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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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DOKUMENT | SÖDERTÄLJERÄTTEGÅNGEN

Slutnotan för Södertäljerättegången är
ännu inte skriven, men  det står klart att
målet blir Sveriges hittills dyraste.

Legally yours besökte förhandlingarna
under den 118:e dagen i tingsrätten.

Svea hovrätts beslut överras-
kade hela rättssamhället: den
enorma rättegången mot ”Sö-
dertäljenätverket” skulle tas
om. 

Motiveringen – att det före-
log nämndemannajäv – var
det dock få som hade invänd-
ningar mot. 

Redan tidigare  såg målet ut
att bli Sveriges genom tider-
nas mest kostsamma. Än i dag
har vi ingen klarhet i vad slut-
notan hamnar på.

För kriminalkommissarie
Gunnar Appelgren, ansvarig
för aktionerna mot nätverket,
blev det en tung smäll:

”Det var som att sticka hål
på en ballong” konstaterar han
i vårt stora reportage om rät-
tegången längre fram i det här
numret.

Där berättar försvararen
Fredrik Ungerfält detaljerat
om beslutet att granska dom-
stolen, och hur inhyrda utre-
dare lyckades hitta dokument
som visade omfattningen av
nämndemannajävet. Och 
advokaterna utvecklar hur de
samarbetar i målet – samti-
digt som de driver sina egna
försvarsstrategier.

I vår årliga satsning på miljö-
rätt kan ni i det här numret
bland annat läsa om de stora
juridiska utmaningarna – och
möjligheterna – på området.
Börjar på nästa uppslag.  

TEMA | MILJÖRÄTT

Resurserna sinar – och förändrar förutsätt-
ningarna för oss alla.

Samtidigt uppstår en lång rad utmaningar
– och möjligheter.

I Legally yours stora miljöspecial presen-
terar vi framtidens miljörättsliga utmaningar.

AKTUELLT

Den sociala rörligheten i Sverige är lika trög som 
I Storbritannien för flera hundra år sedan. 

Advokatbranschen är ett av de tydligaste 
exemplen, menar Gregory Clark, professor i 
ekonomisk historia vid University of California.

4

36
PORTRÄTT

Åklagaren Ulrika Rog-
land var med om att
rulla upp groominghär-
van runt Alexandra-
mannen.  Nu kräver hon
ett centralt myndig-
hetssamarbete för att
stoppa fler kvinnomord.

KULTUR

Utan piratkopiorna
hade Sherlock Holmes
genomslag inte blivit
så stort.  
- De satte honom på
kartan som detektiven
framför alla andra, sä-
ger Mattias Boström
som skrivit en ny bok
om detektiven

NUMMER 3  |  2013  |  ÅRGÅNG 11

Så sprack
ballongen

▶ 

SVERIGES DYRASTE MÅL
PÅGÅR FORTFARANDE

ÅKLAGARE TAR STRID 
FÖR BARNEN

ELEMENTÄRA FAKTA 
OM DETEKTIVLEGEND

RESURSBRIST GER JURISTER
NYA MÖJLIGHETER

TRÖG SOCIAL RÖRLIGHET
I ADVOKATBRANSCHEN
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Allt det vi tror ska vara
billigt eller gratis – luft,
vatten, energi- kommer
att bli mycket, mycket
dyrare.
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TEMA  | MILJÖRÄTT

SINANDE
RESURSER
GER NYA
MÖJLIGHETER
Resurserna sinar – och förändrar förutsättningarna
för oss alla.
Samtidigt uppstår en lång rad utmaningar – och

möjligheter – inom miljörätten.
– Juristerna kan vara först med att hitta bra affärs-

modeller, menar Carl Hall som är riskkapitalist in-
riktad på miljöteknik.

AV PETER JOHANSSON

ETT JURIDISKT FRAMTIDSOMRÅDE
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SPECIALISTER INOM

MARK-OCH MILJÖRÄTT 
Vi står på en stadig kunskapsgrund och bygger på den med engagemang,
flexibilitet, skicklighet och kreativitet – allt för att hitta innovativa och
skräddarsydda lösningar för våra klienter. Nu växer vi igen för att möta en
ständigt ökande efterfrågan.

Välkommen till oss! 

www.froberg-lundholm.se
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TEMA  | MILJÖRÄTT

iljöproblem och klimatföränd-
ringar tillhör de mest aktu-
ella samhällsfrågorna. Något
som på många sätt förändrar
förutsättningarna för framti-
dens samhälle. För hur man
gör affärer – och för hur juri-
diken utformas. 

