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JURISTBAROMETERN

Staten fortsätter att utöva
störst lockelse på de unga ju-
risterna. I den tionde uppla-
gan av undersökningen Ju-
ristbarometern framgår att
högst andel av de svarande
vill jobba på domstol. 

JURISTBAROMETERN

I målet med terrorlistade so-
maliesvenskar vann han mot
”hela världen”. Med Quick-
fallet har han nått världsre-
kord i beviljade resningar. Nu
har Thomas Olsson röstasts
fram som Årets jurist 2013.

- Det är alltid roligt att få
uppskattning, kommenterar
han.

JURISTBAROMETERN

En majoritet av deltagarna i Jurist-
barometern vill att kungens straff-
rättsliga immunitet ska tas bort.

”Det finns ingen situation där
statschefen i egenskap av sin posi-
tion kan komma att behöva utföra
brott” resonerar en av deltagarna.4 12

28

 
AKTUELLT

Hot har blivit en del av vardagen för allt fler
jurister.I en ny rapport varnar Säpo för ”för-
höjda hotbilder”.

- Det här riskerar att förlama beslutsfat-
tandet och den myndighetsutövning som
behövs, varnar chefsanalytikern Ahn-Za
Hagström.

PORTRÄTT

Som chef för Försäkringskassan är Dan Eliasson en 
av Sveriges tyngsta – och mest okända makthavare. 
I en stor intevju med Legally yours talar Thomas 
Bodströms statssekretare ut om det intensiva
trycket efter 9/11, kontroversen med Göran Lambertz,
livet som chef för Sveriges hårdast utsatta myndig-
heter – och kampanjen för att han skulle ta över 
Socialdemokraterna:

- Tack för att ni ser mig, sa jag till dem.

NUMMER 2  |  2013  |  ÅRGÅNG 11

”Jag kan ju 
faktiskt ha fel”,
sa Mårten
Schultz
Nämndemannasystemet har
haft några tuffa år. Kårens re-
presentanter har somnat un-
der förhandlingar och sett till
att hela Södertäljemålet be-
hövt tas om på nytt. Och
bland jurister har opinionen
växt sig allt starkare: lekman-
nadomarna måste bort.

Och i straffprocessutred-
ningen föreslås att nämnde-
männens roll marginaliseras. I
hovrätten är deras tjänster inte
efterfrågade över huvud taget.

Därför blev jag överraskad
när jag såg resultatet av årets
Juristbarometer. Där vill inte
ens hälften av de svarande att
nämndemännen ska tas bort. 

”Nämndemännen har en
viktigt funktion för rättssam-
hället” motiverade en av del-
tagarna. 

”Vi kan inte enbart ha utbil-
dade domare. Det kommer att
bli alldeles för tekniskt och
svårförståeligt” menade en
annan.

Jag konfronterade Mårten
Schultz, juridikprofessor och
mångårig kritiker av nämnde-
mannasystemet, med resulta-
tet.

– Jag kan ju faktiskt ha fel.
Tanken om folklig representa-
tion i domstolarna kanske 
appellerar till de unga juris-
terna, svarade han.

I undersökningen finns en star-
kare majoritet för att skrota
kungens straffrättsliga immuni-
tet, än för att avveckla nämnde-
männen. Är det rätt prioritering?
– Nej. Systemet i domstolarna
måste göras om i grunden.

▶ 

STATEN  LOCKAR  MEST

ÅRETS JURIST
THOMAS OLSSON

”TA BORT KUNGENS  IMMUNITET”

RAPPORT FRÅN SÄPO OM ÖKAD HOTBILD

DAN ELIASSON TALAR UT
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DE UNGA JURISTERNA

REDO FÖR
MATCHEN OM
FRAMTIDEN

Jobb på domstol eller delägare på
advokatbyrå.

Det är några av de unga juristernas
önskedrömmar.

Den nya generationen gör sig redo
för framtiden. Och de vill snabbt
bjudas in i matchen.

Det visar årets upplaga av under-
sökningen Juristbarometern.

AV PETER JOHANSSON
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JURIST
BAROMETERN

2013

Även deltagarna i årets upp-
laga av Juristbarometern
skattar ett liv på domstol
högst av tänkbara juristkar-
riärer.  
Drygt 30 procent vill helst

jobba inom domstolsvärlden.
För fjärde året i rad är detta
deltagarnas drömarbetsplats.
Varje svarande har kunnat

fylla i upp till fem olika alter-
nativ när de svarat på frågan
om var de helst skulle vilja
jobba.
”Utmanande”, ”goda refe-

renser” ”goda karriärmöjlig-
heter” och ”långsiktiga kar-
riärmöjligheter” är de
vanligaste orsakerna till att
de svarande vill hamna på
domstol.

På andra och tredje plats
följer utrikes- respektive ju-
stitiedepartementen på 26
och 23,9 procent.
Den högst placerade advo-

katbyrån, Mannheimer
Swartling, lockar något fler
än förra året. 19,8 procent vill
jobba där, förra året var ande-
len 15, 1 procent. 
Även Vinge (13,1 procent)

lockar något fler än i förra
årets undersökning.
Framför allt är det de man-

liga deltagarna som lockas av
storbyrålivet. 
Var fjärde (24,8 procent) vill

till Mannheimer Swartling. 
För Vinge är andelen 16,5

procent. Bland kvinnor är in-
tresset betydligt svalare, 16, 9

respektive 11 procent.
”Gott rykte” lockar de sva-

rande till båda byråerna en-
ligt vad de har svarat i under-
sökningen.
På frågan om de kan tänka

sig att arbeta på affärsjuridisk
byrå är engagemanget något
större.
Var tredje (32,3 procent)

svarar ja. 45,9 procent svarar
”kanske” och resten (21,8 pro-
cent) säger nej.
PwC är den revisionsbyrå

som de unga juristerna helst
vill jobba på, 5,2 procent
anger detta. Därefter följer
Ernst & Young (4,2 procent),
KPMG (2,8), Deloitte (2,3) och
grant Thornton ( 1,2).
Liksom förra året är Google

och Spotify de privata bolag
som lockar flest; 12,2 respek-
tive 9 procent. 
Klassiska industriaktörer

som Tetra Pak och ABB är
inte populära: 2,2 och 1,6 pro-
cent vill arbeta där. 
Samtidigt har deltagarna

fått ange var de helst inte vill
arbeta. 
Liksom förra året ligger

Mannheimer Swartling och
Vinge i topp i den samman-
ställningen: 23,1 respektive
20, 6 procent. 
Ett internationellt arbete

lockar de allra flesta. 84, 9
procent säger att de kan tänka
sig att jobba utomlands.

För tionde gången kan BG Research presentera
Juristbarometern – en attityd och kun-
skapsundersökning bland Sveriges framtida
jurister.
Undersökningen, som är nätbaserad, har

gått ut till Sveriges juridikstuderande, nota-
rier och biträdande jurister. 3 366 personer
har besvarat enkäten, vilket är en svarsfre-
kvens på 31,1 procent.
Juristbarometern tar bland mycket annat

upp vad morgondagens jurister har för för-
väntningar på arbetsmarknaden och arbetsgi-
varna, vilka arbetsgivare som är de mest po-
pulära och var de ser sig själva i framtiden.
I det här numret presenterar Legally yours

delar av innehållet i Juristbarometern. Önskar
du ta del av hela resultatet så finns rapporten
att köpa från BG Research.

CHARLOTTA BARNDEN UDDÉN
Affärsområdeschef BG Research

JOBB PÅ 
DOMSTOL
LOCKAR FLEST

4:eÅRET I RAD!
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30, 1 %             26 %            23,9 %          21,9 %           19,8 %             17,8 %            17,3 %           16,2 %            14,1 %             13,1 %            12,2 %             11,1 %              9,1 %               9 %               7,9 %

Familjens
jurist

Nästan var tredje av de svarande vill jobba
på domstol. 

Utrikes- och justitiedepartementen är
också ytterst eftertraktade arbetsplatser. 

Mannheimer Swartling och Vinge är
Sveriges största advokatbyråer  och
branschens mest kända varumärken.
Den positionen kan vara en bidragande

orsak till att de både är de populäraste
byråerna  och samtidigt toppar ran-
kingen över de arbetsplatser där de unga
juristerna uttryckligen inte vill arbeta.

Tanken på att bli delägare
lockar två av tre av delta-
garna, trots att byrålivet 
i sig inte verkar vara lika 
populärt.
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HENRIK WALLMAN
TITEL: Verksjurist på huvudkontoret.  
UTBILDNING: Juristexamen, Stock-
holms universitet, examen 2003. 
TINGSMERITERING: Göteborgs tings-
rätt och Kronofogdemyndigheten i 
Göteborg år 2003-2005.

Henrik Wallman: IFK Norrköping.
Anna-Karin Juhlin: Skuldsaneringslagen och 

Djurgården i fotboll.

”ETT LIV I BALANS 
ÄR EN SJÄLVKLAR-
HET HÄR”
Vill du jobba med avancerade rättsutredningar, juridiska 
utmaningar samt hjälpa människor som befinner sig i en svår 
situation? Då är Kronofogden arbetsplatsen för dig.

FAKTA OM KRONOFOGDEN
Att arbeta på Kronofogden innebär att du är med och bidrar i våra viktiga uppdrag från reger-
ingen att kreditsamhället fungerar, att medborgarna både får betalt och kan betala samt att 
aktivt verka förebyggande och proaktivt så att människor inte hamnar i skuldfällan.

ANTAL ANSTÄLLDA: 2 300.
DET HÄR ÄR VI STOLTA ÖVER: Kronofogden är en myndighet som fokuserar på att lösa 
problem och vi är hjälpsamma, pålitliga och offensiva.
HIT SKICKAR DU DITT CV: Gå in på www.kronofogden.se/jobbahososs och sök de 
tjänster som utannonseras där.

SKRIBENT: LEONE MILTON    
FOTOGRAF: CHRISTIAN GUSTAVSSON

Läs mer på hemsidan!

Att ha förmågan att sätta sig in i andra människors livssituation 
är en viktig egenskap om du vill jobba på Kronofogden. Möt 
Henrik Wallman och Anna-Karin Juhlin, två engagerade  

och medkännande jurister som brinner för sitt arbete och samtidigt  
får balans i livet. 

Berätta vad ni jobbar med!
Henrik: – Jag är verksjurist på huvudkontoret med inriktning på sum-
marisk process. Jag jobbar bland annat med att ta fram olika riktlinjer 
för myndigheten. Till exempel har jag nyligen arbetat med en utredning 
om gallring och bevarande av allmänna handlingar inom den summa-
riska processen. Nyligen såg jag över den nya delgivningslagen och på 
vilket sätt Kronofogden ska tillämpa den. 
Anna-Karin: – Jag är handläggare i skuldsaneringsteamet. Personer som 
är svårt skuldsatta kommer till mig med ansökan om skuldsanering i 
hopp om att vara helt skuldfria e�er fem år. Anser jag att de uppfyller 
kraven enligt skuldsaneringslagen hjälper jag dem vidare i processen. 
Det är ett jobb som gör stor skillnad i människors liv e�ersom jag lyckas 
få dem ekonomiskt rehabiliterade. 

Vad fick er att välja Kronofogden?
Anna-Karin: – Jag läste en fördjupningskurs i kredit- och obeståndsrätt 
vilket snabbt fångade mitt intresse. Att jag sökte jobb här var faktiskt 
tack vare tidningen Campus! Närmare bestämt en artikel om Krono- 
fogden. Jag läste om en arbetsplats som kunde erbjuda både kontakt 
med människor, juridiska – och ekonomiska utmaningar. Det lät perfekt 
för mig! Och det visade sig också stämma! 
Henrik: – Under min utbildning var jag intresserad av sak- och  
processrätt, vilket gjorde att jag blev intresserad av Kronofogden. 

Är det enkelt att kombinera karriär och fritid hos er?
Henrik: – Vi har en �exibel arbetsplats som ger medarbetare mycket 
frihet. Juridik är roligt, men inte så roligt att jag vill missa mina barns 
uppväxt. Jag vill kunna hämta på dagis och ha ett liv med balans och det 
kan jag få här. 
Anna-Karin: – Jag jobbar hela tiden mot uppsatta mål och har mycket att 
göra, men hur jag lägger upp mitt eget arbete är upp till mig. Flexibilitet 
och fritid är självklarheter här. 

KRONOFOGDEN 
www.kronofogden.se/jobbahososs

FAVORITLAG

ANNA-KARIN JUHLIN
TITEL: Handläggare i Skuldsanerings-
teamet.  
UTBILDNING: Juristexamen och magis-
ter i ekonomi, Uppsala universitet,  
examen 2010. 
TINGSMERITERING: Nej.

DETTA ÄR EN ANNONS
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Vilka egenskaper 
ska en drömchef ha?

Engagemang Respekt
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Visa förtroende Ge tydliga 
direktiv

Konstruktiv
kritik

     

   
  

   
    

  

72,6 %                      67,8 %                      63,2 %                       58,4 %                       57,8 %

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

Vad förväntar du dig att tjäna 
på ditt första juristjobb?

Ja, det får man 
räkna med i 
juristbranschen 

Ja, periodvis är 
jag beredd att 
göra det, men 
inte alltid
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2,6 %                 22,3 %             47,2 %                20 %                  5,3 %                 2,7 %

Ja, under mina 
första år e�er 
examen, under 
förutsättning 
att det blir 
bättre senare

Nej, men jag 
har inget val 
och gör det 
ändå 

Nej, jag skulle 
inte acceptera 
en arbetsplats 
som inte stäm-
mer överens 
med mina krav

21 001 - 24 000 
kronor i månaden

24 001 - 27 000 
kronor i månaden

27 001 - 30 000 
kronor i månaden

30 001 - 33 000 
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Mer än 33 000
kronor i månaden

20,2%                          52,3%                    18,1%                      4,6%                         4,1%

 

 

 

   

Vad är det mycket viktigt 
att arbetsgivaren erbjuder?

Balans arbete
och fritid

Umgås med
familj

Skapa god
privatekonomi 

Vänner och
bekanta

Vad är viktigast i ditt liv just nu?
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Engagemang och respekt är de kvaliteter som de unga juristerna helst ser hos sina
chefer. Tydlighet och konstruktivitet är andra egenskaper som står högt i kurs.
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Stockholms Auktionsverks värderingsavdelning 
hjälper till med alla typer av värderingar såsom för-
säljningsvärderingar, försäkringsvärderingar samt 
värderingar inför bouppteckning och arvsskiften.
I nära samarbete med Stockholms Auktionsverks 

övriga experter skräddarsyr vi gärna en lösning som 
passar dig. Kontakta oss för mer information och 
rådgivning.

www.auktionsverket.se     www.stadsauktion.se

Konsten att värdera

Stockholms 
Auktionsverk 
etabl. 1674

Maria Granström
chef  för värderingsavd.
Tel 08–453 67 24
maria.granstrom@ 
auktionsverket.se

Roberto Rebessi
Tel 08–453 67 19
roberto.rebessi@
auktionsverket.se

Bo Tellström
Tel 08–453 67 12
bo.tellstrom@
auktionsverket.se

Mats Bergstrand
Tel 08–453 67 46
mats.bergstrand@
auktionsverket.se

Malin Rebessi
Tel 08–453 67 36
malin.rebessi@
auktionsverket.se
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Regeringsformen ger Sveri-
ges statschef straffrättslig
immunitet. I Juristbarome-
tern fick deltagarna svara på
om det tycker att detta bör
ändras. En tydlig majoritet –
59,6 procent –svarade ja på
frågan. 

”Alla ska vara lika inför la-
gen” är en vanlig motivering.
”Ett onödigt privilegium” är
en annan.

”Vår statschef håller sig
fint i skinnet. Men skulle
statschefen bete sig så som
vissa har för vana att göra i

vissa andra länder tex Italien
så tvivlar jag på att det är så
många som anser att stat-
schefen bör vara immun mot
straffrättsliga påföljder” re-
sonerar en av de svarande.

Bland de som vill bevara
den nuvarande ordningen
framhåller många att immu-
niteten ”inte skadar någon”. 

”Genom införandet av nu-
varande RF så har redan de
flesta ”kungamässiga” befo-
genheterna fråntagits
kungen även formellt. Om vi
tar bort åtalsimmuniteten så

är själva konungainstiutet
ett närmast fullständigt tomt
skal och i så fall anser jag att
vi likväl kan avskaffa monar-
kin helt och sluta specialut-
forma statsrätten runt en il-
lusionär syn om den svenska
monarkin och hur vår ko-
nung är rikets ledare. Vill 
vi inte formellt stadga vårt
moderna samhälle genom att
utropa en republik så bör vi
väl snarare stärka ko-
nungens ställning och där-
med Sverige som en traditio-
nell monarki, allt annat vore

Ta bort kungens straffrättsliga immunitet!
Det tycker en majoritet av deltagarna i Juristbarometern 2013.

– Att födas in i en rättslig status känns lite 1200-tal, menar en
av dem.

TA BORT
KUNGENS
RÄTTSLIGA
SKYDD

DELTAGARNA I JURISTBAROMETERN:
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en för folket och konungen
ovärdig lösning” menar en
annan svarande.

Motståndetmot kungens
grundlagsskyddade immuni-
tet är starkast bland tingsno-
tarier. Där är det 64 procent
som vill se en förändring.
Tittar man på hur män re-

spektive kvinnor röstat
märks också en tydlig skill-
nad. 64,9 procent av kvin-
norna vill slopa immunite-
ten. Men bland männen är
det jämnare, 51 procent vill

ändra på grundlagen.
Joakim Nergelius, profes-

sor i rättsvetenskap vid Öre-
bro universitet, har vid flera
tillfällen debatterat en ”mo-
dernisering av monarkin”:
– Ett intressant resultat.

Men att yngre jurister tycker
så här är egentligen inte
överraskande. Det har visat
sig tidigare att monarkin har
sitt starkaste stöd i den äldre
delen av befolkningen, säger
han-.
– Konstitutionellt är det

några delar som framstår

”
Motståndet mot 
kungens grundlags-
skyddade immunitet 
är starkast bland 
tingsnotarier. 

FOTO: SCANPIX
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som otidsenliga och som man
borde kunna ändra utan att ta
bort monarkin. Grundlagsut-
redningen borde ha utrett
detta, men de lade locket på.
De vågade inte röra det här.

Mest otidsenlig tycker Jo-
akimm Nergelius att kravet
om kungens religiösa åskåd-
ning är.

– Han kan begå vilket brott
han vill men han ska vara
protestant, annars måste han
avgå. Det kan uppfattas som
väldigt otidsenligt. Det är
bra att de unga juristerna har
insett detta.

Joakim Negrelius är också
kritisk till att kungen är ord-
förande för riksdagens utri-
kesnämnd.

– Men det är en mer speci-
fik teknisk fråga. Det förstår
jag att studenterna inte fun-
derar så mycket över.

Andreas Norlén, moderat riks-
dagsledamot, ledamot i kon-
stitutionsutskottet och jur
doktor, är av annan uppfatt-
ning:

Det finns inget skäl att
ändra lagstiftningen. I prin-
cip alla andra länder har stat-
schefen någon form av juri-
disk immunitet, oavsett om
det är monarki eller republik.
Kungen är statens främste
företrädare, en symbolisk
roll utan politiska maktbefo-

genheter. På samma sätt är
det en symbolisk markering
att han inte kan åtalas av den
stat som han är statschef för,
säger han.

– Om man jämför med
andra nordiska länder så är
deras immunitet mer långt-
gående. I Danmark omfattas
hela den kungliga familjen.
Och i Norge måste kungen
ge sitt samtycke ifall någon
av de andra medlemmarna i
kungafamiljen ska åtalas.
Även i Spanien och Storbri-
tannien finns omfattande
immunitetsregler.

Frågan om kungens straff-
rättsliga immunitet står inte
på den politiska dagord-
ningen, även om riksdagsle-
damöter från Vänsterpartiet
regelbundet motionerar i
frågan. I höstas var det bland

annat  partiledaren Jonas
Sjöstedt som skrev ” Om mo-
narken skulle köra för fort så
kan hen inte straffas för det”
i en motion.

Andreas Norlén menar att
frågan ibland väcks som ett
sätt att ”underminera monar-
kin”.

– Det är i ett sådan sam-
manhang som den här poli-
tiska diskussionen förs. Om
vi inte hade immunitet
skulle vi troligen få en massa
okynnesanmälningar som
skulle behöva diskuteras och
utredas. Risken för det är
större än risken att statsche-
fen skulle begå ett allvarligt
brott. 

– Statsskicket förutsätter
folkets förtroende. Om
kungen begick ett åtalbart
brott har jag svårt att se att

han skulle kunna sitta kvar. 

När förutsättningarna för Sve-
riges moderna monarki lades
fast under 1970-talet så för-
svann kungens civilrättsliga
immunitet. I Juristbarome-
tern har deltagarna fått svara
på om de vill att denna ska
återinföras. ”Ja” svarade 6,9
procent. Resten var emot
tanken.

”Kungahuset är förmöget
och ingår mängder av pri-
vaträttsliga avtal varje år.
Det vore otänkbart att kunna
göra detta i skydd av civil-
rättslig immunitet; vem vill
då ingå avtal?” menar en av
deltagarna.

”I och med att statschefen
anställer många personer
vore det konstigt om arbets-
rättsliga tvister skulle omöj-
liggöras” framhåller en an-
nan.

”Konungens juridiska före-
havanden vad gäller avtal,
immaterialrätt osv. är av mer
privat art. Samhället har där-
för ingen eller mycket litet
behov att moralisera över
dennes avtalsrättsliga före-
havanden och ett snedsteg
inom det området genererar
ingen dålig publicitet för
monarkin. Det är också en
typ av rätt och fel som ko-
nungen personligt dagligen
har att ta ansvar över och

Därför vill de skrota Kungens immunitet
alla borde få någon slags bestraffning vid brott   |  Alla ska vara lika inför lagen |   ett onödigt privilegium
Det finns ingen situation där statschefen i egenskap av sin position kan komma att behöva utföra brott.
Åtminstone för de grövsta brotten såsom mord, mordbrand osv.
Ännu inte stött på något bra argument för att han ska ha straffrättslig immunitet.
Vår statschef håller sig fint i skinnet. men skulle statschefen bete sig så som vissa har för vana att göra i vissa andra länder
tex italien så tvivlar jag på att det är så många som anser att statschefen bör vara immun mot straffrättsliga påföljder.
Att födas in i en rättslig status känns lite 1200-tal  |   Det är omotiverat   |   Ej rättssäkert” ”

Grundlagsutredningen borde ha
utrett detta, men de lade locket på.
De vågade inte röra det här.

