Diems mest exklusiva och justerbara säng med hela fem justerbara segment så som justering för nacke och 
fotända. Det är sängens form som gör den lika unik som den mytomspunna lilla fyrön Vinga, cirka 10 sjömil från Göteborgs centrum där 
Västerhavet börjar. Det är sängens utökade rörlighet som skapar nya möjligheter, nya former, med ditt välbefinnande och din komfort i fokus 
och med tanke på både avlastning och funktion. Vinga har även utrustats med vibrationsmassage, svankstöd för riktigt bra sittkomfort och 
en behaglig nattbelysning som kan tändas vid behov. Vinga presenteras i samarbete med Valerie Aflalo.

BORLÄNGE GodNatt Sängkompaniet, BORÅS Sova, SängSpecialisten, BREDARYD Bredaryds Möbelaffär, ESKILSTUNA Sova, FALKENBERG Säng Comfort, GÄVLE Sova, GÖTEBORG Sova  
(Bäckebol, Mölndal, Partille), HALMSTAD Sova, Säng Comfort, HELSINGBORG Night & Day Miljö, Sova, JÖNKÖPING Sova, KALMAR Sova, KARLSKRONA Sova, KARLSTAD Sova, KRISTIANSTAD 
Sova, KUNGSBACKA Sova, KUNGSHAMN Wedels Möbler, LIDKÖPING Sova, LINKÖPING Sova, LULEÅ Casa Wikström, Sova, LUND Sova, LYSEKIL Brastad Möbler, MALMÖ Sova (Svågertorp, City) 
XXX Lutz, MOTALA Sova, NORRKÖPING Sova, NYKÖPING Carmans, SKÖVDE Sova, STOCKHOLM Sova (Arninge, Barkarby, Bromma, Kungens kurva, Kungsgatan, Länna, Sveavägen, Upplands Väsby) 
Stalands (Kungens kurva, Nacka, Rotebro, Täby, Vällingby, Åsögatan) Stockholms Sovrum, SUNDSVALL Sova, SÖDERTÄLJE DrömButiken, TIDAHOLM Möbelköp, TÖCKSFORS Sova, UDDEVALLA 
Sova, UPPSALA GodNatt Sängkompaniet, Sova, VARBERG Sova, VISBY EM Sängvaruhuset Skarphäll, VÄSTERÅS Sova, VÄXJÖ Sova, YSTAD Sova, ÄNGELHOLM Hanssons Möbler, Sova, ÖREBRO Sova 
ÖSTERSUND/TANDSBYN Sovrumsgalleriet.

WWW.CARPEDIEMBEDS.COM | INFO@CARPEDIEMBEDS.COM
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