– Det handlar i grunden
om resursproblem. Allt det
vi tror ska vara billigt eller
gratis – luft, vatten, energi-
kommer att bli mycket,
mycket dyrare, säger Carl
Hall.

– Vi lever på en planet med
begränsade resurser. Be-
gränsat med vatten, ett be-
gränsat utbud av land. 87
procent av jordbruksarealen
är redan odlad på. Flera grän-
ser för utsläpp är redan nära
att spräckas. 

Han är jurist och riskkapi-
talist och driver miljöteknik-

fonden Alder. Tidigare har
han startat en lång rad före-
tag inom flera olika områden
– bland annat dagligvaru-
handeln och plastbranschen.
När han 2006 arbetade med
riskkapitalinvesteringar in-
såg han hur mycket
amerikanska före-
tag investerade i
miljöteknik. Vo-
lymen ökade
med 580 pro-
cent mellan
2002 och 2007,
till 42 miljarder
kronor. 

– I Sverige gick bara 0,5
procent av vårt riskkapital
till miljöteknik. Jag kände att
vi i Sverige missade en möj-
lighet. 

I dag förvaltar Alder sam-
manlagt 1,1 miljarder. Nyli-
gen skrev Carl Hall även bo-

ken ”Miljökapitalisterna” där
han utvecklar sina tankar
kring hur Sverige ska få fler
framgångsrika  bolag inom
miljötekniksektorn. ”Hårdare
lagstiftning” är ett steg på
vägen.

– De senaste 30 åren
har praktiskt taget

all miljölagstift-
ning inom EU bli-
vit hårdare. Att
det kommer bli
strängare, och att

det behöver bli
strängare är ställt

bortom allt rimligt tvi-
vel, för att prata juristspråk. 

– Alla råvaror, mineraler
och andra naturresurser
kommer att bli dyrare. Där-
med kommer det att bli dyrare
att bedriva sin verksamhet.
Samtidigt har volatiliteten på
råvarupriser tredubblats

 

  
           

          
            

  

   

       

De senaste 30 åren har praktiskt taget all 
miljölagstiftning inom EU blivit hårdare. 
Att det kommer bli strängare, och att det 
behöver bli strängare är ställt bortom allt 
rimligt tvivel, för att prata juristspråk. CARL HALL ”

M
Carl Hall, riskkapitalist inriktad på miljöteknik.

1
▶ 
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TEMA  | MILJÖRÄTT

delphi.se

Öppna. Proaktiva. Framtidsinriktade.

Vårt team av miljörättsjurister har en djup och bred kunskap inom miljörätt 
och de branscher där miljörätten är av stor betydelse. Vi hjälper dagligen våra 
klienter med ansökningar om miljötillstånd, efterbehandling av förorenade 
områden, miljömässigt ansvarstagande, tillsynsfrågor och andra miljörättsliga 
frågor i den löpande verksamheten. En stor del av arbetet inkluderar även förvärv.

       

jämfört med förra århundra-
det.

Juristerna kan nu spela en
nyckelroll, menar han-

– De har en möjlighet att
vara först med att hitta bra
affärsmodeller .  Alltid när
det uppstår en risk så finns
ett behov av att gardera sig
mot den risken. I dag ligger
det svenska näringslivet
långt efter.

Är de medvetna om det?
– Det jurister kan hjälpa före-
tagsledningar med är bland
annat att påtala riskerna. Vad
händer med produktion och
kontrakt om en strategisk
nödvändig råvara helt enkelt
tar slut. Bli bättre på att ana-
lysera riskerna, hur expone-
rade är företagen, hur ser
riskprofilen ut?

– Problemen kommer att
växa markant de närmaste
10-15 åren. Den globala me-
delklassen  kommer att vara
tre miljarder om ett tiotal år.
Och den kurvan stiger

Bolagen måste tänka miljömedvetet
och hitta nya lösningar internt. 
De får inte fastna i att bara återvinna
papper. CHRISTINA HÖRNBERG” Christina Hörnberg,

miljöjurist, Environ-
mental Law and 
Development.

ganska brant. Indien och
Kina industrialiseras ju tio
gånger snabbar än vad vi in-
dustrialiserades. I termer av
BNP så kommer skalan vara
200 gånger större. Det kom-
mer också att bli en ganska
icke-linjär utveckling. I fi-
nansbranschen talar man om
squeezes, när någon absolut
måste ha tag på någonting
och inte kan få tag på det.
Plötsligt finns det inget fos-
for mer, eller koppar, då
sticker priset 500 procent
över sex veckor. Plötsligt
smäller det till, ungefär som
i finanskrisen. Det når en
viss punkt, sen säger det
pang!
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TEMA  | MILJÖRÄTT

      

Miljöjuristen Christina Hörn-
berg på Environmental Law
and Development delar i
stort Carl Halls analys.