JA
59,6 %

NEJ
40,4 %
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Statschefens civilrättsliga immunitet 
försvann på 1970-talet.
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Joakim Nergelius, professor
i rättsvetenskap vid Örebro universitet,
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sätta sig in i. Eftersom inten-
siteten av aktiviteter grun-
dade i civilrätt är större än
sådana som regleras i offent-
ligrätt med stor säkerhet är

större finns också ett behov
att kungen omfattas av våra
svenska lagar och regler
kring det förstnämnda” fun-
derar ytterligare en sva-
rande.
Andreas Norlén tycker att

det kompakta motståndet är
rimligt:
– Civilrättslig immunitet

skulle vara fel. Då är det pri-

vatpersoner som skulle drab-
bas. Jag tycker att det är stor
skillnad på de båda frågorna.
– Ålder och gamla traditio-

ner gör att vår statsskick ser
ut på ett sätt som vi kanske
inte hade valt om vi byggt
upp det idag. Vi har ett arv
att förvalta helt enkelt.
Han påpekar att kungen

sedan några år faktiskt kan

åtalas för vissa brott.
– Han kan ställas till svars

vid internationella krigsför-
brytartribunalen, för folk-
mord, brott mot mänsklighe-
ten och andra folkrättsbrott.
Även om det här inte fram-
står som särskilt sannolikt så
har den möjligheten öppnats
genom att vi anpassade
systemet på det här sättet.

Därför vill de ha kvar immuniteten
den behövs   |   Det ser inte så bra ut internationellt med en kung som betalar böter eller sitter i fängelse |   Viktigt för vårt statsskicks stabilitet
och säkerhet   |   Den har ju inte missbrukats så varför ändra den? |   den skadar ingen   |   Det gör mig varken till eller från att statschefen har
immunitet. Jag litar på att denne handlar med gott omdöme och håller sig innanför lagens ramar |   statschefen är inte så dum att han begår
brott ändå (fortkörning undantaget) och det skulle vara döden för monarkin om han gjorde det. Jag tycker inte det finns någon anledning att ta bort
den    |   Risk för ”löjliga” anmälningar etcetera |   Han har ju inte ens rösträtt, straffrättsligt immunitet är ju det minsta man kan ge statschefen.
Statschefen kommer aldrig begå ett brott som är av sådan grad av allvar att han hamnar i fängelset |   statschefen må vara lite udda av sig
men inte så dåraktig att han bestämmer sig för att fiffla med pengar   |   Han har nog med plågor. Han lever ju ständigt under luppen. 

”
Om vi inte hade immunitet
skulle vi troligen få en massa
okynnesanmälningar 

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!

AndreAs norlén, (M)
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De senaste åren har utsatt
nämndemannasystemet för
allt hårdare påfrestningar. I
takt med att jurister börjat ta
större plats i samhällsdebat-
ten har frågan om lekmanna-
domare fått större fokus.

I samband med Juristbaro-
metern har Legally yours vid
flera tillfällen frågat de unga

juristerna vad de tycker om
nämndemannasystemet. 

I årets upplaga är det 46,4
procent som vill skrota upp-
lägget. 

30 procent vill ändra
systemets utformning.

Knappt var fjärde - 23,5
procent – vill behålla dagens
lösning.

Motståndet är som mest
massivt bland biträdande ju-
rister, 55 procent vill av-
skaffa.

Tingsnotarierna, som rim-
ligen träffar på nämndemän i
sin dagliga tillvaro, är mer
positiva. Här är det ”bara” 40
procent som vill avskaffa
lekmannadomarna. 

Resultatet är en något mer
positiv syn än vad förra årets
underökning visade: då ville
49,4 procent avskaffa, 32,6
procent ändra och endast 18
procent behålla det nuva-
rande systemet.

Även andra undersök-
ningar har slagit fast den

starka juristopinionen bland
nämndemän. SVT har publi-
cerat en enkät bland 675 do-
mare där det framgick att 60

Motståndet mot nämndemännen är fortsatt
hårt. Knappt hälften av de unga juristerna
vill skrota systemet:
– Det borde vara jurister och inte sovande
pensionärer som sitter i domstolarna, menar
en av de svarande.

JA – till nämndemän 
Vi kan inte enbart ha utbildade domare. Det kommer att bli allldeles för tekniskt och svårförståeligt.
Det har en viktigt funktion för rättssamhället |  En utveckling mot tex det amerikanska jurysystemet vore i mina ögon
en försämring  |  Det må inte vara ett perfekt system, men det är det bästa vi har.
skulle partierna ta lite ansvar för vilka de nominerar skulle systemet sannolikt fungera. i dagsläget nominerar partierna
idioter de vill bli av med  |  Ej överproffessionaliseras. Lekmannainflytande är bra.”

Rättegången mot dömde
serieskytten Peter Mangs är
ett av de mål där nämnde-
mannajäv har diskuterats.

NEJ
23,5 %

JA
46,4 %

Det måste
ändras
30 %

 

Vill du att 
nämndemanna-

systemet ska
avvecklas?
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Hårt motstånd 
mot nämndemän

foto: scanpix
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NEJ – till nämndemän 
På en gång! Jag skäms över att vara medborgare i ett land där vi har politiskt tillsatta domare. 
Jag förstår argumenten för systemet, om insyn i processer osv. men det kan tillgodoses på andra sätt. Alternativt endast med en nämnde-
man som ett första steg mot avvecklingen |   Min uppfattning är att det ofta uppstår jäv  |    Juridiken ska inte påverkas av politiken! |   Nämnde-
mannasystemet kan jämföras med att låta en politiker vara kirurg   |   En kvarleva som spelat ut sin roll |   Det borde vara jurister och inte sovande
pensionärer som sitter i domstolarna  |   Det börjar kännas föråldrat. Vidare så är det inte ovanligt att nämndemän sitter i andra nämnder och
besvärliga intressekonflikter uppstår |   Det är ett system grundat på misstro mot jurister, som bottnar i socialdemokratins maktpositionerande i
början av förra seklet. Sedan dess har juridiken komplicerats så lekmän klarar inte av att förstå den eller se dess nyanser.

procent vill få bort politiskt
valda nämndemän och att 28
procent ville avskaffa syste-
met
Invändningarna går ofta ut

på att nämndemännen skulle
vara okunniga, oinitierade
och trötta. De har inte glömt
målet där en nämndeman
somnade vid två tillfällen
under ett avgörande. Att de
är politiskt tillsatta tas också
ofta upp.
Skandalen i Södertäljemå-

let – där en nämndeman av-
gick på grund av jäv- innebar
att den gigantiska rätte-
gången fick tas om. Samma

diskussion uppstod i sam-
band med Peter Mangs-må-
let vid Malmö tingsrätt, men
där avslogs invändningen.
När straffprocessutred-

ningen presenterades tidi-
gare i vår så innehöll den
förslag som marginaliserar
nämndemännen, fler tings-
rättsmål ska kunna avgöras
av endast en juristdomare.
”Vid behov” ska tre juristdo-
mare – och inga nämnde-
män – kunna döma i omfat-
tande mål. Och i hovrätten
ska enligt utredningen en-
dast juristdomare döma.

Nämndemannasystemet
måste ändras:
l��Öka statusen
l��Förbättra utbildningen
l��Ändra rekryteringsbasen
l��Avpolitisera
l��Begränsa omfattningen
l��Avskaffa i hovrätten
l��Ändra rösträttsreglerna
l��Behåll insynsplatser men ge juristdomarna veto.
l��Inför ett system där allmänheten blir lottade till

att sitta som nämndemän.
l��Låt nyutbildade jurister sitta som nämndemän

Hotellet

Mitt i byn. 

Nära till 
allt! 

Ring  ›  0708-25 12 30

PROVBO!

RAMIS   |   Ramundberget      
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Deltagarna i Juristbarometern
har fått svara vilket parti de
skulle rösta på ifall det var
val idag. Liksom tidigare
mätningar är Moderaterna
det största partiet, 40, 6 pro-
cent. De unga juristerna rös-
tar för en fortsatt alliansre-
gering, men med ytterst
knapp marginal. Tillsam-
mans med Folkpartiet (10,6
procent) når Moderaterna en

majoritet på 51 procent. Både
Kristdemokraterna (3) och
Centerpartiet (2,3) hamnar
under fyraprocentsspärren
och skulle alltså skickas ut ur
riksdagen. Kd når ett något
högre resultat än förra året,
då fick de 2,5 procent, men
detta räcker alltså inte.
Centerpartiets stöd har dä-

remot nästan halverats, förra
året samlade de 4,4 procent

av de svarande. Partiledaren
Annie Lööfs bakgrund som
jur kand gör tydligen inte
partiet mer intressant i mål-
gruppen.
Socialdemokraterna är näst

största parti, men de 16,6
procent de samlar bland de
unga juristerna skulle natur-
ligtvis betraktas som ett ko-
lossalt fiasko ifall de v arit ett
resultat i ett riksdagsval. 
Miljöpartiet är dock mer

populära bland juristerna.
14,9 procent i årets Juristba-
rometer. Sämre än förra årets
16,3, men en fördubbling mot
de 7,3 procent de lockade i

riksdagsvalet 2010.
Vänsterpartiets 6,5 procent

är en minskning mot förra
årets 
Sverigedemokraterna är

det riksdagsparti som får
lägst väljarandel, 2 procent.
Detta är dock en kraftig ök-
ning, förra året var andelen
0,7 procent.
Om man bara tittar på hur

de biträdande juristerna har
röstat så är resultatet nedslå-
ende för Moderaterna. Förra
året gav denna grupp Rein-
feldt egen majoritet, 56, 9
procent. I år är entusiasmen
betydligt svalare: 40 procent.

De ungas kärlek 
till Reinfeldt svalnar

Moderaterna 
40,4 %

Sverige-
demokraterna 
2 %

Folkpartiet 
10,6 %

Social-
demokraterna 

16,6 %

Miljöpartiet 
14,9 %

Vänster-
partiet 
6,5 %

Kristdemo-
kraterna 3 %
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- FÖRLORAR EGEN MAJORITET BLAND BYRÅJURISTERNA

Vill du också ha 150 års erfarenhet? 
   Bli en del av Kilpatrick Townsend

Vi söker alltid efter talangfulla biträdande jurister och traineer.
Vi har gedigen branschkunskap och arbetar inom de flesta rättsområdena.
 
Besök www.kilpatricktownsend.se eller ring oss på 08 505 646 00

Moderaterna håller ställningen som de unga
juristernas favoritparti. Men stödet sviktar på
ett av partiets starkaste fästen.
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”
De unga juristerna röstar
för en fortsatt allians-
regering, men med ytterst
knapp marginal.

FOTO: SCANPIX
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Därför är han Årets Jurist 
Han var den som fick mig att börja läsa juridik   |   Om fler jurister hade hans
patos och kunskap skulle Sverige (världen) vara en bättre plats
Drivit årets viktigaste process   |  För att han visar att juridik, om än sällan,
fortfarande har med rättvisa att göra   ”
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NÄR THOMAS OLSSON

VANN MOT
HELA VÄRLDEN
I målet med de terrorlistade svenskarna fick han motstånd
från EU, FN och USA.

När han tog sig an Sture Bergwall så befarade han det
värsta:

– Om vi inte fått igenom den första resningsansökan 
så hade jag möjligen kunnat få jobb på Fonus efteråt.

Nu har deltagarna i Juristbarometern röstat fram 
Thomas Olsson som ”årets Jurist 2013”.
AV PETER JOHANSSON   |   FOTO MAGNUS LAUPA
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För att han har drivit viktiga rättssäkerhetsfrågor ibland med opionen och ibland mot dem,
men alltid drivit dem   |   Att lyckas visa att svensk tyst diplomati kan ersättas med juri-
disk klarhet i att få två journalister fria förtjänar respekt   | Seriös, skicklig, påläst, orädd,
skarp analys- och pläderingsförmåga.     
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1 |  THOMAS OLSSON
advokat   |   16,3 %

ÅRETS
JURIST
2013

NamN Thomas Olsson

Ålder 50 år

Familj Två barn. 

SeNaSTe Film Zero dark
Thirty

SeNaSTe bOk ”What a 
criminal lawyer does and
what it does to him av 
Seymour Wishman. det är
samma liv här som där.”

allvarligaSTe brOTT du
begÅTT ”det finns inte.”
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homas Olsson är
Årets Jurist 2013,

enligt deltagarna i Ju-
ristbarometern. Insat-
serna med Sture Ber-
gwalls resningsan-
sökningar, och med att
få hem journalisterna
Johan Persson och

Martin Schibbye från fängel-
set i Etiopien, lyfts fram av
många av de röstande. Han
sägs ha ”drivit årets vikti-
gaste process” och föra en
”evig underdogkamp”.

– Det är alltid roligt att få
uppskattning för det arbete
man gör. Jag lägger ner
mycket tid och energi på de
här frågorna, det här är ett
kvitto på att man arbetar ef-
ter rätta och riktiga princi-
per, kommenterar Thomas
Olsson.

På kontorsgolvet travas
böcker, domar, förundersök-
ningar och andra protokoll.

– Det är aktuella ärenden.
Så här ser det alltid ut. Jag
måste ha överblick.

Även bokhyllorna är väl-
lastade. Men där finns också
rum för några spritflaskor.

– Jag brukar slå vad med
klienterna. Vinner vi får jag
en flaska whisky. Förlorar vi
får de sitta inne. Svårare än
så är det inte.

Frågan om samma förut-
sättningar gäller uppdraget
för Sture Bergwall undviker
Thomas Olsson att svara på.

Rättsskandalen som fyllt
stora delar av hans tid sedan
2008 verkar gå mot sitt slut.
Alla resningar är klara. Till
sommaren väntas besked om
åklagarna lägger ner åtalen i
de två sista fallen.

Quickpärmarna får dock

inte plats på Thomas Olssons
golv. Ett helt eget rum, med
utsikt mot Kungsholmstorg,
används för att lagra utred-
ningarna.

Är det här det mål du lagt ner
mest tid på?
– Nej. det måste vara al-
Barakaat. 

Uppdraget med att fria tre
svenska medborgare och den
svenska grenen av banknät-
verket al-Barakaat inleddes
efter terrordåden den 11 sep-
tember 2011.

– Tre män med somaliskt
ursprung kom upp på konto-
ret. De hade med sig ett brev
från SEB där det stod att de
inte kunde få ut sina pengar
med hänvisning till nån
förordning från EU. 

Thomas Olsson hade dit-
tills aldrig sett någon anled-
ning att fördjupa sig i inter-
nationell lagstiftning.

– Men jag blev ändå lite
nyfiken. Det stod att till-
gångarna var frysta.
Kvarstad och förverkade till-
gångar, det kunde jag tänka
mig. Men frysta. Vad fan var
det?

Han började sätta sig in i
materialet.

– Jag letade upp förord-
ningen, som hänvisade till
en annan förordning, som i
sin tur hänvisade till en
förordning som hänvisade
till en FN-resolution och så
vidare.

Slutligen hamnade Tho-
mas Olsson i en sanktions-
stadga som tidigare använts
för att utöva påtryckningar
på stater ”som FN och
Världssamfundet inte gil-
lade”.

Därför är han Årets Jurist 
Räcker att säga Bergwall   |  Rättssäkerhet, mänskliga rättigheter, obero-
ende, larvar sig inte i media som många andra |  För att ha ”vågat klappa
hunden mothårs”   |   För ett utmärkt kritiskt perspektiv |  Vad han än före-
tar sig gör han det med intensitet, stringens och en fantastisk analysför-”

T
t
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måga tillsammans med en stor portion skarpsinnig humor som få kan överträffa.  
För sin eviga underdogkamp |  Backar sina klienter till 100 procent   |  Viktigt att det blir
rätt till slut i Quick-målen. 

”
Vid rättegången var det Leif och
jag på ena sidan. På den andra
satt ett berg av advokater, och
alla hade de här slängkapporna
på sig.
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ÅRETS
JURIST
TOPP 10 2 |  ULRIKA ROGLAND

åklagare   |   15,8 %
3 |  JENS LAPIDUS,
advokat och författare
10,2 %

4 |  CLARENCE 
CRAFOORD, Centrum 
för rättvisa   |   9,4 %

4 |  GÖRAN LAMBERTZ, 
justitieråd   |   9,4 %

– Efter elfte september hade
USA krävt att få använda stad-
gan även mot individer för att
kunna komma åt Usama bin
Laden och hans anhang. Det
hade man gått med på. Då
växte det fram en rättsordning
som levde sitt eget liv vid si-
dan av den vanliga. 

FN inrättade en sanktions-
kommitté med samma med-
lemmar som säkerhetsrådet.
Medlemmarna kunde lämna
förslag på namn man ville
föra upp på en särskild sank-
tionslista. Om ingen av de
andra medlemmarna oppo-
nerade sig inom 48 timmar
så trädde sanktionerna i
kraft.

– Här fick USA igenom en
lista med 50 namn, alla  ara-
biskklingande. Bland dem
fanns alltså tre svenska med-
borgare och en svensk ideell
förening, al-Barakaat. De fick
sina tillgångar frysta, de fick
inte resa, man fick inte göra
affärer med dem, inte ge
pengar och så vidare. EU
hade antagit en förordning
som sa att FN:s sanktionsre-
solutioner automatiskt för-
vandlas till en förordning i
EU.  Man hade en generell
förordning där alla namnen
bara lades som bilaga. Där-
med blev sanktionerna bin-
dande i alla medlemsstater,
även i Sverige. Sen hade vi
en lag som straffbelade att
man bröt mot den här förord-
ningen. Man hade alltså ett
rättssystem där man upplöst
hela maktdelningsläran.
Lagstiftningen, den dö-
mande och den verkställande
makten fanns i en hand. Jag
hade aldrig hört talas om det
här tidigare, och ingen an-
nan heller.

Länge funderade Thomas
Olsson och hans kollega Leif
Silbersky hur problemet
skulle angripas.

– En normal lagstiftning är
ju generell, här sa den bara
att våra klienters tillgångar
skulle frysas men berättade
inte varför 

– Vi kunde inte gå till
domstol och säga att det var
fel att frysa tillgångarna –
det fanns ingen lag att
tillämpa. FN kan du inte an-
gripa, det är ju en politisk or-
ganisation. 

Därför drev de linjen att
EU-förordningen stred mot
de grundläggande mänskliga
fri – och rättigheterna.  Må-
let väckte stor internationell
uppmärksamhet.

CNN flög till Stockholm
för att intervjua Thomas Ols-
son på kontoret. Teamet in-

spekterade hans rum. Repor-
tern betraktade travarna med
böcker och undrade nyfiket
om advokaten just flyttat in
där.  

– Nej, så här ser det ut hos
mig svarade jag. Reportern
gav ett tecken, en av med-
hjälparna öppnade en av de-
ras väskor och började plocka
upp plastblommor. Så i in-
slaget ser man hur jag blir
intervjuad i ett hav av plast-
blommor. 

Varför?
– Det är väl en amerikansk
föreställning av hur ett advo-
katkontor ska se ut. 

På motståndarsidan inter-
venerade Frankrike, Storbri-

tannien, Spanien med flera.
Vardera land skickade två ad-
vokater till förhandlingarna i
EU-domstolen.

EU-domstolen accepterade
de svenska advokaternas re-
sonemang. Klienternas togs
bort från sanktionslistan.

– De gjorde en diplomatisk
variant och upphävde bara
sanktionerna när det gällde
våra klienter. Vid rätte-
gången var det Leif och jag
på ena sidan. På den andra
satt alltså ett berg av advoka-
ter, och alla hade de här
slängkapporna på sig. Man
kan säga att i slutändan så
var det vi mot EU, FN och
USA. Vi mot hela världen.
Och vi vann! Det är inte

många som kan sätta det på
sitt cv.

Hur ser du i dag på terrorla-
garna?
– De är en exploatering av
människors rädsla. Övervak-
ningssamhället har ju växt
enormt. Det här har man fått
människor att acceptera ge-
nom att säga att det inte
handlar om dem, det handlar
om andra.. Att den som inte
har något att dölja inte behö-
ver vara orolig. Men syste-
met lever kvar och gör det
möjligt att sätta upp vem
som helst på sanktionslistan. 

Thomas Olsson valde mellan
juridiken och matematiken. 

– Jag var väldigt intresse-
rad av matematik och hade
en viss fallenhet för det. Men
efter ett tag insåg jag att jag
ville göra något som var mer
samhällstillvänt. Då kändes
juridiken naturlig. 

Hur har du nytta av matemati-
ken?
– Det uppmuntrar till logiskt
tänkande och abstrakt pro-
blemlösning på systematisk
nivå. Jag blir så förbannad
när jag hör människor säga
”jag känner” som en parame-
ter för vad som gäller. ”Jag
tänker” hör man däremot säl-
lan. Känslor, de är väl bra för
all del, men det är inte alltid
det lämpligaste sättet att

fundera över problem. Da-
gens samhälle är genompsy-
kologiserat.

Du har sagt att du tack och lov
är så gammal att du gick i sko-
lan innan bokstavskombinatio-
nerna slog igenom. Hur menar
du?
– Jag gillar att sitta med ett
problem tills jag har löst det.
När jag fångas av ett pro-
blem så försvinner omvärl-
den. En gång kom min lilleb-
ror hem med ett dataspel. Jag
satte mig med det där spelet
och plötsligt hörde jag hur
morgontidningen ramlade
ner. Så jag har lite av det här
asociala draget som kan defi-
niera en del funktionsdia-

Leif är ju väldigt verbal och kan
framföra åsikter på ett enkelt och
övertygande sätt. Jag gräver och
strukturerar. Jag har serverat
många utredningar till Leif som
han sedan formulerat om.”
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6 |  BIÖRN RIESE,
advokat   |   6,3 %

7 |  STEFAN LINDSKOG,
justitieråd   |   5,9 %

8 |  ÅSA ROMSON, 
språkrör Miljöpartiet   |   5 %

9 |  MARIA-PIA HOPE,
MP, Vinge |   4 %

10 |  ELISABET FURA,
JO |   3,6 %

gnoser. Jag var också ganska
energisk som ung. Alla barn
som har svårt att koncen-
trera sig ska ha de här bok-
stavskombinationerna idag.
Jag har en stark känsla av att
det är ett sätt att diagnosti-
cera bort andra problem.
Thomas Olsson läste juri-

dik vid Stockholms universi-
tet, satt ting i Solna och fick
tips om att söka sig vidare
till Leif Silberskys advokat-
byrå. Efter några år blev han
delägare, sedan har han stan-
nat kvar.
– Vårt samarbete har varit

intensivt under många år.
Leif har alltid varit väldigt
generös och delat med sig av
både erfarenheter och ären-
den.  Jag har fått möjlighet att
arbeta med intressanta mål.
Vi kompletterar varandra bra.
Leif är ju väldigt verbal och
kan framföra åsikter på ett
enkelt och övertygande sätt.
Jag gräver och strukturerar.
Jag har serverat många utred-
ningar till Leif som han sedan
formulerat om. 

Vad har du lärt dig av honom?
– Att i det här yrket betyder
integriteten allt. Man måste
veta var man står i relatio-
nen till klienten. Man måste
veta var gränsen går, och
aldrig gå ens i närheten av
den. 

Kan man vinna mål på utstrål-
ning? 
– Nej. Det gör man genom
att vara förberedd och kun-
nig rent juridiskt. Det är bra
att vara välformulerad med
ett budskap som är lätt att
förstå. 
– I rättegångsmiljön finns

utrymme för olika personlig-
heter. Det är viktigt att inte
försöka leva upp till något
ideal. Är du akademisk, har
lätt att snöa in på de små de-

taljerna och lägga ut texten –
gör det! I stället för att för-
söka hitta på någon snygg
vändning som ska fånga in-
tresset men bara faller platt
till marken. Ska man ha en
vinnande personlighet i
domstolen så måste den vara
ens egen.  

När Thomas Quick erkände ett
trettiotal mord under 1990-
talet, och senare dömdes för
åtta av dem, betraktade Tho-
mas Olsson det hela från ut-
sidan. 
– Jag är skeptisk till min

läggning. Att begå så många
brott utan att åka fast, och
sedan erkänna allting. Det
var märkligt. 
När Quick, som åter börjat

använda dopnamnet Sture
Bergwall, tog tillbaka allting
i en intervju med journalis-
ten Hannes Råstam så ville
han anlita Thomas Olsson
som sin advokat.
– Jag satte mig på tåget till

Säter och läste samtliga
Quick-domar på vägen upp.
”Vad fan är problemet?”
tänkte jag. Quick var ju skyl-
dig som synden. Den som vet
sånt som beskrivs i domarna
måste vara det. Bland annat
hade han pekat ut vilka sko-
spännen Therese Johannesen
hade på sig när hon försvann. 
Framme vid kliniken visa-

des Thomas Olsson in i ett
kök. Snart anslöt Sture Berg-
wall.
– Där satt jag ensam i ett

kök med norra Europas
värste seriemördare. Kanni-
balen Thomas Quick. Det
väckte ju vissa associationer.
Tänk om jag skulle bli uppä-
ten, minns han syrligt.
Thomas Olsson förklarade

för Sture Bergwall att han
tyckte att domarna var över-
tygande. Hur hade han an-
nars kunnat ge den informa-

FALLET ULF – EN ”VATTENBRYTARE”
Flera år innan Sture Bergwall drog tillbaka sina erkännanden
så samarbetade Thomnas Olsson och journalisten Hannes
Råstam i ett mål som av SVT:s Uoppdrag Granskning kallades
”Fallet Ulf”. En man som dömts för incest fick efter tre år i fäng-
else resning, samt 2,4 miljoner koronor i skadestånd. . 

Målet fick stor uppmärksamhet. 
– Det här kom när debatten om sexuella övergrepp, framför-

allt incestuösa sådana, var som mest tillspetsad. Man var an-
tingen för eller emot. Om man tyckte att det gick för långt eller
var kritisk till den utveckling man tyckte sig se blev man mer el-
ler mindre anklagad för att skydda pedofiler, om än inte vara en
själv.  Det drevs kampanjer på nätet. Någon skickade en bok
hem till min hustru som handlade om hur man avslöjade sexu-
ella övergrepp i hemmet. Så det här var en ganska intensiv pe-
riod.

I efterhand ser han målet som ”en vattenbrytare”.
- Det var ett grundskott mot hela den här grupperingen som

av känslomässiga och ideologiska skäl drev på linjen med lägre
beviskrav i sådana mål.

STATSSEKRETAREN OM TERRORLISTNINGEN:
”ETT SVART  KAPITEL I SVENSK RÄTTSHISTORIA”

Porträtt Dan Eliasson sidan 40

t
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tion som fanns i domarna?
– Då var Sture tyst en

stund, sen sa han: ”Proble-
met är att jag aldrig sagt
det”. Då tittade jag noggran-
nare på domarna och såg att
de var uppbyggda på samma
sätt. Först kommer Sture in
och berättar sin version, som
oftast handlar om alla de
mjukare delarna. Vad han
tänkte, vad han kände. Om
kroppen inte hittats så berät-
tade han vad som hänt med
den. Det var en mängd fakta,
men inget av det gick att kon-
trollera. Sen kommer en polis
in och vittnar om vad Sture
har sagt i förhör och hur väl
detta stämmer in med utred-
ningen. I domarna läggs de
olika berättelserna samman
och blev det som kallades
Stures erkännande.
I dag har alla domarna ri-

vits upp. De ursprungliga ut-
redningarna har fått skarp
kritik, bland annat i åklagaren
Björn Ericsons utredning. Ju-
stitierådet Göran Lambertz,
som under sin JK-tid fick
Quickärendet på sitt bord, är
av annan uppfattning.

Thomas Olsson kommenterar:
– Till en början blev vi väldigt
ifrågasatta. Alla utgick från
att det vi berättade om Quick-
utredningarna var en omöjlig
konspirationsteori. Men det
handlar om att några perso-
ner har bluffat domstolen,
bondfångeri på hög nivå. Det
är inte svårare än så.

– Både Hannes och jag
blev mer eller mindre kölha-
lade av kritiker. I en morgon-
soffa spände programledaren
blicken i mig ”Ska vi verkli-
gen tro på det här?”.

”Kölhalade”?
– Javisst! Du ser ju vilka det
är som går på oss nu.  Do-
mare i Högsta domstolen,
med flera. Om vi inte fått
igenom den första res-
ningsansökan så hade jag
möjligen kunnat få jobb på
Fonus efteråt, där klagar ju
inte klienterna på sina om-
bud. Nej, det hade varit en
katastrof.

Och då hade du inte fått betalt
heller.
– Det stämmer, inte förrän
han blivit frikänd. Jag inve-
sterade också ganska mycket
privata pengar, till exempel
fick jag betala experter själv.
Med resningar i sju Quick-

domar, åtta med fallet Ulf in-
räknat, tror sig Thomas Ols-
son ha världsrekord på det
området. Om Guinness re-
kordbok ska kallas in är
oklart. Den internationella
ryktbarheten verkar dock re-
dan börja gro. Journalister
från ledande mediebolag i
bland annat USA, Storbritan-
nien, Tyskland, Spanien och
Australien har varit här. 
– Australiensarna vill göra

alla intervjuer ute i snön.
Helst vill de få med en skoter
i bakgrunden. Och tyskarna

De har också blivit Årets Jurist 
2004  Thomas Bodström, justitieminister   |   2005  Hans Blix,diplomat
2006  Claes Borgström, Jämo   |   2007  Göran Lambertz, JK
2008  Torgny Håstad, Justitieråd   |   2009  Elisabeth Massi Fritz, advokat 
2010  Torgny Håstad, Justitieråd   |   2011  Christina Ramberg,professor
2012  Mårten Schultz, professor

Det handlar om att
några personer har
bluffat domstolen,
bondfångeri på
hög nivå.”
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vill alltid prata Henning
Mankell.
Hannes Råstams bok ”Fal-

let Thomas Quick” börjar nu
lanseras internationellt. I
Sverige planeras en lång-
film, David Dencik är redan
klar för rollen som Sture Ber-
gwall
Själv har Thomas Olsson

gått in i ett aktiebolag där
även Sture Bergwall sitter
med. Ett avsteg från linjen
att hålla distansen till sina
klienter?
– Bergwall är en speciell

klient, men det ger ingen an-
ledning att tumma på den
principen. Det här är ett rent
filantropiskt projekt. Enda
syftet är att finansiera en
medförfattare till Sture Ber-
gwall i projektet att skriva en
bok om hans liv. Men vi tror
inte att det kommer att bli
någon kioskvältare. Bolaget
heter ju ”Schnelles geld”, det
är valt med ironi.
”Snabba pengar” på tyska,

jag trodde det var din hyll-
ning till Jens Lapidus.
– Nej, jag hade faktiskt

inte honom i tankarna där. 

Vilken är din största svaghet
som advokat?
– Jag kan bli rätt arg.

Vad gör du då?
– Jag skriver inlagor till
skrivbordslådan. Och ofta sä-
ger jag vad jag tycker. Ibland
blir jag spydig, det vill jag
helst undvika. 

Vilken kollega skulle du helst
anlita?
– Vem som helst från min
byrå.

Vilken åklagare vill du helst inte
möta?
– Omöjligt att svara på.

Vilken domstol trivs du bäst i?
– Det är alltid trevligt att
processa i Göteborg. Nivån
är hög. Jag har många goda
erfarenheter av hovrätten
där. Umeå är lite samma sak.
Det är en väldigt trevlig stad,
det kanske påverkar.

Vad har du för råd till unga juris-
ter?
– Lev livet. Det är det enda
råd man kan ge till unga
människor.   n

”
Australiensarna vill göra
alla intervjuer ute i snön.
Och tyskarna vill alltid
prata Henning Mankell.
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NY RAPPORT 
FRÅN SÄPO

ÖKAD HOTBILD
MOT JURISTER

Hot blir en del av vardagen för
allt fler jurister.
I en ny rapport varnar Säpo

för ”förhöjda hotbilder”.
Mest akut är situationen i

storstadsregionerna.
– Det är ju där som den grova

organiserade brottsligheten av
tradition finns. Och det är ju
också dit många myndigheter
är koncentrerade. Så även mål-
tavlorna finns ju i de här områ-
dena, säger Ahn-Za Hagström,
chefsanalytiker vid Säpo.

AV PETER JOHANSSON
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I höstas sköts åklagareMark
Hasse till döds utanför rådhu-
set i Kaufman County i nor-
döstra Texas. Samtidigt bör-
jade det spridas uppgifter om
att vit makt-organisationen
Aryan Brotherhood planerade
”motaktioner” mot åklagare
som drev mot mål organisa-
tionens ledare. I slutet av
mars hittades sedan Mark
Hasses chef, distriktsåklaga-
ren Mark McLelland och
hans hustru avrättade i sitt
hem. I mitten av april var då-
den fortfarande ouppklarade.

Attentaten har satt nytt
globalt fokus på en allt star-
kare hotbild mot jurister,
främst tjänstemän inom
rättsväsendet.  

Även i Sverige har situa-
tionen förvärrats under det
senaste decenniet. Allt fler
yrkesgrupper drabbas av hot
och trakasserier. 

I rapporten ”Otillåten på-
verkan mot åklagare och do-
mare” som Brå, brottsföre-
byggande rådet, publicerade
häromåret illustreras tydligt
hur problemet växer. Under-
sökningen genomfördes
bland 1 100 domare och åkla-
gare 

11 procent av tingsrätts-
domarna och 14 procent av
länsrättsdomarna säger där
att de har utsatts för hot,
våld, trakasserier och skade-
görelse under de senaste 18
månaderna.

För åklagarna var andelen
23 procent, fyra år tidigare
var den 15 procent.

Nyligen publicerade Säpo, Sä-
kerhetspolisen, rapporten
”Nationell hotbild – den
grova organiserade brottslig-
hetens otillåtna påverkan på
viktiga samhällsfunktioner”.

Där framgår att trycket på
anställda vid myndigheter
som polisen, tullverket,
Åklagarmyndigheten, Skat-
teverket, Domstolsverket och
Kronofogdemyndigheten har
ökat. Hotbilden är ”förhöjd”.

Rapporten fokuserar på pe-
rioden 1 augusti 2009 till 31
oktober 2011. Total har 341
misstänka fall av otillåten
påverkan mellan dessa da-
tum kommit till Säker-
hetspolisens kännedom.

– De som är mest expone-
rade mot den grova organise-
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Minnesstund för distriktsåklagaren Mark McLelland och hans  hustru
Cynthia som dödades i Kaufman County i Texas i slutet av  mars.

rade brottsligheten är också
mest utsatta för hot. De upp-
fattas ha en direkt påverkan
på den grova organiserade
brottslighetens förmåga att
bedriva sin verksamhet, sä-
ger Ahn-Za Hagström, chef-
sanalytiker vid Säkerhetspo-
lisen. 

Situationen är tydligast i
storstadsregionerna.

– Det är ju där som den
grova organiserade brottslig-
heten av tradition finns. Och
det är ju också dit många
myndigheter är koncentre-
rade. Så även måltavlorna
finns ju i de här områdena.

Hur medvetna är tjänstemän-
nen om den ändrade hotbilden?
– Vi arrangerar seminarier
och utbildning för att göra
dem medvetna om vår be-
dömning. Det är viktigt för
att kunna rigga den säkerhet
som behövs.

Vad blir konsekvensen av den
starkare hotbilden?
– Det här riskerar att förlama
beslutsfattandet och den
myndighetsutövning som
behövs för att ett demokra-
tiskt samhälle ska fungera.
Många kan bli tveksamma
att närma sig mål som har
med organiserad brottslighet
att göra. Det kan i sin tur in-
nebära att grundläggande
funktioner försvagas. 

Domare kommer in sent i
rättsprocessen och är i regel
inte lika utsatta som poliser
och åklagare. I Säkerhetspo-
lisens rapport konstateras
dock att ”flera aktörer är be-

Det här riskerar att förlama be-
slutsfattandet och den myndig-
hetsutövning som behövs för att
ett demokratiskt samhälle ska
fungera. Ahn-Za Hagström, chefsanalytiker vid Säkerhetspolisen. ”

Ahn-Za Hagström, chefsanalytiker vid Säkerhetspolisen. 
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redda att ta stora risker.” 
”Såväl enskilda domare som
domstolens lokaler kan ses
som symboler för rättsväsen-
det samt arbetet mot den
grova organiserade brottslig-
heten. Det är således möjligt
att dessa kan komma att ut-
göra föremål för hämnd eller
andra försök till påverkan.”
Dessutom hänvisar man till
underrättelser som tyder på
att ”den grova organiserade
brottsligheten kan ha in-
tresse av att utsätta andra
personalkategorier inom
domstolsväsendet för otillå-
ten påverkan i syfte att till-
skansa sig information” 

Carina Brzezinska är säker-
hetsspecialist vid Domstols-
verket:
– Jag började här för sex år

sedan och tycker mig ha
märkt en  större medveten-
het om de här frågorna. Men
jag skulle inte säga att våra
medarbetare är räddare än ti-
digare. För de känenr sig
samtidigt trygga här. ”Säker-
het” och ”trygghet” är bland
de områden som hamnade
högst i vår senaste medarbe-
tarundersökning. Det är en
signal på att de tycker att vi
har tagit väl hand om de här
frågorna. 
Domstolsverket har en

”något förhöjd hotbild” en-
ligt rapporten.
– Ja, den är höjd jämfört

med tidigare analyser. Vi ser
inte riktigt det här när vi tit-
tar på vår egen statistik. Men
de har ju källor som inte vi
har.  
Brås undersökning visade

att det inte var den organise-
rade brottsligheten som sva-
rade för de allvarligaste hot-
bilderna, utan mål där de
inblandade aldrig tidigare har
agerat hotfullt mot tjänste-
män. Carina Brzezinskas erfa-
renheter bekräftar detta: 
– I domstolarna har vi of-

tast väldigt goda möjligheter

att förebygga eventuella in-
cidenter i mål kopplade till
organiserad brottslighet. Vi
får god information från po-
lis och åklagare. Familjemål
och liknande kan vålla mer
bekymmer. Där får vi sällan
information om eventuella
hotbilder i förväg.  

Vilka är era största utmaningar
framöver?
– Vi kommer att få fler mål
med kopplingar till grov or-
ganiserad brottslighet, och
fler stora mål. Det kan ställa
till vissa problem, och ställer
stora krav på säkerhet och lo-
gistik. 

Vi kommer att få fler mål med kopplingar till
grov organiserad brottslighet, och fler stora
mål. Det kan ställa till vissa problem, och stäl-
ler stora krav på säkerhet och logistik. 

Carina Brzezinska, säkerhetsspecialist vid Domstolsverket”
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Det som
skilde sig
markant var
att i Finland
är det oftast
vd:n som tar
beslut, eller
driver fram
ett beslut, 
om att köpa
in juridisk
rådgivning.

”
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I vintras genomfördes för
första gången undersök-
ningen Klientbarometern i
Finland.
– Vi hade samma upplägg

som vi brukar ha i Sverige,
säger Katja Bähr, finlands-
född Country Manager för
Blendow Groups finska verk-
samhet.  
BG Research kontaktade

en stor mängd finska företag
under arbetet med undersök-
ningen.
– Vi bad dem berätta om

vilka preferenser de har när
de köper juridisk rådgivning.
Undersökningen visar på

tydliga skillnader på de juri-
diska marknaderna i Sverige
och Finland.

– Det som skilde sig mar-
kant var att i Finland är det
oftast vd:n som tar beslut, el-
ler driver fram ett beslut, om
att köpa in juridisk rådgiv-
ning. I Sverige är det ju oftare
flera nyckelpersoner som är
inblandade i processen.
I övrigt är likheterna mel-

lan de båda länderna tydliga.
Behovet av juridiska tjänster
verkar vara lika stort under
det kommande året, runt 70
procent av de svarande anger
alternativet ”oförändrat”.
– Men i Finland tror hela

12 procent att behovet kom-
mer att öka märkbart. 
I Sverige var andelen lägre,
sex procent, säger Katja
Bähr.

En annan skillnad är att en
högre andel av de finska del-
tagarna värderar ”öppenhet”
och ”social förmåga” högt
hos sina konsulter.
– Men jag tror att det här

är en nordisk trend. Folk vill
inte bara anlita en jurist,
utan en trevlig medspelare
som är lätt att kommunicera
med.
Castrén & Snellman är den

advokatbyrå som flest fin-
ländska klienter helst vill 
samarbeta med. 

I Sverige är många inblandade när jurist-
tjänster ska handlas upp.
I Finland är processen enklare – vd:n 

bestämmer.
Det framgår av den finska versionen av 
BG Researchs Klientbarometern.

I FINLAND
BESTÄMMER
CHEFEN

FINSKA KLIENTBAROMETERN:

Katja Bähr, Country Manager för
Blendow Groups finska verksam-
het.  
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Byrån, som fyller 125 år i
år, har 125 jurister och kon-
tor i Helsingfors, Moskva
och St Petersburg.

De vanligaste orsakerna
till att deltagarna vill samar-
beta med Castrén & Snell-
man är att ”de levererar alltid
god kvalitet” och ”det är en
välkänd organisation”. 

– Vi är väldigt glada för
den här utmärkelsen, säger
byråns managing partner Pa-
uliina Tenhunen.

Kontinuitet och långa rela-
tioner är viktiga ingredien-
ser i byråns framgång.

– Vi har jobbat hårt för att
leverera bästa möjliga tjäns-
ter till våra klienter. Vi vet
att vi fortfarande har mycket
kvar att göra, men det här vi-
sar att vi ändå gjort något
rätt. Vi försöker ha en konti-
nuerlig dialog med klien-
terna. Knappt hälften av dem
har samarbetat med oss i
över tio års tid.

Pauliina Tenhunen menar
att skillnaden mellan de
svenska och finska markna-
derna framför allt handlar
om storlek:

– Marknaden är mindre
här. Byråerna – och tillväxt-
potentialen är mindre. Men
uppdragen är lika komplexa.

Hur kommer den finska mark-
naden utvecklas framöver?
– Konkurrensen hårdnar. Kli-
enternas krav kommer att
skärpas. Byråerna kommer
att behöva bli mer effektiva,
och bli bättre på strategiskt
tänkande, affärsförståelse,
project management och för-
säljning. Och vi måste bli
bättre på språk.

Hur har M&A-marknaden på-
verkats av lågkonunkturen?
– Den är mer instabil än före
finanskrisen. Det är svårare
att beräkna om planerade
transaktioner verkligen kom-
mer att genomföras. 

Pauliina Tenhunen menar
att konkurrensen i Finland
har hårdnat. Fler aktörer än
de rena advokatbyråerna är
med och tävlar om uppdra-
gen:

– Advokatbyråerna är våra
huvudkonkurrenter. Men vi
underskattar inte heller
andra juridiska konsulter.
Det blir allt viktigare att fo-
kusera på sina egna starka si-
dor. ett av våra kärnvärden är
”the spark” – gnista. Det in-
nebär att vi är väldigt entusi-
astiska. Det är en nyckel till
hur vi hanterar klientrelatio-
ner och projekt.

Hur stor är andelen kvinnliga
delägare hos er?
– Åtta av 28 delägare är kvin-
nor, ungefär 29 procent.
Även vår styrelseordförande
är kvinna. Läget har föränd-
rats kraftigt under de senaste
20 åren. När jag började
1991 var jag den första kvin-
nan på byrån. 

Har ni funderat på att öppna
kontor i Sverige?
– Vi tog det under övervä-
gande när Roschier öppnade
i Stockholm. Men vi kom
fram till att det inte passade
oss. Vi föredrar att samarbeta
med svenska kollegor.

Castrén 
Snellman 

20,0 %                14,5 %                14,1 %                12,3 %                 8,6 %                8,6 %   

Vilken advokatbyrå
vill du helst anlita?

�          
  

     

    
   
  
 
  
  

Borenius
& Co

Hannes 
Snellman

Krogerus Merilampi Roschier

0

KPMG                Ernst & Young               PwC                         Deloitte           Grant Thornton          

41, 3 %                        38,8 %                     31,5 %                       15 %                        7,3 %

Vilken revisionsbyrå
vill du helst anlita?

Vi komfram till att
det inte passade
oss. Vi föredrar att
samarbeta med
svenska kollegor.

Castrén & Snellmans Pauliina Tenhunen 
om planerna på Sverigesatsning”

Om man vill läsa mer om den finska Klientbarometern 
så finns en omfattande rapport  som går att köpa via BG Research. 
Kontakta charlotta.barndenudden@blendow.se
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Charlotta Barnden Uddén, affärsområdeschef BG Research och
Country Manager Katja Bähr (längst till höger) delade ut priser till 
vinnarna i Klientbarometern Finland i samband med ett frukostsemi-
narium på Hotell Presidentti i Helsingfors i slutet av mars. Pauliina 
Tenhunen, MP på  Castrén & Snellman och Timo Torkkel, partner KPMG
Finland, tog emot utmärkelserna.

KLIENTBAROMETERN I FINLAND

Aktuellt  2013-04-11  12.28  Sida 35



36 | Legally yours | 2 | 2013

CHRISTER DANIELSSON
Advokat och delägare Advokatbyrån Frank

 
    

     
              

LEGALLY | KRÖNIKA

sin intensifierade jakt på personer som uppehåller sig ille-
galt i Sverige har polisen som bekant börjat kontrollera
plankare i tunnelbanan. ”Vi vet av erfarenhet att en del
som plankar befinner sig här illegalt”, sade gränspolisens
informationsansvarige till DN. 
Samtidigt har polisen varit försiktig i sin beskrivning av

det man gjort. Man har inte alltid velat medge att syftet
med tunnelbaneaktionerna varit att fånga papperslösa. ”Vi
jagar inte papperslösa. Vi jobbar med ordningslagen”, som

en polis uttryckte det för DN. 
Hur man än ska etikettera det polisen har gjort så är det slut

med det nu. Efter massiv kritik i media fattade polisen i början
av mars beslut att inte längre kontrollera plankare.
Enligt min mening är det som polisen ägnat sig åt i tunnel-

banan helt förkastligt. Det är uppenbart att man inte varit på
plats för att hjälpa SL att få bukt med plankningen. Det har
bara varit svepskälet för att få fatt i papperslösa. Och svepskä-
let har behövts. Till skillnad mot hur det var i till exempel
DDR har polisen nämligen ingen rätt att i största allmänhet
avkräva dig och mig identitetshandlingar när vi är ute på stan.