– Det blir mer konkurrens
om färre naturresurser - och
det vållar problem. Jag är re-
lativt övertygad om att vare
sig bolag eller enskilda är
tillräckligt förberedda på
detta scenario. Inte heller
förstår de riskerna. 

– Och bolagen är inte fullt
ut medvetna om att kraven
kommer att skärpas framö-
ver.

Klimatförändringarna på-
verkar hela marknaden. Det
blir mer konkurrens om na-
turresurser som minskar till
både yta och innehåll. Och när
naturresurserna inte räcker
till, då blir det skarpt läge. 

Hur tycker du att de ska an-
passa sig?
– Om de inte agerar snabbt,
och visar att de är med om
energiomställningen, så
kommer man att hamna på

Fler företag börjar använda resurser
som tidigare inte varit ekonomiskt
värda att utnyttja. MÅRTEN BENGTSSON”efterkälken. Bolagen måste

tänka miljömedvetet och
hitta nya lösningar internt.
Byta till elbilar. Se till att de
har energisnåla kontor.
Teckna bra elavtal. De får
inte fastna i att bara åter-
vinna papper. 

Mårten Bengtsson, delägare
på Advokatfirman Åberg, be-
tonar att trenden går mot
ökad återanvändning. 

– I Europa kommer nya
regler om återvinning av
vatten i processer. I Sverige
handlar det främst om åte-
ranvändning av plast och mi-
neraler.

Projekt som tidigare an-

▶ 

Mårten Bengtsson,
delägare på Advo-
katfirman Åberg.
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TEMA  | MILJÖRÄTT

BYRÅN FÖR 

MILJÖRÄTT & 

FASTIGHETSRÄTT

BOX 16295

DROTTNINGGATAN 33

103 25 STOCKHOLM

TEL 08-696 95 70

FAX 08-24 35 45 

KONTAKT: 

marten.bengtsson@adv-aberg.se

tomas.underskog@adv-aberg.se

www.adv-aberg.se

setts olönsamma värderas
nu efter annan måttstock:

– Fler företag börjar an-
vända resurser som tidigare
inte varit ekonomiskt värda
att utnyttja. Till exempel har
man åter öppnat järnmalms-
gruvan i Dannemora som va-
rit stängd i många år. Den la-
des ned för att den inte var
lönsam, men nu ser man
alltså annorlunda på de eko-
nomiska förutsättningarna. 

– Och på många håll före-
kommer diskussioner om att
gå in i gamla deponier – sop-
tippar på populärt språk – för
att återvinna metaller.

Den processen – landfill
mining – är i sig inte ny, men
har fått ökad spridning på
grund av de sinande natur-
rersurserna.

– Det är uppenbart att re-
sursbristen får större bety-
delse när det görs övervä-
ganden i både
styrelserummen och när
myndigheterna gör tillstånd-
sprövning, säger Mårten
Bengtsson.
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Motsättningarna ökar mellan de som
har kompetens i miljöfrågor och de
som har ett starkt engagemang.

MAGNUS FRÖBERG”Magnus Fröberg, delägare på
advokatbyrån Fröberg &
Lundholm, tror att skyldig-
heter att vidta kompensa-
tionsåtgärder kommer att bli
en allt viktigare fråga i ären-
den som rör naturresurser.:

– Men det finns inget som
talar för att det generellt
kommer att uppkomma rå-
varubrist för klienterna på
kort eller medellång sikt. det
är framförallt priset för råva-
rorna som kan komma att
öka 

Han misstänker att den här
utvecklingen även kan få
andra konsekevenser. 

– Det finns en risk för att
det ökade motståndet bland

Magnus Fröberg, delägare
på advokatbyrån Fröberg
& Lundholm.