En aspekt som inte belysts särskilt mycket i debatten är om
det polisen gjort ens är lagligt. Jag kom att intressera mig för
frågan och har gjort en liten undersökning av saken.
I 1989 års utlänningslag föreskrevs att en utlänning är skyl-

dig att på begäran av polisman visa upp handling som visar
att han har rätt att uppehålla sig här. Den bestämmelsen hade
funnits även i lagens föregångare. Men nu lades ett nytt

stycke till: ”Kontrollåtgärder … får vidtas endast om det finns
anledning att anta att utlänningen saknar rätt att upprätthålla
sig här eller om det annars finns särskild anledning till kon-
troll.” 
Tillägget hade tillkommit efter ett par JO-beslut på 80-talet

där JO hade framhållit att ”enbart det förhållandet att en per-
son har ett utseende som kan uppfattas som utländskt inte
kan ge tillräcklig anledning att hejda vederbörande på gatan
och inleda utlänningskontroll”. I förarbetena utvecklades i öv-
rigt inte vad som menades med att det finns ”särskild anled-
ning” till kontroll.

Inom ramen för införandet av Schengen-reglerna i Sverige fö-
reslog den socialdemokratiska regeringen i en lagrådsremiss
1999 en ändring i bestämmelsen om när kontroll skulle få ske.
Istället för att kräva ”särskild anledning” för att genomföra en
kontroll skulle en sådan få ske om det ”framstår som befogat”
att kontrollera utlänningen.
Men ändringen genomfördes inte. Det berodde på att lagrå-

det i skarpa ordalag avstyrkte förslaget. Om ändringen ge-
nomfördes skulle kontroller kunna utföras ”tämligen
rutinmässigt” och ”i stort sett utan restriktioner”. ”Vi skulle
då”, skrev lagrådet, ”få ett system, liknande exempelvis det
franska, där utlänningar tvingas gå med sina ”papper” på sig,
ständigt beredda att bli kontrollerade av polisen.”
Lagrådet menade att ändringen inte var väl förenlig med re-

geringsformens förbud mot diskriminering eftersom kontrol-
lerna skulle komma att leda till ”racial profiling”, ett ord som

I

RÄTTSSKANDAL
I TUNNELBANAN
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lagrådet förstås inte använde men som väl fångar in vad man
menade.

Regeringen såg sig nödgad att följa lagrådet men ville ändå
förklara hur man tänkt: ”Grunden för regeringens förslag var
att om den inre utlänningskontrollen framdeles skulle ske i
samband med rutinkontroller, vilka primärt utförs i andra syf-
ten än att genomföra utlänningskontroll, borde kontrollen
som sådan komma att uppfattas som mindre integritetskrän-
kande av den utlänning som är föremål för kontrollen. Reger-
ingen har dock förståelse för Lagrådets inställning.”

Det blev alltså ingen lagändring och den aktuella bestäm-
melsen överfördes sedermera oförändrad till 2005 års utlän-
ningslag där den återfinns i 9 kap 9 §. Det krävs alltså alltjämt
att det finns ”särskild anledning” till kontroll.

I juni 2011 utfärdade Rikspolisstyrelsen så kallade föreskrif-
ter och allmänna råd om polisens inre utlänningskontroll. Där
sägs det: ”Rekvisitet ”annars finns särskild anledning till kon-
troll” bör kunna tillämpas när det finns anledning att kontrol-
lera identiteten på en utlänning i samband med t.ex. ett
frihetsberövande eller en brottsutredning.” 

De här allmänna råden kom ut innan det tagit hus i helvete. Och
när det gjorde det, ja då fann polisen behov av ett förtydli-
gande. I ett pressmeddelande skrev man: ”Att stoppa en per-
son som gör sig skyldig till ordningsbrott, vilket till exempel
att beträda tunnelbaneområdet utan biljett är, ingår i begrep-
pet [brottsutredning]”. Det som åsyftas är nog bestämmelsen i
4 kapitlet ordningslagen där det står att det är ”förbjudet att

skaffa sig tillträde till område innanför ingångsspärren till
tunnelbanan utan att kunna uppvisa giltigt färdbevis”. 

Det vill säga: Plankning=ordningsbrott=brottsutredning=
OK för inre utlänningskontroll!

Men hallå! som min tolvåriga dotter skulle säga. 
Vad är detta om inte precis det som lagrådet med skarpa

ordvändningar satte stopp för 1999. Läsaren erinrar sig vad
regeringen skrev när den böjde sig för lagrådet men ändå ville
tala om hur den tänkt: ”… om den inre utlänningskontrollen
framdeles skulle ske i samband med rutinkontroller, vilka pri-
märt utförs i andra syften än att genomföra utlänningskon-
troll, borde kontrollen som sådan komma att uppfattas som
mindre integritetskränkande av den utlänning som är föremål
för kontrollen.” 

Det som skett i tunnelbanan är väl just ”rutinkontroller”
som (i alla fall påstås ha) ”primärt utförts i andra syften”.
Tvärtemot s-regeringens teori har de dock alls icke uppfattats
som ”mindre integritetskränkande” av de kontrollerade av det
enkla skälet att de som stoppas bara varit de icke-rågblonda
och icke-blåögda.

Landets justitieminister har förklarat att hon inte planerar
några särskilda åtgärder med anledning av – som hon ut-
trycker det – ”de här aktiviteterna”. Det är mycket illa. Själv
håller jag med Fria Moderata Studentförbundet: ”Det är för
oss liberaler en besvikelse att den borgerliga regeringen en-
dast ser till hur man mest effektivt implementerar lagen, utan
att reflektera över hur och med vilka metoder det sker.”

”
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.
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HANNA NILSSON
Attorney at Law, Awapatent

Senaste film: Oz the Great and Powerful   Senaste bok: Moby Dick, Herman Melville
Senaste restaurang: Jonas Mat & Vinbaren
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början av februari sändes ett omskakade avsnitt av Uppdrag
Granskning och därefter var NÄTHAT ordet på allas läppar.
Vi fick höra och läsa om otaliga kvinnor som mottagit hot
om våld, om sexuella övergrepp och rena dödshot från
upprörda personer, oftast män. 
Orsakerna till deras upprördhet verkar vara otaliga. 
Vissa kvinnor blir hotade för sina politiska åsikter, andra

för att de pratar i radio eller för att de driver en framgångs-
rik blogg. Vad de har gemensamt och som verkar provocera

några människor till, vad som synes, bristningsgränsen är helt
enkelt att de har fräckheten att överhuvudtaget uttala sig. 
Vi jurister blir naturligtvis inblandade i de juridiska frå-

gorna relaterade till näthat. I övrigt sitter vi ganska så självbe-
låtet med armarna i kors och tänker att sånt däringa näthat,
nej, se det är vi alldeles för bildade
för. Men tyvärr räcker det med en
enda liten blick på juridiska forum
för att se att problemet är högst
närvarande även i vår bransch. 
Många kanske inte skulle anse

att det på de juridiska forumen rör
sig om näthat och skulle nog sna-
rare kalla det för nätogillande
eller nätotrevligheter. Men för en-
kelhetens skull väljer jag att kalla
en gris för en gris och fortsätter
använda begreppet näthat, även
om det i förevarande fall kan
anses utföras på ett mer sofistike-
rat vis. 
Klart är i vart fall att kvinnor, framför allt yngre kvinnor,

verkar vara en tacksam måltavla.

En debattartikel eller krönika skriven av en yngre kvinna får
många kommentarer, ofta långt fler än övriga artiklar på
samma forum, och tyvärr är de flesta inte särskilt trevliga.
Man tycker att kommentarer och/eller kritik borde handla om
det ämne som kvinnan skriver om, men det är förvånansvärt
sällan fallet. Istället handlar det om sättet hon skriver, exem-
pel hon ger i sin text eller till och med om var hon är anställd. 
Efter en genomgång av några krönikor skrivna av yngre

kvinnor är det vissa ord som återkommer oroväckande ofta i
kommentarsfälten – naiv, inkompetent, löjlig och liknande
klart nedvärderande uttryck. Ibland följs dessa anklagelser
också av adjektiven häpnadsväckande eller plågsamt. 
En ung kvinnlig jurist som vid sidan av sitt, troligen krä-

vande, arbete har skrivit en debattartikel som dessutom blivit

publicerad på ett stort juridiskt forum kallas alltså för inkom-
petent. Bland annat. 

Det här handlar inte om att kvinnor inte får kritiseras och inte
heller om att kvinnor inte kan ta kritik. Det här handlar om att
det verkar finnas betydligt högre kvalitetskrav på det som en
kvinna medför till debatten, jämfört med en manlig kollega. 
Som ung kvinna måste man alltså vara ytterst försiktig

innan man uttalar sig eftersom varenda illa avvägt ord kom-
mer att dissekeras och värst av allt – ett mindre lyckat ordval
kan innebära att den poäng man ville göra helt hamnar i
skymundan. Man får vara beredd på att det man skriver inte
kommer att läsas med ett öppet sinne utan snarare med förut-
sättningen att man inte vet vad man pratar om. Således

skräms många till tystnad av oro för
att inte vara tillräckligt pålästa eller
noggranna. 
Nu tänker säkert många att en ju-

rist alltid ska vara fruktansvärt på-
läst och noggrann och det kan jag
hålla med om – i sin yrkesutövning.
Men visst borde man väl få skriva
en debattartikel utan att behöva be-
handla det som en inlaga. Och visst
borde man kunna spetsa till saker i
en krönika utan att anklagas för att
vara häpnadsväckande naiv.

Det här verkar främst vara ett pro-
blem på nätet. Själv har jag skrivit i fysiska tidningar i flera år
och klarat mig bra från illvilliga kommentarer. Och att döma
av de slutsatser som kan dras av ovan måste det ju finnas folk
därute som blir fullkomligt vansinniga på mitt språkmissbruk
och min ovana att inleda meningar med Och. Jag antar att det
är ett för långt steg för de flesta att sätta sig ner och faktiskt
skriva ett mail eller ett helt vanligt uråldrigt brev. Kanske har
man hunnit lugna ner sig under den stund det tar att från att
man har läst krönikan till dess att man får iväg mailet och det
känns inte längre så viktigt att förmedla sin upprördhet. 
Kanske skulle kommentarsfälten hålla lite högre nivå om

alla bara kunde ta ett djupt andetag och fråga sig varför man
egentligen blir så himla provocerad? Eller handlar det helt en-
kelt handlar om att det är enklare att vara anonym på nätet.

I så fall har jag ett hett tips – skriv bara saklig kritik som du
faktiskt kan underteckna med ditt eget namn. Och gör det. Så
får vi förhoppningsvis en mer saklig debatt.  

TYVÄRR RÄCKER DET MED
EN ENDA LITEN BLICK PÅ 
JURIDISKA FORUM FÖR ATT
SE ATT PROBLEMET ÄR
HÖGSTNÄRVARANDE ÄVEN 
I VÅR BRANSCH.

                          

    

     
    

 

       

     
    

 

     

     
    

 

    

     

  

   
   

    

 
  
     

      

      
     

       

  
          

        
       

 
    

     

           
      

  

   
    

 

UNGA KVINNOR
SKRÄMS TILL TYSTNAD
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I Sverige blir det allt vanligare att människor med inflytande ho-
tas. Allt fler känner otrygghet både i offentliga sammanhang och i
sina hem. Det gäller inte minst företagsledare och andra personer
med nyckelroller på företag. Det kan få stora konsekvenser för den
enskilda personen och den närmaste familjen, men också för orga-
nisationen som den hotade personen representerar.

För att möta de specifika förutsätt ningarna i varje uppdrag
skräddarsyr Securitas sammansättningen av personal, taktik och
teknik. Målet är att personskyddet ska skapa en god säkerhet utan

göra någon större inverkan på personens liv eller omgivning och
kan vid behov intensifieras under perioder när exponeringen och
risken är som störst.

Securitas personskyddsavdelning kan garantera sina kunder en
mycket snabb inställelsetid dygnet runt i händelse av hot eller an-
nan oförutsedd incident. Personskyddsväktarna arbetar med låg
profil och stor diskretion och arbetet sker alltid i nära samarbete
med polis och andra myndigheter.

FRÅGOR 
OM PERSON-
SKYDD

1. Vilka typer av
tjänster erbjuds
inom begreppet
personskydd?

I begreppet per-
sonskydd ingår det
många olika tjänster
som vi anpassar efter
kundens behov av
skydd och nivå på
hotbilden. Exempel
på tjänster kan vara
personskydd, rese-
säkerhet, säkerhet-
stransporter, kon-
ferenssäkerhet och
olika tekniska säker-
hetslösningar.

2. Hur har denna
typ av tjänst utveck-
lats senaste åren?

Personskyddstjäns-
terna har utvecklats
till att bli mer och mer
specialanpassade
med olika unika lös-
ningar från uppdrag
till uppdrag. Det
krävs betydligt mer
av dagens person-
skyddsväktare än 
vad det gjort tidigare.
Den moderna per-
sonskyddsväktaren
behöver vara bättre
utbildad och ha en
betydligt bredare 
erfarenhet än vad
som krävdes tidigare.

3. Vad särskiljer 
Securitas från andra
företag som erbju-
der denna typ av
tjänst?

Securitas kan tillhan-
dahålla kvalificerade
personskyddsväktare
med kort varsel i hela
Sverige och med god
uthållighet. Securitas
har egen auktorisa-
tion för att bedriva
personskydd och
även egen auktorisa-
tion att bedriva per-
sonskyddsutbildning.

4. Var vänder man
sig med sina frågor?

Frågor kan ställas till
din lokala Securitas-
kontakt eller direkt till
Securitas person-
skyddsavdelning via
personskydd@ secu-
ritas.se eller 
på telefon 
010-470 10 00

5. Varför ska man
använda sig av
denna typ av tjänst?

Du ska aldrig accep-
tera att hot förekom-
mer mot dig som 
privatperson eller i
din yrkesroll och inte
heller mot din familj.
Du ska kunna foku-
sera på ditt företags
kärnverksamhet och
inte på säkerhets
relaterade frågor och
problem. Securitas
personskydd hjälper
dig med olika säker-
hetslösningar så att
du får en trygg var-
dag att leva i.

6. I vilka situationer
ska man överväga
personskydd?

Vid alla tillfällen där
olika former av hot,
trakasserier och så
kallad stalkning kan
förekomma eller där
risk för våldshand-
lingar kan uppkomma.
Ett väl fungerande
personskydd tillsam-
mans med ett grund-
ligt genomfört säker-
hetsarbete ger bra
förutsättningar för en
tryggare vardag. Har
du en utsatt position
bör du särskilt tänka
på personskydd vid
offentliga möten 
såsom presskonfe-
renser, konferenser,
årsstämmor och så
vidare.

DETTA ÄR EN ANNONS

6 

Trygg under hot
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ingenting
som

skrämmer
mig”

”Det finns

FÖRSÄKRINGSKASSANS DAN ELIASSON OM
l terrorlagarna l partiledarkampanjen  
l Konflikten med Göran lambertz
l samarbetet med regeringen l Åren som formade honom:

Han är en dold makthavare som 
ansvarar för hälften av svenska statens utgifter.
Dan Eliasson har pekats ut som Socialdemokraternas

okände räddare och ”arkitekten bakom övervaknings-
samhället”. Som statssekretare på Justitiedepartementet
fick han en mardrömsstart:
– Det var totalkaos.   AV peter johansson  | FOTO jonte wenztel
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ittemot Stockholms centralstation göm-
mer sig än så länge personalingången
till Försäkringskassans huvudkontor.
Myndigheten väntas snart ta över delar
av Ericssons tidigare lokaler vid Tele-
fonplan. Syftet är att årligen spara cirka
60 miljoner i hyreskostnader.  
Oavsett läget kommer Försäkrings-

kassan även fortsatt vara ett av landets
ekonomiska centrum. Nästan hälften av
statens utgifter slussas genom myndig-
heten, i form av olika bidrag och ersätt-
ningar i socialförsäkringssystemet. 
Generaldirektören Dan Eliasson be-

traktar utsikten från direktionsvå-
ningen. Han beskriver sitt jobb som
”roligt” och ”väldigt givande”.
– Man gör så otroligt mycket gott för

svenska folket, säger han.
– Men det är en stor organisation,

med väldiga utmaningar. Många olika
viljor. Komplexa förhållanden. Många
dilemman. Det är inte lätt alla gånger. 
Han ser sitt uppdrag som  att ”stärka

förtroendet” för Försäkringskassan och
för sjukförsäkringssystem.
– Det går inte alls i den takt man

skulle önska när man är rastlös och vill
förändra världen över en natt. Det tar
tid det här. Men vi rör oss i rätt rikt-
ning. Det viktigaste för att förtroendet
ska öka är att vi blir mer fokuserade på
människors behov.  Och nu försöker vi
vrida tillbaka vårt fokus dit.   
Sedan reglerna för sjukersättning

ändrades kritiseras myndigheten för att

PORTRÄTT  |  DAN ELIASSON

M

40_51_Dan_Eliasson  2013-04-11  11.40  Sida 42



PORTRÄTT  |  DAN ELIASSON

vara hård, strikt och fyrkantig vid för-
säkringsbedömningar. 

– Vi förväntas ställa andra krav på
människor idag än vad vi gjorde för fem
–tio år sedan. Vi har fått förändringar i
regelverket. 2008 gjordes ett förtydli-
gande som innebär att vi ska fokusera
på arbetsförmåga. Det har införts nya
tidsgränser och det finns konsekvenser
kopplade till dem. Det här är vårt upp-
drag från svenska folket. Det handlar
om de lagar som är stiftade.

– Men ibland vulgariseras det här.
Varje enskilt ärende ordnas ju väl i me-
diemallen om den lille mannen mot den
stora myndigheten. Vi är inte helt fel-
fria. Vi kan ha dåliga dagar vi också, och
uttrycka oss lite slarvigt. Men vi försö-

ker verkligen vara lyhörda efter männi-
skors situation.

Dan Eliasson tillträdde hösten 2011.
Innan dess var bland annat han social-
demokratisk statssekretare på Justitie-
departementet, biträdande chef för
Säkerhetspolisen och generaldirektör
för Migrationsverket.

– Jag är ganska sentimental och mjuk
av mig. På Migrationsverket blev jag
det i än högre grad. Man lär sig att livet
är väldigt orättvist. Att var du föds på-
verkar vilka rättigheter du har, vilka
möjligheter du får att leva. Det här tär
på en. Man ska inte vara utsatt för den
miljön under alltför lång tid. Antingen
blir det svårt att hantera, eller så riske-
rar du bli cynisk och kall.
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Jag har höga krav på mig.
Jag förväntas göra stor
skillnad.’’

’’
NAMN Dan Eliasson |   ÅLDER 51 år |   FAMILJ  Gift och två döttrar.
SENASTE  BOK ””Tant Julia” av Mario Vargas Llosa. Sen är vi några stycken som försöker läsa ”Ulys-
seus” av James Joyce. Vi har hållit på ett halvår nu. Om den är bra? Hahaha, inte särskilt. Men jag
har den hemska egenskapen att har jag börjat läsa en bok så är det väldigt sällan jag ger upp den.
SENASTE  FILM Les miserables 
ALLVARLIGASTE BROTT JAG BEGÅTT ”Cykelstöld och skadegörelse. Jag nöjer mig med det”.
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Hur tänkte du när du blev erbjuden Försäk-
ringskassan? 
– Det skälls väldigt mycket på migra-
tionssidan, men det är det mest unders-
kattade området i Sverige. Man
glömmer att vi varje år räddar tiotusen-
tals liv. En ganska fantastisk siffra. Jag
satt där och tyckte att jag hade ett bra
jobb när första kontakten togs. Då var
jag inte riktigt säker på vad de ville.
Hade inte insikt om vad Försäkringskas-
san gjorde. När jag fick klart för mig
hur enormt viktigt uppdraget är och hur
många som är beroende av Försäkrings-
kassans insatser så kändes det som en
ännu starkare gärning än Migra-
tionsverket.  Då ville jag göra det här.
Sen sa de snälla ord om mig också, till
exempel att jag skulle passa bra här. Då
blev jag lite smickrad.

Hur är det att som socialdemokrat leda För-
säkringskassan i en sån här förändringspro-
cess?
– Om jag inte skulle tycka att den linje
vi driver är rimlig och rätt så skulle jag
inte ha tagit jobbet. Det finns en gräns
för när man inte vill vara med längre,
men den är vi inte alls nära.  Vi har ett
fint socialförsäkringssystem. 

Vad säger det om den borgerliga regeringen
att du som socialdemokrat fått två av de po-
litiskt mest viktiga generaldirektörsjobben?
– Det visar på klokskap, mod och profes-
sionalism hos regeringen. Jag har re-
spekt för att man ser till en persons
egenskaper och inte den politiska bak-
grunden.  Det har funnits perioder i lan-
det när politisk erfarenhet har varit en
belastning. Själv upplever jag det som
en tillgång, för att kunna förstå hur
myndigheter skall eller inte skall agera
i gränslandet mellan politik och förvalt-
ning. 
Dan Eliasson lön har fått mycket upp-
märksamhet. 144 000 kronor i måna-
den, 27 500 mer än företrädaren
Adriana Lender. 

Hur tänker du om det?
– Det kanske har med förhandlingsför-
mågan att göra, vilka krav man ställer
för att ta ett jobb. Det kanske handlade
om förväntningar, om vad uppdraget
består av. Jag vet inte vad Adriana hade
för arbetsbeskrivning, men jag har höga
krav på mig. Jag förväntas göra stor
skillnad. Och jag har en annan bak-
grund, jag hade redan varit chef för en
stor myndighet i 4,5 år. Det är några
förklaringar. Men visst, jag har en väl-
digt bra lön det har jag.

Lika hög som statsministerns.
– Ja. Just nu är jag inne i en lönerevi-
sion så vi får se…

Vadå – ska du få högre lön än Reinfeldt?
– Nej, det gör jag absolut inte anspråk
på. Jag är konservativ i den här typen av
frågor. I staten ska statsministern ha
högst. Det är rimligt och rätt. 

I början av 1980-talet tog Dan Eliasson
sina besparingar och köpte en resa.
Pengarna räckte till Japan. Enkel biljett.
– På mitt eget vis skulle jag vara tuf-

fast av de tuffa och tänkte att jag får
lösa resten där och då. 
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Hugo Chavez var president i Venezuela mellan 1999 och
2013. Han avled i mars efter en lång tids cancersjuk-
dom. Han har hyllats för sociala reformer och kritise-
rats för bland annat de stora skulder reformerna
inneburit.

Dan Eliassons farfar Eugen Tor Eliasson deltog
i demonstrationerna i Ådalen 1931. 

– Han dömdes för att ha sprängt järn-
vägsspåren så att inte fler militärer skulle
kunna transporteras upp dit. Det var ett all-
varligt brott, även om ingen förolyckades. Han
fick nio månaders fängelse.  

– Han var kommunist, därför blev han in-
ternerad under andra världskriget. Senare
blev han konstnär, känd lokalt i Ångerman-
land.