▶ 
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Verksamheten i miljörättsgruppen är främst 
inriktad på tillståndfrågor. Advokatbyråns jurister
biträder verksamhetsutövare vid ansökningar
om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, vatten-
verksamhet och övriga miljöbalksprövningar.
Detta innebär bland annat att juristerna med-
verkar vid upprättandet av ansökningshandlin-
gar till mark- och miljödomstol eller länsstyrelse.
Vidare innebär arbetet att medverka vid samråd
inför ansökan samt granskning av tekniskt 
underlag och miljökonsekvensbeskrivning. Juris-
terna för sökandenas talan vid mark- och miljö-
domstol respektive länsstyrelse samt vid en
eventuell överprövning. Arbetet innebär många
gånger strategiska överväganden av icke obe-
tydlig natur för att uppnå bästa möjliga resultat
för uppdragsgivaren. Uppdragen utförs i nära
samarbete med uppdragsgivare samt anvisade
konsulter.

Advokatbyråns jurister biträder även regelmäs-
sigt med miljörättsliga bedömningar inom ramen
för due-diligence-processer och strandskydds-
dispenser.

Ett annat viktigt område är frågor kring ansvar
för efterbehandling av förorenad mark.
Advokatbyråns jurister har lång erfarenhet av
efterbehandlingsprojekt, innefattande ansvars-
utredningar, tillståndfrågor, projektgenom-
förande m.m.

Juristerna medverkar även ofta som föreläsare
vid utbildning i miljörättsliga frågor.
Advokatbyråns uppdragsgivare inom miljörätt
representeras av medelstora och stora indus-
triföretag, kommuner, länsstyrelser, statliga verk
samt enskilda fastighetsägare.

VI HAR BRED KOMPETENS
INOM MILJÖRÄTT.

För ytterligare information, kontakta advokat Johan Norman, +46 709-47 13 38, johan.norman@lmlaw.se

eller advokat Carolina Järnklev, +46 733-96 20 84, carolina.jarnklev@lmlaw.se

www.lmlaw.se
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TEMA  | MILJÖRÄTT

de grupper som vill för-
hindra utvinningen av natur-
resurser i förlängningen
kommer att medföra nega-
tiva effekter, inte bara för
svenskt näringsliv utan
också för miljön i ett större
perspektiv. Det kommer att
leda till behov av större im-
port av råvaror från andra
länder. Utvinningen av na-
turresurser kommer istället
ske i länder med sämre mil-
jölagstiftning. Det kommer
också att leda till ökade rå-
varutransporter och ökade
koldioxidutsläpp. 

Erica Nobel, miljörättsexpert
och delägare på Delphi i
Malmö tror att råvarubristen
kan leda till ökad fokusering
på vart  tillståndspliktig
verksamhet lokaliseras.
– Lokaliseringen kan

komma att ifrågasättas i
större utsträckning än idag,
även vad gäller befintlig
verksamhet. Inom vissa
branscher finns det i princip

Inget snack
–bara miljörätt

foyens mark- och 
miljörättsavdelning

foyen advokatfirma  |  stockholm  |  göteborg  |  malmö  |  falun  
������������

För att finna en rimlig lösning krävs
samordning och långsiktighet, mel-
lan lagstiftare, verksamhetsutövare
och tillsynsmyndigheter. ERICA NOBEL”ingen ersättning för den för-väntade råvarubristen. Inom

andra branscher finns det al-
ternativ, men de är dyra.  Och
långt ifrån alla är tillräckligt
förberedda. Det är viktigare
än någonsin att arbeta lång-
siktigt och proaktivt med
miljöfrågorna, säger hon.

Mårten Bengtsson:
– Administrationen av till-
ståndshanteringen är en vik-
tig fråga för industrin. Idag
kan processen kring detalj-
planefrågor ta väldigt lång
tid. Det här måste gå snabbt
annars är det en tydlig kon-
kurrensnackdel. Men nu
kommer det här att bli något

Erica Nobel, 
miljörätts-
expert och 
delägare på
Delphi i Malmö.
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TEMA  | MILJÖRÄTT

Nytt regelverk 
för industriutsläpp

                   

I sommar kommer det nya regelverket kring industriutsläpp
att träda i kraft. Regelverket är en följd av industriuptsläppsdi-
rektivet som genomförts i landet och BG Insitute har nu satt
ihop en halvdagskurs där kollegorna Mårten Bengtsson och
Stefan Rubenson från Advokatfirman Åberg & Co förklarar
konsekvenserna av de nya reglerna och förordningarna.
De kommer under dagen bland annat att förklara::

��Hur de nya reglerna påverkar företagen, 
dess tillstånd och villkor.