FARFAR AKTIV I ÅDALEN 1931

Först tog han Transsibiriska järnvä-
gen till Nakhodka. Som sovjetiskt mili-
tärt område var den traditionella
ändstationen Vladivostock inte tillgäng-
lig, Där väntade båten mot Yokohama.
För sina sista pengar köpte han en gi-
tarr. Syftet var att få in mer pengar med
hjälp av den. Hemma i Dalarna spelade
han i punkbandet Bad Boo Band.

– Jag fick ihop rätt bra med pengar.
När jag kom till Hong Kong träffade jag
två engelsmän, vi spelade  tillsammans
ganska länge. AC/DC, Sex Pistols, The
Clash. Sen skiljdes vi åt. Jag och en isra-
elisk kompis åkte vidare. Vi badade, par-
tajade och hade skoj. När pengarna tog
slut skickade storasyrran mer pengar.
Det är alltid hon som räddar en, hahaha! 

– Sedan jag åkte hem och jobbade in-
tensivt i två – tre månader. Med mur-
ning och  byggnadsarbete. 

Därefter betalade Dan Eliasson till-
baka skulden till sin syster och åkte vi-
dare till Venezuela . 

– Först jobbade jag på en fabrik som
tillverkade småbåtshamnar, flytbryg-
gor. När de gick i konkurs gick jag runt
hos svenska företag i Caracas och sökte
jobb. Asea, Atlas Copco, Aga, Alfa Lava.
Jag fick jobb på allihop, men valde Asea
för där kunde jag börja på måndag.

Hur ser du på förre presidenten Hugo Cha-
vez?
– Utvecklingen med honom har varit
sensationellt spännande. Jag tror att vi i
västerlandet dramatiskt underskattar
Chavez. Han har trots allt vunnit ett
antal val ganska tydligt, och det anses
ju inte vara några fuskval heller.  Och
han har gjort stora sociala reformer. Här
i väst ser man honom mer som en de-
magogisk skämtfigur. Säkert finns så-
dana drag, men den sociala dimensionen
av hans insatser ska inte underskattas

Men hade han täckning för alla reformer?
– Jag försöker bara förmedla att jag inte
tror att bilden här är svart eller vit. Det
fanns nog totalitära drag i den där kil-
len, men han stod också för en socialpo-
litisk utveckling som varit  väldigt
betydelsefull.

Hur har resorna format dig?
– Jag vet att jag klarar mig själv. Det
finns ingenting som skrämmer mig. Jag
har tagit mig fram på nästa alla platser
på jorden. Jag tycker om människor och
olika kulturer, och har lätt för att få
kontakt med folk och umgås. 

Dan Eliassons strapatser som back-
packer imponerade även på ansvariga
för finansmannen Anders Walls stipen-
diestiftelse. Ett exempel på den ”goda
entreprenörsanda” som stipendiaterna
bör ha visat.

Som juridikstudent i Uppsala frågade
han sedan runt bland professorerna, hur
borde pengarna användas?

Folkrättsprofessorn Göran Lysén
övertygade: läs EG-rätt.

– Det här var långt innan dagens EU
började ta form, men den europeiska in-
tegrationen gick otvetydigt åt ett håll.
Det verkade jätteintressant så jag sökte
mig till Amsterdam. 

Första halvan av 1990-talet var han
sedan kansliråd vid Utrikesdepartemen-
tet. Därefter kom han till Justitiedepar-
tementet. 

I oktober 2000 var Dan Eliasson in-
ternationell chefsförhandlare och en
nyckelperson i departementets förbere-
delser inför det kommande ordförande-
skapet i EU. Det var i den egenskapen
han första gången träffade Thomas Bod-
ström. Advokaten hade mycket överras-
kande blivit utnämnd till ny justitie-
minister.

Bodström var väl inte så upp-
sjungen på EU-frågorna, därför
träffades vi på lördagen på
hans advokatkontor.’’
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Sen var det några frågor kring sanktioner

där det gick för fort helt enkelt. Man 

var lite för orolig för vad terrorism som 

fenomen skulle kunna tillföra. Man högg 

i lite granna där, tycker jag.’’
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Jämställdhetsbonusen har haft begränsad
påverkan på hur föräldraledigheten tas ut.

Vad tycker du om det? 
- Jag skulle inte ha några som helst problem
med en kvoterad föräldraförsäkring. Det är en
förutsättning för ett jämställt samhälle.  Men
det är ett beslut som politikerna måste fatta. 

Både regeringen och Socialdemokraterna är
väl ganska tillbakalutade i den här frågan.
– Ja. Jag tycker de skulle våga vara lite mo-
diga. Ta ut svängarna och våga pröva det. 

tekten bakom det hela. Det är att ta i.
Men en kugge… En viktig kugge i det
arbetet.  För det andra, storebrorssam-
hälle, det tycker jag inte heller att vi har
inrättat. Vi skapade förutsättningar för
buggning, preventiva tvångsmedel och
viss sanktionslagstiftning. Och för euro-
peiskt samarbete mot oerhört grov
brottslighet. Det var rätt och nödvän-
digt. Det fanns luckor där och de är
stängda nu. Sen var det några frågor
kring sanktioner där det gick för fort

POLITIKERNA BORDE
”TA UT SVÄNGARNA”

in i World Trade Center. Det var den to-
tala chocken. Några veckor senare kom
anthraxbreven. Någon månad efter det
kom mail från FN:s säkerhetsråds sank-
tionskommitté som  pekar ut tre svens-
kar som terrorister, somaliasvenskarna.
”Har vi terrorister i Sverige?, Vad är det
som händer?” tänkte jag, säger han.
Affärerna med svenska medborgare

som misstänktes för terrorbrott präglade
Dan Eliassons första tid på nya jobbet. 
– Sen kom jul och Bromma händer –

egyptierna. Det där är mitt första
halvår. Som statssekreterare är du ope-
rativ i att politiskt hantera de där hän-
delserna. Det var oerhört intensivt.  
Nästan tolv år senare kan Dan Elias-

son se på dramatiken ur ett annat per-
spektiv.
– Det som hände 9/11 var någon form

av  – panik är ett för stark ord – men en
oerhört kraftfull reaktion. Hela världs-
samfundet behövde göra någonting för
att säkerställa att det inte skulle hända
igen.
– På ett eller annat sätt krävde respek-

ten och lojaliteten till USA att vi vidtog
åtgärder. Och man kunde se kopplingar
till Europa vad gällde finansiering och
förberedelser, det var uppenbart. Det
blev ganska mycket kring terrorismen.
På kort tid infördes ny sanktionslag-

stiftning, nya möjligheter till att be-
slagta föremål, ny buggningslagstiftning.
– Hela det repressiva paketet kring

terrorismen satte fart.  Det där pågick i
några år för att därefter helt ha föränd-
rats. Nu är det frågor om integritet och
näthat som står i fokus. Pendeln har
svängt.

Gick det för fort då?
– Så här i efterhand gick det för fort
2001 och 2002. Till exempel hela förfa-
randet kring somaliesvenskarna är ett
svart  kapitel i svensk rättshistoria. Där
de sätts upp på sanktionslistor och inte
har någon möjlighet att komma bort
från dem. Inga möjligheter att få det
rättsligt överprövat utan det är ett ad-
ministrativt förfarande i FN. Det där är
inte vackert. 

Har pendeln slagit för långt åt andra hållet?
– Nej. Jag saknar ingenting stort idag
när det gäller terrorism. Det är bra att
det finns en viss nykterhet i diskussio-
nen.  Att man inte kastar ur sig förslag
som inte behövs. 

När det begav sig kallade Sydsvenskan dig
för ”arkitekten bakom Bodströms storeb-
rorssamhälle”.
– För det första, man överskattar nog
min roll om man anser mig vara arki-

Dan Eliassons punkband Bad Boo Band hade
relativt stora framgångar med ”Knulla i
Bangkok” under sent 1970-tal.

En merit han fortfarande har glädje av.
- Det sticker ut. Många tycker att det är lite

spännande. Sen tycker jag att vi hade oerhört
friska värderingar. Vi var ett av de första band
som uppmärksammade sexresor. ”Knulla i
Bangkok” var en smädesvisa.  

Men uppfattades den så av publiken?
– Nej, inte av alla. 60 procent kanske förstod.
Många tyckte bara att det var vulgärt. I Ex-
pressen fick vi ”dagens tistel”. När vi spelades i
radioprogrammet Ny våg, som sändes tidig
kvällstid, hörde en mamma av sig. ”Hur ska
jag nu kunna förklara för min dotter att det
heter ”älska”?”. 

Dan Eliassons företrädare som statssekre-
tare, Christina Rennerstedt, var föredragande
i Radionämnden när låtens lämplighet pröva-
des där.

– Det gick visst inte att uppbringa någon
inspelning där så hon fick recitera texten för
nämnden. Hon berättade för mig att hon ald-
rig rodnat så. Hahaha!

Finns att lyssna till på http://www.you-
tube.com/watch?v=mZueAs5JM6A

BAKGRUND SOM 
PUNKROCKARE

– Den presskonferensen var en tors-
dag. På tisdagen skulle det vara råds-
möte i Luxemburg. Bodström var väl
inte så uppsjungen på EU-frågorna, där-
för träffades vi på lördagen på hans ad-
vokatkontor. Sen åkte vi iväg till mötet.
Så lärde vi känna varandra. 
– Jag gillar Thomas, men på många

sätt är vi helt olika. Han är rätt yvig,
kreativ en frisk fläkt. Jag kan också ha
sådana drag, men efter att ha fostrats
sex – sju år på Justitiedepartementet,
där ordning och reda är väldigt starkt
förekommande, så blev jag en bra länk
mellan honom och juristerna på depar-
tementet. Rollfördelningen var ganska
tydlig och klar.
Efter ett halvår blev Dan Eliasson

Thomas Bodströms nye statssekrete-
rare. Kravallerna under EU-toppmötet
Göteborg innebar en chockstart. 
– Det var totalkaos, konstaterar Dan

Eliasson
Över sommaren lade sig kriserna. Ru-

tinerna började rulla igång efter se-
mestrarna. Det blev september...
– Jag minns när såg andra planet köra
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helt enkelt. Man var lite för orolig för
vad terrorism som fenomen skulle
kunna tillföra. Man högg i lite granna
där, tycker jag.

Beskriv juristerna på Justitiedepartementet.
– Det är inte de yviga gesternas profes-
sion. De är, och skall vara, försiktiga.
Komplexa frågor måste övervägas,
övervägas och övervägas. Saker och
ting måste vändas och vridas på. Det är
juridiken när den är som allra bäst.

Samtidigt kan den typen av förhåll-
ningssätt vara väldigt påfrestande i en
politisk miljö. Det blir bara problem och
problem, svårigheter och svårigheter.
Då är det bra med en minister som river
i det där, och utmanar. Och så behövs
det någon som kan balansera behoven
av långsiktighet, stadga och stringens
med behovet att möta politiska önske-
mål om förändring. Och det blev väl
min gärning där. 

När Göran Lambertz sommarpratade i radio
för några år sedan sa han att du som stats-
sekreterare utövat påtryckningar mot ho-
nom i samband med rapporten ”Felaktigt
dömda”.
– Ja hahaha! Han började utomordent-
ligt bra som justitiekansler, men mot
slutet av sin gärning tycker jag att han
hamnade fel.  

Vad syftar du på?
– När han gjorde ”Felaktigt dömda” frå-

Han började utomordentligt bra som 
justitiekansler, men mot slutet av sin
gärning tycker jag att han hamnade fel.

OM GÖRAN LAMBERTZ’’
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Det fanns ett antal tunga socialdemo-
krater som vände sig till mig och ville
att jag skulle meddela mitt intresse. 

OM ATT BLI PARTILEDARE

gade han mig och Thomas om han fick
använda lite pengar till det och om vi
skulle ta emot det här väl. ”Jättebra”
tyckte vi. Det var hans ide men vi sa att
den var kanonbra och att vi ville se den
genomförd.  Så gjorde han det här arbe-
tet och i det började han komma med
väldigt svepande formuleringar. Om att
han visste att poliser ljög. Att det fanns
många oskyldigt dömda. Och är det så
är det utomordentligt allvarligt. Men
det måste substansieras, och föras upp
på bordet så att man kan hantera det. Då
hade jag möte med honom och sa att då
fanns det en risk att justitieministern
skulle ta avstånd från rapporten. ”Då får
det bli så, det här är min bedömning” sa
han. Där kan jag charmas av hans in-
tegritet och självständighet. Sen gick ju
tiden och de blev val och en annan re-
gering fick hantera JK.

Under din tid som statssekreterare satt ju
även Sture Bergwall inne på Säter på grund
av åtta mord som han nu fått resning för.
Misstron mot hela Quick-ärendet var ju stor
under hela 00-talet.
– Ja, det stämmer. Det var den. 

Tycker du att ni i högre utsträckning borde
ha haft den affären på radarn?
– Det fanns på radarn. Men signalerna
från rättssystemet var att det här var
väl behandlat, det fanns ingen anled-
ning att göra någonting vid den tid-
punkten. Några personer pratade om
rättsskandal, men de var perifera. Jäm-
för med läkarna i styckmordsmålet och
Osmo Vallo-fallet. Quick-debatten var
inte av den dimensionen. Hannes Rås-
tam satte sedan helt ny kunskap runt
det här. Det känns beklämmande att det
ska till en frilansjournalist som gräver.
Ett underkännande av hela systemet.
Att något har klickat är uppenbart.

Vad?
– Min analys är att vi här i Sverige har
en form av självgodhet vad gäller synen
på rättssäkerhet, korruption, terrorism

och liknande. Vi vill inte ta till oss att
en massmördare kan vara feldömd eller
en hög polischef vara våldtäktsman. Vid
varje tillfälle när man utövar makt har
man ett ansvar för självrannsakan.

Efter att Mona Sahlin lämnat partile-
darposten så var många Socialdemokra-
ter rådvilla. Maktkampen slutade med
att riksdagsledamoten Håkan Juholt tog
över, men innan dess fanns det gott om
kandidater.  I memoarerna ”Inifrån –
Makten, myglet, politiken” skriver Tho-
mas Bodström om riksdagsledamoten
Sven-Erik Bucht föreslog Dan Eliasson
som ny partiledare. Thomas Bodström
menar i boken att Bucht ”tänkte rätt”. 
Dan Eliasson kommenterar:
– Ja, det fanns ett antal tunga social-

demokrater som vände sig till mig och
ville att jag skulle meddela mitt in-
tresse. Jag skrattade gott.

Du var inte intresserad?
– ”Tack för att ni ser mig” sa jag till
dem. Men jag har själv aldrig varit på
något partimöte, jag är inte på något
sätt sprungen ur partiet. Ska man göra
anspråk på att vara partiledare så måste
man rimligen ha jobbat i partiet och
vara en del av organisationen. Det går
inte att ta en extern teknokrat som
råkar ha socialdemokratisk läggning.  

Du hade sagt nej?
– Jag hade varit helt fel. Att leda ett
parti, det är en konstform jag inte alls
vet något om. 

Kan du tänka dig att jobba mer aktivt parti-
politiskt?
– Mitt uppdrag på Försäkringskassan
sträcker sig över sex år. Det kommer att
ta den tiden. Man bygger upp en lojali-
tet mot den organisation man finns i,
och mot uppdraget.
- Och så har jag ju så bra lön här. ha-
haha! 

Justitieminister då?

– Nej, mellan 1995 och 2006 har jag fått
vara med där och påverka i många olika
roller. Jag har tuggat igenom alla frågor
redan. Jag är en del av den gamla ka-
dern. Det behövs någon fräschare.

Du har nästan samma namn som din parti-
kamrat Jan Eliasson. Kan det bli förväx-
lingar? 
– Det har det blivit otaliga gånger. Vid
ett tillfälle var det riktigt jobbigt. Jan
hade någon roll på Balkan, själv deltog
jag i en stor konferens i Bryssel. Den
bulgariska inrikesministern, tror jag det
var, kom framspringande och var väl-
digt trevlig. ”Mr Eliasson! How nice to
meet you!” Herre jösses! Jag var visst
lite känd jag också tänkte jag. Vi pratade
lite grann, det föll mig aldrig in att mi-
nistern misstog mig för någon annan.
Vi skildes. Sedan väntade ett stort möte
i plenum, upp mot 400 deltagare. När
jag går in i rummet står den bulgariska
ministern på scen och utbrister ”let´s
all welcome Mr Eliasson, a man who
has done such enormously good things
to the Balkans!”Först då förstod jag att
det rörde sig om ett missförstånd.

Vad gör man då?
– Man knäpper händerna lite ödmjukt
framför sig. Bockar och går sakta ut från
rummet utan att vända sig om. 

Har du någon förebild?
– Jag hade privilegiet att sitta i samma
styrelse som Carl Lidbom när han var
gammal, för rättsbiståndsinstitutet Sild.
Det var en häftig person. Så djävulskt
vass i tanken och i sin formulerings-
konst. Bland annat förklarade han sitt
politiska engagemang så här: ”Det finns
så många onda krafter i samhället. Om
de får fritt spelrum så blir det inget bra
samhälle. Politik är ett fantastiskt in-
strument att balansera de onda kraf-
terna med.”

Stämmer det, tycker du?
– Det är i varje fall inte fel.     n

’’
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VI UTFÖR VÄRDERING FÖR BOUPPTECKNING 
ARVSSKIFTE OCH FÖRSÄLJNING 

Värderingsavdelningen på Nordens största auktionshus erbjuder en specifik service inriktad på familjerättsjuristers 
behov. Vi utför värdering för bouppteckning, arvsskifte och bodelning. Allt efter din klients behov och dina instruktioner 
specificerar vi legat, enskild egendom eller giftorättsgods. Även internauktioner och skifte av lösöre i en delägarkrets 
ingår i vår service. Vi är alla förordnade av Stockholms Handelskammare.

Bukowskis har utfört värderingar sedan 1870 och är störst såväl på kvalitetsauktioner som på nätauktioner via Bukowskis 
Market. Genom våra välrenommerade och framgångsrika auktioner erbjuder vi dina klienter en optimal och e�ektiv 
försäljning. Vid avveckling av hela hem, stora och små, tar vi ett helhetsansvar och ombesörjer allt. Välkommen att 
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BUKOWSKIS VÄRDERINGSAVDELNING 08-614 08 23

WWW.BUKOWSKIS.COM

SAMUEL VAN HOOGSTRATEN TILLSKRIVEN, PORTRÄTT AV STUDERANDE YNGLING. SLUTPRIS: 2 572 500 KR.
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ETT  MAGAS IN  OM  KV INNOR  I  JUR ID IKEN     

ELISABETH MASSI FRITZ OM:

PIA LANNEBERG

”Bestäm dig 
för att ha 
roligt på jobbet”

Hälsa och 
välbefinnande med
Nick Söderblom

”Starkt personligt
varumärke – winwin
för företaget 
och karriären”

MICHAEL RANGNE:

     
   

            
                 

                
          

                 
               

                  
    

    

            

Glädjen av att
nätverka
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Dags att ta arbetsglädje på allvar

Källan till framgångsrika företag är människor
– lyckliga människor. Det menar i alla fall 
Michael Rangne, specialist i psykiatri och verk-
sam vid Stockholms läns landsting. Undersök-
ningar visar dock att endast en minoritet tycker
att det huvudsakligen är roligt, spännande och
utvecklande på jobbet. Resterande försöker stå ut
så gott det går och har mer eller mindre gett upp
hoppet om att verkligen trivas på sin arbetsplats.

AV ANNA PERSSON

MICHAEL RANGNE

Arbets
glädje 
genererar vinst

änniskor som arbetar utan glädje på-
verkas och förändras, enligt Mi-
chael Rangne, i en negativ riktning
utan att de märker det. 

– Du tappar energi, sinne för hu-
mor, distans och proportioner samt
ditt goda humör. Både på jobbet och
privat, säger han och fortsätter:

– Utan arbetsglädje är du bara en
skugga av vad du kan vara. Du an-
vänder bara en liten del av dig själv
och din potential.

M

-
i arbetar ungefär 130 miljoner timmar tillsam-
mans i Sverige varje år. Det innebär nära trettio-

fem timmar per arbetande person och vecka. Och
då speglar siffrorna ändå bara genomsnittet. För

även om vi med internationella mått fortfarande
inte når toppen så råder det ingen tvekan om att den

svenska kurvan under de senaste tjugo åren pekat
uppåt. Långsamt men ändå stabilt. Jag skulle dessutom
gissa att många upplever att de nu jobbar både mer och
längre.

Och knappast kommer väl utvecklingen att stanna av. För
inte kan väl LinkedIn-kommentarer hemma i TV-soffan,
statusuppdateringar i smyg på jobbet eller twittrande på fi-
karasterna varken göra det lättare att ställa frågan eller
svara på den – när dras egentligen den definitiva gränsen
mellan arbetstid och privatliv? Lägg dessutom till att ar-
betsgivaren råkar ha ett eget Facebook- eller Twitterkonto
som ska användas så förstår ni förvirringen.

Men missförstå mig inte. Jag gillar verkligen att jobba. När
jag nyligen fick höra att det tydligen finns två typer av
människor, de som jobbar för att leva och de som lever för
att jobba, kände jag otvivelaktigt större tillhörighet i grupp
nummer två. Att dra mitt strå till stacken i det nationaleko-
nomiska ekorrhjulet har alltid varit självklart. Om klockan
står på 17.01 eller 21.35 spelar ingen större roll. Och kanske
är just detta en orsak till upptäckten att det på senare tid
blivit tätare och tätare mellan mina funderingar över be-
greppet arbetsglädje.

Om gränserna mellan arbetsliv och privatliv i princip är ut-
suddade. Om vi på gott och ont arbetar mer än någonsin
förut. Och om den sociala medierevolutionen rört till det för
oss så pass mycket att vi inte längre vet när, och om, vi fak-
tiskt vill vara oss själva – istället för juristen, mäklaren, in-
genjören eller för all del snabbköpskassörskan. Då är det
nog dags att börja ta arbetsglädje på allvar. För när våra två
personlighetstyper nu verkar flyta ihop borde vi väl inse att
arbetsglädje inte bara ger glädje på jobbet utan också i livet
och tvärtom? Kanske kan vi till och med sätta likhetstecken
mellan de båda begreppen i fortsättningen? När skillnaden
nu ändå är så obetydligt liten. 

Eller vad tycker du?

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

V
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Du har att
välja mellan
båda eller
inget.’’

▶ 
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Nöjda medarbetare är på gott humör,
sprider god stämning, har mer energi
och bryr sig om kvaliteten på sitt arbete.’’Vad är egentligen arbetsglädje?

– Kort sagt handlar det om
att ha kul på jobbet och att ta
vara på alla tillfällen till
glädje och mening, svarar
han.
Enligt Rangne är arbets-

glädje lönsamt både för före-
taget och för den egna karriä-
ren.
– Jobbet blir roligare och

du får bättre relationer till
medarbetarna. Du blir också
mer kreativ och mer motive-
rad att göra ett bra jobb.
Arbetsglädje är inte bara

bra sett ur ett arbets- och fö-
retagsperspektiv utan också
rent privat, enligt Rangne.
– Du får mer energi och

blir en mer positiv och ener-
gisk person. Du upplever
dessutom mindre stress och
har lägre risk för psykisk och
kroppslig ohälsa. Du får helt
enkelt ett liv med högre livs-
kvalitet.

Hur påverkas ett företag av 
att de anställda känner arbets-
glädje?
– Arbetsglädje formar en bra
företagskultur, attraherar de
bästa medarbetarna och får
dem att vilja stanna. Nöjda
medarbetare är på gott hu-
mör, sprider god stämning,
har mer energi och bryr sig
om kvaliteten på sitt arbete.
Vilket i slutändan ger nöjd-
are kunder eller klienter. Det
blir också mindre stress och
lägre sjukfrånvaro på 
företaget.
Enligt Rangne kan avsak-

naden av arbetsglädje bland
medarbetarna få förödande
konsekvenser för ett företag.
– Olyckliga och missnöjda

medarbetare kostar. De bör-
jar på olika sätt missköta sig
när de är arga, missnöjda 
eller anser att ledningen är
orättvis mot dem. Medarbe-
tare som inte trivs levererar

inte vad de skulle kunna och
de bryr sig inte om resulta-
tet, säger han. 
Denna inställning menar

Rangne har en negativ påver-
kan på deras prestationer
men också på arbetskamra-
terna som lätt smittas av ne-
gativismen.
– I slutänden får alla, det

vill säga medarbetaren, ar-
betskamraterna, chefen, före-
taget och kunderna, betala.
Medarbetarnas lojalitet är en
nyckel till företagets fram-
gång. Men lojalitet får man
bara som belöning för att
man ger dem något värde-
fullt – glädje och mening, 
säger han och fortsätter:
– Företag behöver inte

välja mellan att satsa på ar-
betsglädje eller vinst, för ar-
betsglädje genererar vinst.
Tvärtom, man har att välja
mellan att ha bådadera eller
ingetdera.

Hur avgörande är arbetsglädje
för att man ska lyckas göra 
karriär och bli framgångsrik?
– Lycka leder till framgång.
Och vice versa, men inte i
lika hög grad. Ju lyckligare
du är desto mer framgångs-
rik blir du. Omfattande stu-
dier visar att lyckliga männi-
skor är mer optimistiska,
utåtriktade, motiverade och
energiska. Alla dessa egen-
skaper är väsentliga för yttre
framgång, svarar Rangne.

Varför stannar så många på ar-
betsplatser där de inte känner
arbetsglädje?
– Det är ofta en blandning av
olika skäl, som i sin tur in-
verkar på varandra. Vi är
vana vid att tänka att arbetet
inte kan förväntas göra oss
särskilt lyckliga. Vi har fritid
och familj för det ändamålet.
De negativa effekterna smy-
ger sig på oss så gradvis att

vi inte märker det. Just de 
negativa effekter – minskad
energi, uppgivenhet, sänkt
självkänsla och självförtro-
ende – som gör att vi borde
ändra arbetssituationen eller
byta jobb gör att vi inte för-
mår det.

Vems är ansvaret för att an-
ställda ska känna arbetsglädje?
– Alla nivåer i företaget har
ett visst ansvar. Din chef ska
skapa goda förutsättningar
för att du själv ska vilja och
kunna motivera dig. Men det
yttersta ansvaret är ditt efter-
som arbetsglädje är en
känsla, din känsla. Bara du
kan veta om du är lycklig och
nöjd, eller om något behöver
ändras.

Vad kan vi göra för att öka chans-
erna att känna arbetsglädje?
– Det viktigaste är att du helt
enkelt bestämmer dig för att
ha roligt på arbetet och se till
att det blir så. Har du bara
gjort det så kan du lätt ordna
resten på en normalfunge-
rande arbetsplats. Fundera

på i vilka situationer du bru-
kar känna arbetsglädje och
sök dig till dessa. Arbeta med
saker du brinner för, tillsam-
mans med människor du
tycker om och som brinner
för samma saker, svarar
Rangne.
Att lära sig nya saker,

hoppa på spännande projekt
och att ta för sig ökar också
chanserna att känna arbets-
glädje, menar Rangne. Även
att fokusera på de positiva
och roliga sakerna på jobbet,
hellre än att fästa sig vid det
negativa.
– Ett visst mått av tråkiga

arbetsuppgifter och otrevliga
medarbetare och chefer kom-
mer det alltid att finnas på
alla arbetsplatser, men du
behöver inte ge dem makt
över dig.
För att känna arbetsglädje

är det också, menar Rangne,
viktigt att ge av sig själv till
kollegor, kunder och klienter. 
– Hjälp andra och sprid

glädje omkring dig. Glädje
smittar, och sedan kommer
den i retur. Ge för att få!    n

Michael Rangne, specialist i psykiatri och verksam vid Stockholms läns
landsting.
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Kvinnliga
jurister 

växer med 
Legally Lady.

KONTAKTPERSON: ANNA.PERSSON@BLENDOW.SE

Styrkan i nätverket Legally Lady ligger i den bredd av juristyrken som finns representerade. 
Detta är ett axplock av arbetsplatser som nätverkets medlemmar kommer ifrån. 
Teckna medlemskap du också och ta del av den djupa erfarenhet- och kunskapsbrunn som nätverket utgör.
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arför anmälde du
samtliga kvinnliga 

jurister på din byrå?
– När jag läste om

årets program kändes
det som en självklarhet

att bli medlem. Jag tycker
att både upplägget och inne-
hållet passar oss väldigt bra.
Och när jag frågade mina
kvinnliga medarbetare om de
ville bli medlemmar fick jag

ett snabbt och enhälligt svar
– JA.
Elisabeth Massi Fritz

tycker att det är extra roligt
att Legally Lady är ett nätverk
utanför Advokatsamfundet.  
– På så sätt får man möjlig-

het att träffar kvinnliga juris-
ter inom andra branscher
som man kanske annars inte
hade kommit i kontakt med,
säger hon. 

Enligt Elisabeth Massi
Fritz räcker det inte att ha bra
betyg och att vara en duktig
jurist för att jobba på advokat-
byrå. Det är en förutsättning,
menar hon. 
– Det är jätteviktigt att man

också är engagerad och kän-
ner passion för det man arbe-
tar med. 
För att kunna göra det är

det, enligt Massi Fritz, av stor

58 | Legally yours | 2 | 2013
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Sedan i början av februari i år finns möjligheten
för landets alla kvinnliga jurister att teckna
medlemskap i Blendow Groups kvinnliga nät-
verk Legally Lady. 

Responsen har varit mycket bra, både i advo-
katbyråvärlden men också inom andra bran-
scher. Först ut att anmäla samtliga kvinnliga
jurister på sin byrå var advokat Elisabeth Massi
Fritz på Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB.

AV ANNA PERSSON   | FOTO ELISABETH OHLSON WALLIN

”Självklart
stöttar 
jag mina
jurister”

ADVOKAT ELISABETH MASSI FRITZ:

V
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vikt att man trivs både på
jobbet och med sina arbets-
uppgifter. Men också att man
mår bra, både fysiskt och
mentalt.

– Vi på byrån satsar i år ex-
tra mycket på balans mellan
arbete och privatliv och på
att må bra. Därför var det ex-
tra roligt och se att Legally
Ladys första event i år hand-
lade om mental styrka.

Att vara mentalt stark är A
och O, anser Massi Fritz. Inte
minst i advokatbranschen. 

– Vi arbetar mycket med
utsatta människor och då är
det jätteviktigt att vara men-
talt stark. Är du inte det tror
jag inte att du kan bli en till-
räckligt engagerad jurist i
det du gör, säger hon. 

För att få engagerade juris-
ter är det enligt Massi Fritz

viktigt med utveckling. Det
var därför en självklarhet för
henne att  erbjuda sina
kvinnliga jurister på byrån
medlemskap i Legally Lady.
Hon tycker dessutom att
andra arbetsgivare bör göra
detsamma för sina.  

– Som arbetsgivare och
chef har man ett ansvar att
stötta sina medarbetare oav-
sett kön. Att vara en chef som

erbjuder utveckling gagnar
inte bara medarbetarna utan
också våra klienter och det vi
arbetar för, säger hon.

Massi Fritz ser många för-
delar med nätverkande och
menar att det stärker medar-
betarna både som individer
och som grupp. 

– Jag tycker att det är vik-
tigt att man gör aktiviteter
ihop. Det stärker inte bara

▶ 
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sammanhållningen utan
ökar också både trivseln på
jobbet och nöjdheten bland
medarbetarna. Vilket i
slutändan gör oss till bättre
jurister. 

Vad finns det för nackdelar?
– Den enda nackdelen är att
tiden inte räcker till. Det
finns många olika sorters
närverk så det gäller att prio-
ritera och att engagera sig i
nätverk som man verkligen
trivs med, svarar hon. 
Utöver Legally Lady ingår

Elisabeth Massi Fritz även i
Brottsofferjouren samt i Ad-
vokatsamfundets nätverk
Hilda. Hon sitter dessutom
med i Barnombudsmannens
expertråd. 

Vad hoppas ni på byrån få ut av
ert medlemskap i Legally Lady?
– Intressanta föreläsningar
som leder till ett fortsatt en-
gagemang för det vi gör. Att
knyta kontakter och få in-
blick i andra branscher. Men
också att utbyta erfarenheter
med andra medlemmar och
att hålla sig uppdaterad inom
sina rättsområden.

Har du något exempel på när du
haft nytta av att vara med i ett
nätverk?
– Jag har bara positiva erfa-
renheter. Jag har till exempel
lärt känna jurister i olika
bransch-er vilket har lett till
att det sedan har varit enkelt
att lyfta luren och ställa en

fråga eller att själv besvara
frågor.
Enligt Elisabeth Massi

Fritz har man alltid glädje av
att nätverka. 
– Det handlar om att ge

och ta och samtidigt ha kul. 

På vilket sätt kan nätverk och
nätverkande hjälpa jurister
fram i karriären?
– För unga jurister är det ett
ypperligt tillfälle att hitta fö-
rebilder och kontakter i den
framtida yrkeskarriären. Och
för oss som har varit yrkes-
verksamma i många år är det
ett bra sätt att utbyta kun-
skap, få inblick i andra bran-
scher och att stärka vårt kon-
taktnät, svarar Massi Fritz. 
Att Legally Lady riktar sig

till kvinnor i olika åldrar är
bara positivt, anser Massi
Fritz. 
– Det är då det blir som

bäst, när unga och äldre med
olika arbetslivserfarenhet får
mötas. Det är nyttigt och ro-
ligt att både kunna ge och ta.  

Rekommenderar du andra
kvinnliga jurister att bli medlem
i Legally Lady?
– Ja absolut. Jag tycker att
man ska stötta nätverk som
vänder sig till kvinnliga juris-
ter och som dessutom har ett
bra innehåll. Det är en fin
blandning av ämnen som
känns rätt i tiden. Ett nätverk
som Legally Lady är alltid bra,
inte minst karriärmässigt.    n

Ett nätverk som 
Legally Lady 
är alltid bra, 
inte minst 
karriärmässigt.

     
     

       e.

’’

www.familjensjurist.se

Då passar du hos oss!
Vårt uppdrag finns i vardagslivets små och stora hän-
delser. Det ställer höga krav på våra jurister inte bara 
med genuin kompetens inom familjejuridik och övrig 
juridik för privatpersoner. Det krävs också ett stort enga-
gemang 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 arbeta med  

livets stora frågor, ha 

betydelse i människors 

liv och uppleva att du 

gör skillnad?”

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

Anneli Stefansson, Familjens jurist i Skellefteå
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Stämningen var på topp när
kvinnliga jurister i Blendow
Groups nätverk Legally Lady
träffades och minglade under
årets första kvällsevent. 

Torsdagen den 21 februari höll 
Legally Lady ett kvällsevent på 
temat hälsa/välbefinnande. Ett
femtiotal kvinnliga jurister kom
till Blendow Group för att mingla
och lyssna på kändistränaren Nick
Söderblom som har 30 års erfa-

renhet av personlig träning och
mental coachning. Söderblom
pratade bland annat om vikten av
mental och fysisk styrka och hur
det hjälper dig fram i karriären.
Förutom träning och kost tipsade
han om hur du med mental och
fysisk styrka kan öka dina chanser
att fatta rätt beslut – både i arbe-
tet och privat.

Intresset för kvällseventet var
stort, det blev snabbt fullsatt och
väntelistan var lång. 

Hälsa och välbefinnande 
med Nick Söderblom

Starkt personligt varumärke
–winwin för företaget och karriären

Nick Söderblom, personlig tränare och mental
coach.

Veronica Alfvengren, Julia Kempff och Elina Linder
från Advokatbyrån Elisabeth Fritz.

Johanna Back, Saab, Christina Larsson, Advokat-
firman Ingvarsdotter och Sanna Svennerstad, 
Advokataktiebolaget Independent Lawyers.

Hanna Nilsson från Awapatent och Tina Nordenbrink
från Transportstyrelsen.

Sophia Anderberg, Socialdepartementet,Mahtab
Zakikhani, Swedac, Carin Carlsson, Konkurrens-
verket och Sara Lemouré, Advokatbolaget Elste.

Anita Linder, Kammarrätten i Sthlm, och Kristina
Forsbacka, Bird&Brid.

Jennie Klingberg och Maria Jennerholm, båda från
Setterwalls.

Karolina Sjöberg, Almega, Susanne Falk, Landahl
och Linn Walenty, Wistrand.

Camilla Grimelund Thomsen, .SE, Elina Linder, Advo-
katbyrån Elisabeth Fritz, Elisabeth Ekstrand, .SE

Pia Lanneberg, varumärkesstrateg, InnerBrand. 

Ann Kjellqvist, Wistrand och Ulrika Wallón, SJ AB.

Vill du 
också gå på

Legally Ladys
event? Maila

info@legallylady.se

Tisdagen den 12 mars bjöd
Legally Lady in ett femtiotal
kvinnliga jurister till årets första
frukostseminarium.

Morgonen inleddes med en ge-
mensam frukost, därefter en 

intressant föreläsning av varu-
märkesstrategen Pia Lanneberg
från InnerBrand.  Hon pratade om
vikten av ett starkt personligt
varumärke och hur det lyfter både
företaget och den egna karriären.

För att stärka ditt varumärke

måste du, menar Lanneberg, för-
stå hur du uppfattas och ta kon-
troll över det. Du blir då köpbar -
det vill säga ihågkommen på rätt
sätt och för rätt sak – och hamnar
top-of- mind hos kunder, upp-
dragsgivare och andra som fattar

beslut om dig. Detta ger inte bara
enorma konkurrensfördelar för
den egna karriären utan också för
företaget du företräder, enligt
Lanneberg. Till exempel ökat anse-
ende, fler affärer och stärkt före-
tagsvarumärke. 
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Ryktet stämmer. 
Madeiraturistens medel-
ålder är en bra bit över
60 år. Märkligt, för den
portugisiska ön sjuder 
av äventyr. 

RESA  |  MADEIRA |  PORTUGAL

Madeira
utan rullatorFull rulle 

62 | Legally yours | 2 | 2013
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EFTER CIRKA
20 MINUTER

HAR VI HOPPANDE
DELFINER PÅ AVSTÅND
FRAMFÖR FÖREN. 

I havet utanför Madeira finns delfiner, valar och fiske i
världsklass.

marina i en snabbgående ribbåt är me-
delåldern bland passagerarna, med Ma-
deiramått, uppseendeväckande låg.
Målet är att hitta delfiner och den gråa
gummibåten vibrerar lika mycket av
förväntan som av de kraftiga utombor-
darna. Badkläderna är på, en kamera
sitter i varje hand. Om vi har tur kom-
mer vi att få bada med de glänsande
snabbsimmarna.
– Vi ser delfiner på i princip varenda

tur, men det är inte alltid vi kan simma
med dem. Om delfinerna verkar stres-
sade eller om de har små kalvar, då
hoppar vi inte i, säger marinbiologen
Cláudia Moreira. 
Hon eller en av hennes forskarkolle-

gor är alltid med ombord för att se till
djurens bästa. För att på enklaste sätt
hitta delfinerna finns två spanare på
land, som skannar havet med kikare
och via radio dirigerar båten till rätt
plats.
Efter cirka 20 minuter har vi hop-

pande delfiner på avstånd framför
fören. Gaspådraget ökar för att kvickt 
ta oss nära, men inte för nära. Motorn

TEXT GÖRAN INGMAN | FOTO JOHAN MARKLUND | VAGABOND

Ta en toboggan från Monte.
Ett turistnöje med gamla
anor.

      

   

OOm du fick i uppdrag att skapa en pen-
sionärsdestination, att bygga den idea-
liska semesterorten för resenärer vars
leder och lemmar tappat i spänst och
kraft, hur skulle du göra? 
Trycka in åtta mäktiga bergstoppar

på en yta mindre än halva Öland, mo-
dellera fram ett luftigt ravinlandskap
med fuktiga sagoskogar och krydda an-
rättningen med långa trappor till svår-
nådda bad? Knappast. 
Ändå är det precis så Madeira ser ut. 
Pensionärsön, bergsparadiset, para-

doxen.
Exakt varför Madeira, trots sin vilda

konfiguration, blivit ett resmål främst
för äldre är svårt att få ett entydigt svar
på. Turismen har anor som sträcker sig
ända tillbaka till 1500-talet, då ön
nämns i både italienska och engelska
resedagböcker. Ön prisades för sitt
milda klimat, vackra natur och senare,
från 1700-talet, även för att ha rent te-
rapeutiska förtjänster. 
Under 1800-talet omnämndes Ma-

deira, och specifikt området runt Fun-
chal, i internationell medicinsk
litteratur som en plats med goda egen-
skaper för att bota lungtuberkulos,
något som spelade stor roll för att
marknadsföra ön. 
På senare tid brukar avsaknaden av

fina sandstränder, Funchals lågmälda
nattliv och ett prisläge högre än de
konkurrerande Kanarieöarna nämnas
som förklaringar till att fler äldre än
yngre resenärer väljer Madeira.
När vi nästa dag lämnar Funchals

’’

62_67_Madeira  2013-04-11  03.03  Sida 63



Bangkok i premium class från 10.805:- inkl skatt
mot ett tillägg på 9.085:- inkl skatt reser du i business class

I sommar får vi nya vingar

Från mitten av juli fl yger vi fabriksnya Boeing 777 på sträckan Arlanda – 
Bangkok och lyfter vår legendariska service till ett helt nytt plan. Sawasdee!

För resor bortom Bangkok kontakta din lokala resebyrå alternativt 
www.thaiairways.se och se fl er av våra Sawadee kampanjer   
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stryps när delfinerna är kanske 50
meter bort. Vi guppar stilla och väntar
på att djuren ska ta första steget. Kame-
ror rasslar och försöker fånga ryggfenor
som pilar fram med Funchal och ber-
gen som fond. Snart har vi den första
delfinen alldeles intill båten och Cláu-
dia ger klartecken. Vi glider ner i svalt
Atlantvatten, håller oss fast i trossen
längs relingen, justerar cyklopen och
kikar under ytan. 

En sadeldelfin glider förbi på bara
någon meters håll med solreflexer spe-
lande över ryggen och ett leende fastk-
listrat i mungipan, med den där
charmiga självsäkerheten gränsande
till arrogans som delfinerna är en-
samma i djurriket om att visa upp. 

De simmar runt oss. Ibland nära, 
ibland som skuggor
på avstånd. Ljuden
fascinerar. Viss-
lingar, klickningar
och knarranden. Det
är omöjligt att inte
undra vad de säger
till varandra. 

Några timmar se-
nare. Kvällen skym-
mer och de stora
fönstren på restaurang Vila do Peixe är
öppna mot utsikten över fina fiskebyn
Câmara de Lobos. 
Atlanten rullar in bortom tegeltak och
ankrade båtar i viken som Winston
Churchill förevigade med pensel och
staffli.

Första rätten är grillade lapas, ett
skaldjur stort som en femkrona som
klänger på klippor och stenar runt 
Madeiras branta kust och är lätta att
plocka. Smaken, med några droppar 
citron, är salt men god. Som att ta en
tugga av havet. 

Sedan följer en grilltallrik med ton-
fisk, papegojfisk och havsbrax. Och en
flaska kallt, vitt portugisiskt vin.

Portugal är inget stort matland. Om
grannen på Iberiska halvön, Spanien,
har ett välförtjänt rykte som leverantör
av goda smaker och fina råvaror, saknar
Portugal detsamma. Men Madeira lig-
ger inte på Iberiska halvön och ön bju-
der på en annan matupplevelse än den
på Portugals fastland. 

Köttälskare går garanterat igång på
specialiteten espetada, stora bitar av
biff som gnuggas med vitlök och salt
och grillas på spett. En annan lokal
kötträtt är carne vinho e alhos, fläskbi-
tar marinerade i minst fyra dagar i en
blandning av vitlök, vin, vinäger och 
lagerblad innan de tillagas i samma
sås. Pigg och syrlig smak, mört kött.

RESA | MADEIRA | PORTUGAL
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Vila do Peixe i Camara de Lobos är värd taxiresan för sina goda fisk  och skaldjursrätter. 
Samma gäller för kötträtterna testa grillspettet espetada här! – på Adega da Quinta i hotellet Quinta do Estreito, 
quintadoestreitomadeira.com.

På Vila do Peixe väljer du vilka
fiskar som ska läggas på grillen.

Prova Madeira 
på Blandy’s 
Wine Lodges.

Grillade lapas  – bättre än ostron.

       
           

     

              
           

         
           

             09:22

MADEIRA BJUDER PÅ EN ANNAN
MATUPPLEVELSE ÄN DEN PÅ 
PORTUGALS FASTLAND. 

Dae stora fönstren på restaurang Vila do Peixe är öppna mot utsikten över fina fiskebyn Câmara de Lobos. 

▶

’’
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MADEIRA | SNABBFAKTA

Yta: 800 km2. 57 x 22 km (som bredast).
Högsta berg: Pico Ruivo, 1 862 möh. 
Ön har åtta toppar över 1 500 möh.
Antal invånare: 270 000.
Läge: i Atlanten 500 km väster om 
Marocko,
400 km norr om Teneriffa. 
Valuta: Euro.
Språk: portugisiska. Engelska går ofta
bra.
Tidsskillnad: -1
Landsnummer: 351

Olof Palmes gata 20a, 
111 37 Stockholm 

resa@exclusivetours.se
www.exclusivetours.se

Cyckling 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

Marknaden Mercado de Lavradores i
Funchal är en imponerande uppvisning
av lokala råvaror. Månglarna på övervå-
ningen bjuder ut närodlade bananer,
avokado, jordgubbar, ananas, tomater,
den ovanliga kirimojafrukten och pota-
tis. 
Potatisen skördas tre gånger per år

på Madeira, eller fyra. Uppgifterna vari-
erar, men potatisskördarnas frekvens är
en uppenbar källa till stolthet för Ma-
deiraborna. 
En halvtrappa ner slaktar buttra män

med knivar stora som machetes dags-
fångster från havet. Tråg med lapas
trängs med svarta, vasskäftade dolkfis-
kar, även det en lokal delikatess som
fångas på stora djup ute i Atlanten, och
trinda tonfiskar med tomma ögon och
gula fenor. 
Den som inte nöjer sig med att titta

på fiskar i marknaden, eller äta dem
nygrillade på restaurang, fixar en rejäl
semesterbudget och testar djuphavs-
fiske. Vattnen utanför Madeira tillhör
världens främsta platser för big game
fishing. 
Förklaringarna är två: läget mitt ute i

Atlanten och att ön stupar rakt ned i
djupet. Några grunda områden finns
knappt, vilket får såväl delfiner och
valar som fiskar att gå alldeles nära ön.

En berättelse om Madeira vore inte
komplett utan levadorna, ett unikt
system av smala bevattningskanaler
som byggdes för hand av afrikanska
slavar på 1800-talet. Syftet är att föra
vatten från de regniga norra delarna av
ön till odlingar på södra sidan, men le-
vadorna gör också Madeira till en vand-
ringsö av rang. 
– De gårdar som vill ha vatten betalar

för att få tillförsel under en viss period
och speciella levadaskötare, levadeiros,

kontrollerar flödet, förklarar bergsgui-
den Louise de Freitas.
Längs levadorna löper leder som tack

vare den försiktiga stigningen gör det
förhållandevis enkelt att ta sig fram i
bergen. Den sammanlagda sträck-
ningen är hela 215 mil och det finns ett
stort antal populära vägar att välja, be-
roende på fysisk form och hur länge du
vill vara ute.
Regn smattrar mot trädkronor när vi

vandrar Levada do Caldeirão Verde, en
av öns vackraste leder. I sluttningarna
växer lagerträd, japansk ceder, mahog-
nyträd, enorma ormbunkar, stora blå-
bärsbuskar och vilda jordgubbar. 
När molnen tillfälligt skingras hittar

vi en öppning i bladverket. Byarna Ilha
och Santana tittar fram som leksaks-
byggnader långt, långt nedanför och
bergssidorna är täckta av regnskogs-
djup grönska. En skarp doft av eukalyp-
tus sticker oväntat till i näsan.
– Eukalyptusträden hämtades från

Australien, men har blivit en riktig
plåga. De förökar sig ohejdat och
dricker massor av vatten, säger Louise

och tillägger missnöjt:
– Och vi fick inte ens med några koa-

labjörnar.
Med blöta fötter, trötta ryggar och

nöjda efter en dag i storslagen natur
kliver vi in på hotellet. Dunkande bas-
gång och Right said Fred's tidiga 90-
talsdänga I'm too sexy möter i lobbyn.
På en scen dansar fyra tappert leende
unga tjejer i tajta röda kläder runt en
uttråkad 30-årig man i kycklinggul piké
och kamouflagebyxor. Affischen på an-
slagstavlan berättar att det är Crazy
Dancers Dancing Show, precis som
varje lördag. 
Right Said Fred byts ut mot Joe Cock-

ers You can leave your hat on utan att
den lilla publiken reagerar. 
Jo, förresten. En leverfläckad hand

slår en träkäpp taktfast i golvet och en
grånad hjässa vajar sakta. En tant med
rullator sover med öppen mun.
Madeira är, utan tvekan, ett resmål

för pensionärer. Men du behöver inte
vara gammal för att upptäcka ön. Tvär-
tom.
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Det är gästen som står i fokus
– inte du själv. 

FRÅGA:
Jag är biträdande jurist på en
advokatbyrå i Stockholm och
avskyr när jag måste mingla
och representera i jobbet – har
du några tips? 

Blyg bitris
SVAR:
Många svenskar tycker att
minglandet är onaturligt.
Man känner sig påträngande
och upplever att det skorrar
falskt att gå runt med ett
vinglas i handen och prata
med folk man inte riktigt
känner. Samtidigt vet vi att
vår bransch är beroende av
goda nätverk och förtroende-
fulla relationer. Vi måste
helt enkelt ägna en viss del
av vår arbetstid åt att repre-
sentera och träffa nya män-
niskor vilket innefattar olika
former av mingel. Dessutom
är det ohövligt och till och
med renomméskadligt för
byrån att inte ta hand om
sina gäster och visa dem
uppmärksamhet.

För att komma till rätta
med ditt problem tror jag att
du måste byta perspektiv.
Minglandet är inte en privat
sysselsättning, det är en ar-

betsuppgift. Det finns goda
skäl att inte låta våra arbet-
suppgifter bli för privata.
För att åstadkomma per-
spektivförskjutningen och
komma bort från det privata
krävs en teknik.

Den grundläggande upp-
giften i alla mingeltekniker
är att få samtalspartern att
prata – din uppgift är främst
att lyssna. De flesta männi-
skor är intresserade av att
prata om sig själva. Det lät-
taste sättet att få igång sam-
talet är att ställa öppna
frågor, som inte kan besva-
ras med ett kort ”ja” eller
”nej”. Leta efter samtalsäm-
nen som aktiverar sam-
talspartnern. Är denne mest
intresserad att tala om sitt
arbete, sin familj eller se-
naste golfresan med po-
larna? För att samtalet inte
ska bli en ren intervju måste
du då och då släppa lite in-
formation om dig själv,
gärna i bekräftande ordalag
och avsluta med en ny
öppen fråga. 

För att starta ett samtal –
oavsett om det är med en
grupp som redan står och

pratar eller en person som
står i hörnet för sig själv –
så krävs en instegsreplik. En
instegsreplik kommer alltid
att kännas konstlad, men det
finns inget att göra åt det.
När ni pratat i 5-15 minuter
och berört ett par olika
ämnen är det dags att av-
sluta. Det gör du genom att
tala om för samtalspartnern
att du ska mingla vidare
eller ta hand om dina övriga
gäster. Tacka för en trevlig
pratstund och lägg på min-
net vad ni pratade om. 

I början kan det kännas
obekvämt men snart kom-
mer du att märka att det fak-
tiskt är väldigt spännande
att lyssna på andra männi-
skors berättelser och till
skillnad mot en spännande
film kan du genom dina frå-
gor påverka handlingen. Det
kommer dessutom att bli en
stor lättnad för dig när du på
allvar förstår att det är gäs-

ten som står i fokus och inte
du själv. Släpp också eventu-
ella krav på att minglandet
ska leda till något nytt upp-
drag eller liknande – effek-
terna kommer på lång sikt
om du gör minglandet till
en del av din vardag. 

Exempel på öppna frågor
Hur kom dig sig att du flyttade 
till Göteborg?
På vilket sätt tycker du att revi-
sorernas situation har föränd-
rats sedan du började på e&Y?
Vilka utmaningar kan du se inom
IT-branschen de kommande
åren?
Vad har du för fritidsintressen?
Vad är det som gör att du älskar
segling?

Lästips
jeanne Martinet “The Art of
Mingling” – New York 2006
Don Gabor, “How to Start a Con-
versation and Make Friends” –
New York 2001

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

▼

STIL

LARS ARRHED,
advokat på Lindahl

Lars Arrhed skriver om stil och etikett och svarar på läsarnas frågor. Han är advokat på Lindahl 
och leder sedan april Göteborgskontorets avdelning för varumärken och övrig immaterialrätt.  

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

E-POST:      info@standardbolag.se
HEMSIDA:  www.standardbolag.se

STOCKHOLM
GÖTEBORG

08-23 41 15
 031-17 12 25

FALUN
MALMÖ

023-79 23 00
040-720 20

Snabbavveckling - nu ännu enklare    Snabbavveckling har varit det enkla sättet att 
avveckla vilande bolag sedan vi skapade tjänsten på 1990-talet. Vi har förenklat tjänsten ytterligare, bland annat genom att antalet 
handlingar vid överlåtelsen nu är färre. Sänd balans- och resultatrapport för snabb offert. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
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karriär -  ändra "påstås han fungerat", t "påstås ha
fungerat".
står före Björtn Borg ifall jag inte ändrat det själv...

…och ta emot
Tacka…

68 | Legally yours | 2 | 2013

Experten Joakim Karlsson visar
hur du bäst hanterar kritik 
– och blir starkare av den.
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5. Ta till dig berättigad kritik,
bortse från den kritik som ej är
berättigad

6.Betrakta fel som en del av din
utveckling

7. Lär dig av dina fel och rätta till
dem

8.Ta reda på de bakomliggande
orsakerna till fel som har en
tendens att upprepa sig

När det gäller din egen roll
att påpeka fel och brister så
gör det i en anda av att du
vill se en förbättring i den
relation du har med indivi-
den eller organisationen.
Om du är känd som en per-
son vars primära mål med
kommunikationen är att på-
peka fel och brister så var
beredd på att du med detta
beteende kan ha gjort din
omgivning immun mot kla-
gomål och tillrättavisanden
från dig, det är helt enkelt
din signatur –folk kan den
utantill.
Ett enkelt tips när du arbe-

tar tillsammans med andra
är att fokusera dina kom-
mentarer på följande tre om-
råden, med primärt fokus på
de första två.

1. ”Fortsätt med att…”, ta upp det
som görs bra och betona vikten
av att personen i fråga fortsät-
ter med det. 

2. ”Börja med att…”,  ta upp så-
dant som de berörda behöver
börja med att göra för att ni
skall kunna höja kvalitén

3.”Sluta med att…”, utan vidare
diskussion är det emellanåt
viktigt att ta upp saker som
helt enkelt skall upphöra för
allas bästa

Om fokus ligger på att kom-
municera vad ni skall fort-
sätta med att göra och vad ni
skall börja med att göra så
finns det oftast mindre tid
att göra det som är fel varför
den kvoten tenderar att
minska utan att det tas upp
till diskussion till vardags.
Det finns de som använder

klagomål som en del av
deras väl inövade härskar-
teknik för att försätta dig ur
balans och vinna fördelar
gentemot dig. Ett bra exem-
pel är tennisspelaren John
McEnroe som med jämna
mellanrum skällde ut såväl
publik, domare som medspe-
lare. Vi som betraktade dessa
klagomål upplevde dem möj-
ligtvis som oplanerade och i
högsta grad orsakade av fel
som någon annan begått
vilka nu McEnroe nu gav
återkoppling på. 
Sanningen påstås vara att

detta var en teknik McEnroe
använde sig av för att skapa
längre pauser för egen åter-
hämtning efter till exempel
långbollar. Normalt sett har
man bara omkring 25 sekun-
der på sig att serva efter av-
slutad boll i tennis. På detta
sätt skapade McEnroe den
paus han tyckte sig behöva
samtidigt som han försatte
sin motspelare ur balans.
Det påstås han fungerat på
de flesta motspelare utom
en – Björn Borg, han var helt
enkelt för lugn för att tappa
humöret. Så avslutningsvis:
räkna till tio innan du kom-
menterar ett klagomål som
du känner håller på att få dig
ur balans.FO

TO
: I
BL

KARRIÄR | LEDARSKAP

JOAKIM KARLSSON
joakimz@mac.com

Joakim Karlsson är verksam som managementkonsult 
inom kommunikation, strategi och ledarskap.
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Normalt sett reagerar vi med
en försvarsinställning när vi
får klagomål, oavsett hur
detta har lindats in. 
Vi kan alla tricksen, först

får vi ett par positiva omdö-
men för att sedan få ett par
negativa. Oavsett hur klago-
målet presenteras så känner
vi hur adrenalinet rusar för
att försvara oss. Hur gör jag
för att lägga fokus på det
som skall förbättras, om det
nu verkligen är så som upp-
giftslämnaren påstår, att jag
har gjort något som nu är
föremål för ett klagomål?
En undersökning gjord av

TARP (Technical Assistance
Research Programs) visar att
26 av 27 kunder som är
missnöjda med ett företags
service väljer att inte rekla-
mera. Som skäl anger de dels
tidsspillan och dels förar-
gelse. Sannolikt är siffrorna
snarlika när det gäller vårt
privata umgänge.
För att kunna hantera ett

klagomål konstruktivt så kan
följande råd vara en bra bör-
jan.

1. Se klagomålet som en rekla-
mation vars syfte är att du och
din organisation skall bli bättre
på det ni gör. Ytterst handlar
reklamationen om affärsut-
veckling, kanske en av de vikti-
gaste grunderna för detta des-
sutom

2. Eftersom endast en av 27
missnöjda kunder för fram sitt
missnöje så bör de tas emot
med uppskattning och upprik-
tighet

3. Lägg känslorna åt sidan och
fokusera på det som skall åt-
gärdas för att kunden skall bli
nöjd.

4.Delegera rätten till att åtgärda
fel och brister till de som är
närmast kunden.

5. 95 procent av de som rekla-
merar klagomål skriftligen
fortsätter att vara kunder om
de får ett snabbt och tillfreds-
ställande svar

I grunden handlar det om ha
att rätt inställning till rekla-
mationen. Syftet är att du
och din organisation skall
bli bättre. 
Eftersom vi alla är poten-

tiella mottagare av reklama-
tioner, privat såväl som i
vårt yrke, kan det vara värt
att ta fram en ”Reklamation-
spolicy” som organisation
och som individ:

1.Säg ”tack” och mena det!
Eftersom endast en av 27
framför sitt klagomål borde de
visas uppskattning.

2. Förklara varför du värdesätter
klagomålet, i förlängningen
gör det företaget mer konkur-
renskraftigt och är en viktig
kugge i affärsutvecklingen

3.Be om ursäkt för felet, en 
genuin ursäkt

4.Lova att göra något åt saken 
5. Be om nödvändig information
6.Rätta till felen –snabbt
7.Kontrollera att kunden är nöjd
8. Se till att förebygga framtida

fel
Bäst är att även öka kontrol-
len av det som levereras till
kund i syfte att minimera
eventuella fel.
När det gäller kritik eller

klagomål mot dig som per-
son är det svårare för många
att koppla bort känslorna än
vid hantering av klagomål
som rör den egna organisa-
tionen. Det är därför natur-
ligt att bli stressad och i
vissa fall även upprörd. I
grunden handlar det dock
om att använda andras kritik
av dig på ett positivt sätt: 

1.Först när du blir uppmärksam
på de fel du gör kan du åtgärda
dem, välj därför att vara tack-
sam och gläd dig när felen
upptäcks.

2.Erkänn dina fel, låt bli att bort-
förklara dem

3. Uppfatta tillrättavisningen
som en gåva, se det som en
utmaning att bli bättre

4. Undvik att känna dig sårad el-
ler reagera negativt

BJÖRN BORG VAR HELT 
ENKELT FÖR LUGN FÖR 
ATT TAPPA HUMÖRET. 
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10 PORTIONER
ramslökskräm
90 g Ramslök
110 g Vattenkrasse
200 g Matolja
30 g Äggula
25 g Rostad citronjuice
7 g Salt
10 g Vatten
Plocka och tvätta vattenkrassen och
ramslöken. Mixa med matoljan. Mixa ihop
äggula, citronjuice, salt och vatten i en
bunke. Tillsätt den gröna örtoljan under
ständigt mixande till du en slät kräm.

Confiterad lök
5 st Vårlökar
2 st Färska vitlökar
1 st Citron
3 dl Matolja
Dela citronen på mitten och stek den på
snittsidan tills den blir mörkt rostad.
Lägg citronen och oljan i ett bleck. Dela
vårlöken på längden och rosta den med
en gasbrännare. Plocka ner vitlöken en-
ligt anvisning och lägg all lök i oljan. Baka
lökarna i ugn på 110°C tills de är mjuka.

Potatiskrokett
2st Bakpotatisar (Rooster)
50g Getost
3st Ägg
0,5dl Vatten
2dl Vetemjöl
2dl Panko (ströbröd)
½st Citron

Saltrosta potatisen i ugn på 200°C cirka 
1 1/2 timme. Mosa inkråmet från potati-
sen med en sked. Tillsätt getost och 
äggulor och smaka av med salt, peppar
och citronzest. Rulla till 25 jämnstora
bollar och vänd först i mjöl, sen i uppvis-
pad äggvita,ägg och vatten och sist i
ströbröd. Upprepa och ställ i kyl.

Lammrostbiff
1 kg Lammrostbiff
1 st Rosmarinkvist
1 st Timjankvist
2 st Vitlöksklyftor
1 msk Smör
Putsa lammrostbiffen och krydda den
rikligt med salt och svartpeppar. Bryn
köttet på 7:ans värme med fettsidan ner
tills den blir krispig. Vänd sedan köttet
och bryn det runt om. Tillsätt örter och
smör mot slutet. Ös köttet, lägg det på
ett bleck och baka i varmluftsugn på
100°C till en innertemperatur på 58°C.

”Fattigmansparmesan”
100 g Levainbröd (mixat)
1 st Vitlöksklyfta (skalad)
2 msk Matolja
1 st Citron 
Riv brödet fint. Blanda med matolja och
vitlöksklyftan (lättkrossad). Dela citro-
nen. Baka allt i varmluftsugn på 150°C
tills gyllenbrunt.

10 PORTIONER
Kaka:
1 st Ägg
1 dl Socker
25 g Smör
0,75 tsk Bakpulver
1 dl Vetemjöl

Toscatäcke:
25 g Flagad mandel
25 g Socker
25 g Smör
1/2 msk Mjöl
1/2 msk Grädde

Kaka: Vispa ihop ägg och socker, smält
samtidigt smöret. Blanda ihop bakpulver
och mjöl och tillsätt det i äggsmeten
under omrörning. Rör ner det smälta
smöret. Bred ut på plåt täckt med sili-
konmatta och baka i varmluftsugn på
175°C ca 20 min.

Toscatäcke: Smält smör och mjöl till-
sammans. Tillsätt mandeln och rör. Till-
sätt grädden när allt smält ihop. Häll ut
smeten över kakan när den nästan är klar
och fortsätt baka tills toscatäcket är gyl-
lenbrunt.

rabarber- och älgörtsorbet
1/3 st Gelatinglad
200 g Vatten
200 g Älgörtsdryck
200 g Rabarber
60 g Socker
30 g Citron
½ st Vaniljstång

Skal från rabarbern
Koka upp allt utom gelatin och citron i en
kastrull. Låt koka ihop och stäng sedan
av värmen. Smaka av med citronjuice
och tillsätt gelatinbladet, blötlagt. Sila
sorbetgrunden och frys.

Sockerflarn
100 g Socker
100 g Glukos
25 g Vatten
20 g Smör
?? Frystorkade hallon (mixade)
Koka ihop alla ingredienser till 155°C och
häll ut på en silikonmatta för att svalna.
Mixa den hårda kakan i en kryddmixer
och sikta ut pulvret på en ny silikon-
matta. Baka i ugn på 180°C tills sockret
smält ihop på nytt. Pudra med mixat hal-
lonpulver.

Mandel-och vaniljkräm
250 g Mandelmjölk
50 g Socker
3 st Äggulor
18 g Maizena
1 st Vaniljstång 
Sjud upp mandelmjölken med vanilj-
stången. Rör under tiden ihop äggula,
socker och maizena.
Slå den varma mjölken över äggbland-
ningen under omrörning. Häll tillbaka allt
i kastrullen och låt koka upp under stän-
dig vispning. Sila och kyl.

Övrigt
600 g Rabarber
1 st Rabarberstång
15 st Färska hallon

Bergamott
Citronmeliss 

Skala rabarbern och spara skalen till 
sorbeten. Ånga allt utom 1 stång i ångugn
3-5 minuter. Låt svalna och skär enligt
instruktion. Hyvla den sista stången med
en skalare. Lägg i kallt vatten. Skär res-
terna av stången i små kuber. Blanda ku-
berna med 5 mosade hallon och smaka
av med bergamott. 

MAT | VÅRMENY

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.

ÖRTSTEKT LAMMROSTBIFF
med ramslökskräm, getostkrokett 
och fattigmansparmesan

TOSCAKAKA
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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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Man kan säga att det finns
fem olika sätt att göra söta
viner på. Den som vill fram-
ställa ett sött vin, (men inte
väljer att avbryta jäsningen
med vinsprit) måste hitta
andra vägar för att få fram
ett vin med sötma och extrakt-
rikedom. 
Vinmakaren kan då an-

vända sig av fyra olika for-
mer av råmaterial för att
åstadkomma detta.
En god druvmognad med

friska druvor kan ge tillräck-
ligt med socker i druvorna
för att få material som kan
användas föra att framställa
söta viner med bra alkohol-
halt och restsötma. 
Vinmakaren måste när

denna metod används av-
bryta jäsningen innan sock-
ret tar slut. Om man inte gör
det fortsätter jäsningen till
dess vinet blir torrt. Vinma-
karen kan avbryta jäsningen
med hjälp av kyla, svavel
eller filtrering. Ett annat sätt
är att vinmakaren låter vinet
jäsa ut och sedan sötar upp

det i efterhand genom att
tillsätta ojäst druvmust ser
gör att vinet får sötma. 
Systembolagets mest,

utan diskussion, prisvärda
vin är framställt enligt
denna metod. Det är under-
bara Moulin Touchais från
Anjou i Loiredalen. Moulin
Touchais görs på druvan
Chenin Blanc. Här kan man
tala om att bolaget för en
gång skull har ett brett sorti-
ment. Hela tio årgångar
finns att tillgå. Det dyraste

(men ack så billigt) är årgång
1971 som endast kostar 599
kronor för en helflaska. Dof-
ten är stor och mogen med
inslag av arrak, äpplen och
en liten mineralton. Smaken
är fyllig och söt med en här-
lig syra som balanserar
vinet. Lång eftersmak. Det
billigaste är årgång 1998
som, hör och häpna, bara
kostar 199 kronor för en hel-
flaska. Doften är en bland-
ning av vått ylle, honung,
aprikoser, arrak och mandel-

massa. Smaken är fyllig, söt
med en frisk syra som balan-
serar upp sötman. Vinet har
utvecklats men kommer att
klara många år till. En annan
favorit är årgång 1997. Vinet
är utvecklat och har en me-
delstor doft som är elegant
med inslag av aprikoser och
saffran. Smaken är relativt
fyllig. Fin ren eftersmak. Jag
har haft förmånen att vid ett
par tillfällen få prova årgång
1887. Fortfarande ett levande
vin med fräschör och struk-

PETER AXELSSON
Vinexpert och advokat, delägare 
i Brottmålsadvokaterna i Stockholm

Många frågar mig vilket vin jag för tillfället rekommenderar. De
flesta vill ha tips om rött vin och ibland vitt eller mousserande. Men
jag tror aldrig någon frågat mig om jag kan rekommendera något sött
vin. Det är trist, det finns en uppsjö härliga söta viner att välja bland.
Nu ska jag tipsa er om några av dem.

med anor från 
de gamla grekerna

Söta viner
VIN | SÖTA VINER

Jean-Marie Touchais.                                              Moulin Touchais görs på druvan Chenin Blanc. 

68_77_Bakvagn  2013-04-11  10.43  Sida 72



Legally yours | 2 | 2013 | 73

tur. Moulin Touchais är ett
måste för den som gillar vin.

I Alsace görs också väldigt
trevliga viner av druvor som
skördats sent. De kallas här
för Vendange Tardive. Prova
gärna Gustave Lorentz Gewur-
tztraminer Altenburg de Berg-
heim. Ett vin med stor doft
och med inslag av rosor, ni-
veakräm och gröna äpplen.
Smaken är drygt medelfyllig
och halvtorr med fina syror,
frukt och härlig struktur.
Prova också Fernand Engels
Pinot Gris Vendange Tardive.

Nackdelen med den sol-
mogna varianten är att den
långa druvmognaden kräver
en varm och relativt torr
höst för att druvorna skall
kunna skördas friska.

Om det är fuktigt stimule-

ras svamptillväxt som kan
ge upphov till den svamp
som kallas Botrytis cinerea.
Om angreppet sker vid rätt
tidpunkt och i lagom omfatt-
ning bildas något som kallas
för ädelröta. Om angreppet
istället sker för kraftigt eller
för tidigt utvecklas gråröta
vilket ger bitterhet till vi-
nerna vilket är något man
inte vill ha.

För att få den goda svam-
pen krävs fuktiga, dimmiga
morgnar med långa varma
kvällar. Svampen medför att
det bildas små hål i druvska-
len vilket gör att vattnet
läcker ur druvorna som blir
små, förkrymta och uttor-
kade. Att se en sådan druva
är ingen fröjd. Det är ett
mögel som ser allt annat än
aptitligt ut. 

Men inne i druvan sker
positiva saker som ger en
ökad sockerkoncentration
och mustvikt som i sin tur
kan ge härliga söta viner.

Vid skörd skall druvorna
helst plockas en och en. Man
plockar dem i flera om-
gångar (kallas trier) och 
ibland upp till tio gånger.

Metoden är vanligast i
Sauternes men jag har inför
den här artikeln i stället kon-
centrerat mig på Österrike. I
den absoluta toppen av pro-
ducenter hör Kracher vars
söta viner tillhör de bättre
jag provat. Och detta på
grund av den härliga syra
som balanserar sötman.

Kracher Auslese har en doft
som i min näsa påminner
om ananas, nougat och per-
sikor. Smaken är relativt fyl-

’’

  

SYSTEMBOLAGETS MEST
PRISVÄRDA VIN ÄR UNDERBARA
MOULIN TOUCHAIS FRÅN ANJOU
I LOIREDALEN. 
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Vin Pris/kr Betyg

82173  Moulin Touchais 1971  (750 ml) 599 kr §§§§§

75068  Moulin Touchais  (750 ml) 349 kr §§§§(§)

4196  Moulin Touchais 1998  (750ml) 199 kr §§§§

74413  Kracher Auslese 2010  (375 ml) 159 kr §§§§

88876  Kracher Beerenauslese 2010  (375 ml) 199 kr §§§§(§)

77114  Kracher Zweigelt Beerenauslese 2011  (375 ml) 199 kr §§§§

12946  Tokaij Blue Label 5 puttonyos 2008  (500 ml) 269 kr §§§§x

Huber Riesling Eiswein (375 ml) 285 kr §§§§

BR0802  (import. Nr) 
Castello di Brolio Vin Santo 2005 (375 ml) 295 kr §§§§

lig och söt med en härlig
syra som gör att vinet är ba-
lanserat. Passar bra till bär.
Mindre vanligt är röda

söta viner som gjorts med
ädelrötade druvor men
Kracher gör ett sådant. Prova
gärna deras Kracher Zweigelt
Beerenauslese. Doften är me-
delstor med inslag av jord-
gubbar, hallon, kryddor,
mocca och ljus choklad.
Smaken är medelfyllig, söt
och frisk med en elegant
struktur. Passar bra till cho-
klad och pannacotta.
Ett land med anor när det

gäller söta viner som fram-
ställts med hjälp av ädelröta
är Ungern och distriktet To-
kaij. Det har hänt mycket i
Ungern sedan kommunis-
mens fall vilket också visar
sig i deras viner. Köp för all
del gärna Royal Tokaijs Blue
Label 5 puttonyos. Ett vin som
har torkade frukter i doften
som har utvecklats. Smaken
är fyllig, söt och frisk med

härlig frukt och fin struktur.
Bra längd.
Vatten fryser vid en högre

temperatur än druvsaft. Vid
sju-åtta minusgrader är det
bara de mest koncentrerade
druvorna vars must förblir
flytande. Vid en försiktig
pressning eller krossning av
dessa druvor kan man av-
skilja den koncentrerade
druvmusten.
Metoden kräver friska och

hela druvor som gärna får
vara lagom mogna för att på
så sätt behålla rena fina
syror. Metoden är vanligast i
Kanada och Tyskland. Alla
druvor kan användas men
vanligast är Riesling. Vi-
nerna kallas Eiswein eller
Icewein.
För att få den perfekta

temperaturen får man oftast
vänta till januari året efter
det som betecknas som skör-
deåret. Som ni alla förstår
innebär denna metod allt
eller intet. Ingen kyla, inga

frusna druvor. En fördel med
denna metod är att vinmaka-
ren inte behöver skörda
druva för druva.
Här kan Systembolaget ty-

värr inte skryta. Två viner
enligt listan. Men i dag finns
möjlighet att göra en priva-
timport. Så ge er iväg till bo-
laget och beställ Huber
Riesling Eiswein (importör är
Vinovativa). Om personalen
på monopolet säger att det
inte går så ljuger de. Vinet
då? Det har en stor doft som
är elegant med inslag av mi-
neral, apelsin och ingefära.
Smaken är fyllig och söt
med frisk fin syra och härlig
struktur. Bra längd.
De nu två sistnämnda me-

toderna har det gemensamt
att druvmusten koncentre-
rats genom att vatten har av-
lägsnats. Ett enkelt sätt att
göra detta på är att låta dru-
vorna torka efter skörden
vilket ofta sker på välventi-
lerade vindar. Ett alternativ

som används är att druvorna
får torka i solen. Ett krav för
att denna metod skall kunna
användas är att druvorna är
friska.
Tekniken kommer ur-

sprungligen från de gamla
grekerna och är ett av de
allra mest ursprungliga sät-
ten att framställa vin på.
Druvmusten blir ofta mycket
söt och koncentrerad. Den
höga sockerhalten innebär
att jäsningen stannar av sig
självt.
Metoden är vanligast i

varma länder såsom Italien
och på Medelhavsöarna.
Jag är stor vän av Vin

Santo (från Italien). Från
Castello di Brolio (Toscana)
kommer årgång 2005 Vin
Santo. Ett härligt utvecklat
vin med knäckiga toner och
inslag av nötter och torkad
frukt. Smaken är fyllig och
söt med  välbalanserad syra
och frukt. Lång eftersmak.
Perfekt till mandelskorpan.

   
  

             
           

             

       
           

             
           

VIN | SÖTA VINER

§ 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

SÖTA VINER
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KULTUR

Samhälle

Ett alldeles särskilt
land
Av Göran Hägg
norstedts

▶ italiens moderna historia
skildras levande – och anekdot-
späckat - av författaren Göran
Hägg.

Skönlitteratur

Stallo
Av Stefan Spjut
albert bonniers förlaG

▶ norrbottensthriller med av-
stamp i gammal svensk folktro
med troll, vättar och en över-
naturligt begåvad ekorre i 
bärande roller.  

Spänning

Familjen Corleone
Av Ed Falco
norstedts

▶ Mytologin kring filmtrilogin
Gudfadern växer fortfarande – trots
att originalförfattaren Mario puzo
dog redan 1999. ”familjen corleone”
är den tredje bok som förvaltar arvet,
historien bygger ursprungligen på ett
filmmanus.

LITTERATUR

I februari meddelades sedan
att dna-tester visade att det
var den beryktade 1400-
talskungen Rikard III. 

Kungen, som odödlig-
gjorts i Shakespeares pjäs
med samma namn, var den
siste av ätten Plantagenet.
Han dog vid ett fältslag
1485. Kvarlevorna hittades
aldrig.

På platsen där fyndet gjor-

des fanns tidigare ett kloster
där historiker länge miss-
tänkt att kungens kropp för-
varades. 

För att identifiera Rikard
III har historikern John Ash-
down-Hill spårat släktingar
till kungens storasyster
Anne of York. Sedan har dna
kunnat jämföras.

För att hedra den sedan
500 år döde kungen så är

tanken att han ska begravas i
den ståtliga St Martins Cat-
hedral som endast ligger
500 meter från fyndplatsen.

Men en grupp som kallar
sig the Plantagenet Alliance
hotar nu med en proess för
att stjälpa de planerna, rap-
porterar Sky News.

Medlemmarna hävdar att
de är avlägsna släktingar till
Rikard III. De vill att kungen
i stället ska begravas i York,
där han en gång växte upp. 

Juridisk expertis har anli-
tats och en rättslig prövning
förebereds. 

Strategin går kortfattat ut

på att om Rikard III får en
gravplats i katedralen så
skulle det strida mot de
mänskliga rättigheterna. En-
ligt Sky News lutar man sig
mot artikel åtta i Europakon-
ventionen, som garanterar
rätten till privatliv.

– Vi har haft flera larviga
förslag. Men det här, att en
kung som varit död i 500 år
skulle ha rätt till ett privat-
liv, det är ganska larvigt. För
att uttrycka sig milt, sade
stadens borgmästare Sir
Peter Soulsby till Sky News.

”Rikard III
har rätt 
till privatliv”

SHAKESPEARES IKONISKA KUNG SKAPAR RÄTTSTVIST
I höstas gjorde ett brittiskt arkeologteam ett
sensationellt kulturhistoriskt fynd.

På en parkeringsplats i Leicester hittades
ett skelett som daterades till medeltiden

fo
to

: c
o

rb
is

 / 
sc

an
pi

x

Rikard III:s kvarlevor hittades på en
parkeringsplats i brittiska Leicester.
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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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VIMMEL 

På torsdagen 14 mars debatterade lagman-
nen mari Heidenborg, docenten roberth
nordh, åklagaren fredrik Karlsson och advo-
katen johan eriksson frågor som de senaste
åren har skapat debatt och satt juristbran-
schen i förändring.

Debatten arrangerades av Blendow Group
på nalen i centrala stockholm och handlade
bland annat emr, en granskningsnämnd för
åklagare, internationalisering av svensk rätt,
nämndemannasystemet och den nya teknik
som jurister ställs inför i rättsprocessen idag.
Debatten leddes av Dagens juridiks chef-
redaktör stefan Wahlberg.

efter den officiella debatten fortsatte 
diskussionerna i mindre grupper i minglet
med vin och tilltugg.

DEBATT PÅ NALEN

Caroline Elander, Karolin Thunman och Lina Kitti
från Lebenberg Advokatbyrå.

Hanna Nilsson, AWA Patent och Ulla Toller, 
Swedish Orphan Biovitrum.

Mari Heidenborg, lagman,  Fredrik Karlsson, åklagare, Roberth Nordh, docent och
Johan Eriksson, advokat, debatterade på Nalen. Moderator var Stefan Wahlberg.

Magnus Ahlgren, Patent & Registringsverket och
Hanna Lundström, AWA Patent

Marie Heidenborg, Lagman hos Solna Tingsrätt 
och Robert Nordh, ATJ juridik.

Bodil Borison, Borison konsulting, Therese Juel,Björn
Hurtig & Partners och Ewa Waites, Stiftelsen
Rättsstatens vänner.

Tomas Rothpfeffer, Sju advokater och Johan 
Eriksson, Försvarsadvokaterna.

Kerstin Magnusson, Kammarkollegiet, Maria 
Wannerek, Socialstyrelsen och Ellen Ringqvist, 
Socialstyrelsen.

My Hedström, Byråchef Riksåklagaren och
Mats Hultman, SEB.

Caroline Brännström och Anders Unnebäck från
Advance Advokatbyrå.

Ulf Blendow, Åklagare Citykammaren och 
Alexandra Bopp, Åklagarmyndigheten

Karin Eklund, DHL Nordic, Celina Åslund, Praktiserar
hos advokatfirman Altin.

Patric Stiller och Emma Wasberg från Avtal 24.

Svensk och  
internationell  
affärsjuridik

www.ekenbergandersson.se

Som medlem i ILN – International Lawyers Network  
– ett av världens största affärsjuridiska nätverk, har vi 
starka band till ledande advokatbyråer över hela världen.

foto: jan reinerstam
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PÅ LAGLIG VÄG

Advokatfirman Delphi:

Oscar Nilsson
påbörjade sin
anställning hos
DLA Nordic den 
4 februari 2013.
Hans verksam-
hetsområden är
rekonstruktion och obestånd samt
tvistelösning. Oscar kommer när-
mast från notarietjänstgöring vid
Eskilstuna tingsrätt och Kronofog-
demyndigheten. Dessförinnan var
han biträdande jurist på Advokat-
firman Delphi. 

Advokatfirman Wåhlin

Emil Winkler, 34
år, Biträdande ju-
rist. Emil påbör-
jade sin anställ-
ning hos
Advokatfirman
Wåhlin den 17
september 2012. Emil kommer
närmast från Flagstone där han ar-
betat som artistmanager och jurist
inom musikbranschen. 

Jennie Brandt,
29 år, Biträdande
jurist. Jennie på-
började sin an-
ställning hos Ad-
vokatfirman
Wåhlin den 3 de-
cember 2012. Jennie kommer när-
mast från tingstjänstöring vid Gö-
teborgs tingsrätt. Hennes
verksamhetsområde är process
och skiljedom.  

Katja Cato, de-
lägare. Katja bör-
jade hos Advo-
katfirman Wåhlin
den 7 januari
2013. Katja har
tidigare arbetat
på Advokatfirman Vinge i Stock-
holm, London och Göteborg, och
senast som delägare på Magnus-
son Advokatbyrå. Hennes främsta
verksamhetsområden är företag-
söverlåtelser, kapitalanskaffningar,
bank och finans samt bolagsrätt.  

Grant Thornton:

Anna Axelsson,
36 år, skatteju-
rist. Anna bör-
jade sin anställ-
ning den 7
januari 2013 vid
Grant Thorntons

skatteavdelning i Stockholm. Hon
har arbetat som skatterågivare i
drygt 12 år med inriktning på skat-
tefrågor för ägarledda företag.
Anna är sedan 2011 auktoriserad
skatterådgivare genom FAR. 

Martin Sand, 31
år, skattejurist.
Martin började
sin anställning
den 1 mars 2013
vid Grant Thorn-
tons skatteav-
delning. Han har tidigare bland 
annat arbetat som jurist vid För-
valtningsrätten och Kammarrätten
i Göteborg.

Ingmarie Severien, 44 år, stif-
telse- och före-
ningsjurist. Bör-
jade på Grant
Thorntons skat-
teavdelning den
3 december
2012. Hon har 17
års erfarenhet från stiftelsejuridik,
senast 12 år på Handelsbanken,
dessförinnan 5 år på tillsynsmyn-
digheten för stiftelser. Sitter med i
styrelsen för Stiftelser i Samver-
kan.

Lars Davérus, 29
år, skattejurist.
Lars började sin
anställning vid
Grant Thorntons
skatteavdelning
den 14 januari
2013. Han kommer direkt från 
Uppsala Universitet där han nyligen
avslutat sina studier på juristpro-
grammet.

Setterwalls:

Göteborg
Lina Nilsson, 30
år, anställdes
den 7 januari
som biträdande
jurist vid Setter-
walls Göteborgs-
kontor. Lina
kommer närmast från tingstjänst-
göring i Varberg och ingår i Setter-
walls Bolagsrätt M&A-grupp. 

Stockholm
Nicole Hervids-
son, 25 år, an-
ställdes den 21
januari som bi-
trädande jurist
vid Setterwalls
Stockholmskon-

tor. Nicole kommer närmast från
juristlinjen vid Stockholms univer-
sitet. Nicole ingår i Setterwalls Ent-
reprenad & Fastighetsrättsgrupp.

Niclas Martinsson, 27 år, anställ-
des den 4 febru-
ari som biträ-
dande jurist vid
Setterwalls
Stockholmskon-
tor. Niclas var en
av förra årets
sommarnotarier
och kommer närmast från jurist-
linjen i Göteborg. Niclas kommer
inledningsvis att dela sin tid mellan
Setterwalls Tvistelösningsgrupp
och Transportgrupp, för att seder-
mera arbeta i Setterwalls Trans-
portgrupp. 

Caroline
Krassén, 27 år,
anställdes den 18
februari som bi-
trädande jurist
vid Setterwalls
Stockholmskon-
tor. Caroline kommer närmast från
Finansinspektionen, avdelningen
för värdepappersrätt. Caroline in-
går i Setterwalls Finansmarknads-
grupp. 

Ny delägare:
Jörgen S. Axelsson, 49 år, anställ-
des den 4 mars
som ny delägare
vid Setterwalls
Stockholmskon-
tor. Jörgen kom-
mer närmast
från Linklaters
där han varit delägare sedan 2001
och har främst arbetat med trans-
aktioner relaterade till kapita-
lanskaffning för börsnoterade 
företag.  Jörgen ingår i Setterwalls
Bolagsrätt M &

Wistrand:

Isak Sandberg,
25 år, anställd 1
februari 2013.
Isak kommer
närmast från
studier vid Göte-
borgs universitet.
Verksamhetsområde Bank & Fi-
nans och Fastighet.
Joakim Söderlund, 24 år, anställd 4
februari 2013. Joakim kommer när-
mast från studier vid Uppsala uni-
versitet. Verksamhetsområde
Skatt.

Edward af Sandeberg, 23 år, an-
ställd 6 februari
2013. Edward
kommer närmast
från studier vid
Uppsala univer-
sitet. Verksam-
hetsområde Fö-
retagsförvärv.
Christina Billing, 29 år, anställd 2
april 2013. Christina kommer när-
mast från notarietjänstgöring vid
Eskilstuna tingsrätt. Verksam-
hetsområde Processer.

MAQS:

Jimmy Carnelind, 39 år.
Jur.kand./biträ-
dande jurist på-
började sin an-
ställning på
MAQS Law Firm,
Göteborg, 1 mars
2013. Jimmy
kommer närmast
från Wistrand och arbetar inom of-
fentlig upphandling. 

Ekenberg & Andersson:

Linna Bjernestedt, 27 år,  påbör-
jade sin anställ-
ning hos Eken-
berg & Andersson
Advokatbyrå den
1 oktober 2012.
Linna arbetar
med särskild in-
riktning mot för-
säkringsrätt, skadeståndsrätt och
tvistelösning. Hon har tagit sin ex-
amen vid Lunds universitet och
kommer närmast från AFA försäk-
ring.

Stefan Vujcic,
25 år, påbörjar
sin anställning
på advokatbyrån
den 2 september
2013 efter avslu-
tad tingsmeriter-
ing vid Stockholms tingsrätt. Han
kommer att arbeta särskilt med
tvistelösning och bolagsrätt. Ste-
fan har tagit sin examen vid Stock-
holms universitet.
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VILL DU OCKSÅ 
ATT ERA NYANSTÄLLDA

JURISTER SKA 
SYNAS HÄR?

Lämna uppgifterna på 
www.legallyyours.se

eller kontakta
marcus.bouvin@blendow.se

Cederquist

Linnéa Sellström, 24 år påbörjade
sin anställning
hos Cederquist
den 21 januari
2013. Linnéa
kommer direkt
från Stockholms
universitet och
arbetar med företagsförvärv.

Elin Nyquist, 26
år, påbörjade sin
anställning hos
Cederquist den 1
februari 2013.
Elin har tidigare
arbetat på Advo-
katfirman Hammarskiöld & Co. Hon
kommer att arbeta med aktie-
marknad och värdepappersrätt.

Jonas Forsén, 33
år, påbörjade sin
anställning hos
Cederquist den 
1 februari 2013.
Jonas har tidi-
gare arbetat på
Advokatfirman Hammarskiöld &
Co. Han kommer att arbeta med
företagsförvärv.

Niklas Eriksson,
27 år, påbörjade
sin anställning
hos Cederquist
den 4 februari
2013. Niklas
kommer senast
från Göteborgs universitet. 
Han kommer att arbeta med finan-
siering.

Emmy Pettersson, 27 år, påbör-
jade sin anställning hos Cederquist

den 18 februari
2013. Hon kom-
mer senast från
Göteborgs uni-
versitet. Hon
kommer att 
arbeta med före-
tagsförvärv.

Baker McKenzie

Hanna Canning,
35 år, anställdes
den 6 februari
som KM mana-
ger. Hanna kom-
mer närmast
från Bird & Bird.
Hanna kommer att arbeta med
knowledge management.

Sara Lindqvist,
27 år, anställdes
den 12 februari
som biträdande
jurist. Sara kom-
mer närmast
från studier vid
Lunds Universitet.
Sara kommer att arbeta med 
arbetsrätt.

Dephi

Caroline Sundberg, 31 år, Carolin
påbörjade sin anställning den 
1 mars 2013. hon arbetar främst
med kommersiella avtal inom IT-
och teknikområdet samt med 
övriga IT- och immaterialrättsliga
ärenden (såsom outsourcing, 
e-handel, marknadsrätt och 
media). Hon har även erfarenhet av
att hantera rättsliga frågor relate-
rade till IT och media vid företags-
förvärv.
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��POPULÄRASTE JOBBEN
��VIKTIGASTE KRAVEN
��SÅ ÄR DRÖMCHEFEN

MAJORITETEN TYCKER: 

KUNGEN
SKA KUNNA

ÅTALAS

FINSK STORBYRÅ
OM SVERIGE-
SATSNING
”DET PASSAR OSS INTE”

SÄPO VARNAR
FÖR HÖGRE
HOTBILD
DAN ELIASSON OM TERRORLAGARNA

”DET GICK
FÖR FORT”

En evig
underdog
DÄRFÖR ÄR THOMAS OLSSON  ÅRETS JURIST 2013 

ETT  MAGAS IN  OM  KV INNOR  I  JUR ID IKEN     

ELISABETH MASSI FRITZ OM:

PIA LANNEBERG

”Bestäm dig 
för att ha 
roligt på jobbet”

Hälsa och 
välbefinnande med
Nick Söderblom

”Starkt personligt
varumärke – winwin
för företaget 
och karriären”

MICHAEL RANGNE:

Glädjen av att
nätverka

JURIST
BAROMETERN

2013

HANNA NILSSON OM:

JURISTER SOM
HATAR KVINNOR

Extra tidning!

OMSLAGSFOTO MAGNUS LAUPA

Annonsör Sida

n�Blendow Group AB 71

n�Blendow Group AB 75

n�Blendow Group AB 77

n�Bolagsstiftarna i Göteborg 35

n�Bukowski Auktioner AB 52

n�DLA Nordic 84

n�Ekenberg Andersson 79

n�Exclusive Tours 66

n�FAR Akademi 15

n�Fonus 60

n�Hr Commitment 81

n�HR Juridik Primo AB 19

Annonsör Sida

n�Kilpatrick Townsend 18

n�Kronofogden 9

n�Legally Lady 57

n�Nalen 83

n�Publicitas 2

n�Ramundsberget 17

n�Securitas AB 39

n�Stockholms Auktionsverk AB 11

n�Sun Recidence 78

n�Svenska Standardbolag AB (Falun) 67

n�Thai Airways 64

n�Ward Wines 71

Servıce
LEGALLY  |  YOURS
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”
VAD LIGGER BAKOM EN LYCKAD AFFÄR?

dlanordic.se/overens

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

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

Jessica Karlsson, advokat, Fastighetsgruppen

Affärsjurister som gör det  
lättare att komma överens

      15:46
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