��Den nya miljöprövningsförordningen.
��När ändringar av miljöfarslig 

verksamhet är tillståndspliktiga.

De
nya förordnings-

reglerna träder i kraft den
18 juni 2013 och vi har därför
förlagt kursen till slutet av som-
maren. Kursen går endast vid ett
tillfälle och platserna går åt snabbt.
Just nu har vi dessutom ett special-
erbjudande där ni betalar 3 500 kr
per person (ord. pris 4 900 kr)

om ni bokar mer än 
en plats.

Anmäl dig på www.bginstitute.se eller 
kontakta en utbildningsrepresentant 

på telefon: 08–509 333 00.

enklare. Den 18 juni kommer
ny lagstiftning som innebär
att fler ändringar kan göras
utan att någon särskild till-
ståndsprövning måste göras,
förutsatt att det inte medför
någon ”olägenhet av bety-
delse”.

– Det här är ett första steg.
Men processerna måste gå
ännu snabbare. Även vid
större order, när man behö-
ver bygga ut, så ska det inte
behöva vara segdragna pro-
cesser. 

Magnus Fröberg:
– Utmaningen måste vara att
skapa en lagstiftning som
inte bara ställer hårda krav
vid utvinning av naturresur-
ser utan som också möjlig-
gör utvinning av dem. 

– Och att vi får en miljö-
lagstiftning där vi enkelt kan
meddela tillstånd för åter-
vinning av avfall på ett
snabbt sätt som samtidigt
uppfyller högt ställda mil-
jökrav.

Erica Nobel:
– En framtidsfråga som har
funnits under lång tid är
förorenad mark. Den är fort-
farande av intresse eftersom
ansvarsfrågorna ständigt ak-
tualiseras och utvidgas ge-
nom praxis. Det här faktumet
påverkar till viss del rörlig-
heten på fastighets-
marknaden. 

– Inom naturre-
sursproblemati-
ken  är bland an-
nat uttag av
grundvatten och
tillgång till rå-
vara för biogaspro-
duktion viktiga frå-
gor. För att man ska
kunna finna en rimlig lös-
ning krävs samordning och
långsiktighet, mellan lagstif-
tare, verksamhetsutövare
och tillsynsmyndigheter.

Christina Hörnberg:
– Klimatet och växthuseffek-
ten är den övergripande pro-
blematiken som kommer att

få återverkningar i alla led.
Lagstiftningen måste än mer
anpassas till hur naturresur-
sernas förekomst och till-
gänglighet påverkas av olika
uttag och exploateringar.
Den måste bli ett mer kraft-
fullt verktyg för att styra ut-
vecklingen.

Magnus Fröberg:
– Klimatet är

den i särklass
största miljör-
ättsliga fram-
tidsfrågan. Men
en trend är att

motsättningarna
ökar mellan de som

har kompetens i miljöfrå-
gor och de som har ett starkt
engagemang. Det innebär att
kraven ökar på miljömyndig-
heter och miljödomstolar att
skilja ut vad som är litet och
stort i miljödebatten och vad
som är relevant och irrele-
vant ur miljösynpunkt. Det
är inte så att den som skriker
högst har rätt.

– En annan trend är att
miljölagstiftningen har bli-
vit alltmer komplex och
svårtolkad, vilket leder till
ineffektivitet ur miljösyn-
punkt eftersom reglerna på
grund av sin otydlighet inte
kommer att tillämpas i de si-
tuationer som var avsett. Det
får negativa effekter för
svenskt näringsliv och för
samhällsutvecklingen i stort
genom att tillståndspröv-
ningarna blir oförutsebara
och orimligt långdragna. 1

JURIDISKA
UTMANINGAR
I RESURS
BRISTENS
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Man brukar ju säga att små saker ofta får stora konsekvenser. 
Faktum är att en liten händelse i en del av världen kan vara en del 
av någonting som får stor inverkan på din ekonomi. Till exempel, 
hur påverkar det ständigt ökade användandet av smartphones och 
tablets kommunikationen i världen? Och vad får det för konsekvenser 
för dina investeringar, idag och i framtiden? På Nordea Private 
Banking är vi duktiga på att se samband och möjligheter, både i 
Vatikanen och här hemma i Sverige. Vi vänder oss till dig som vill 
använda ditt kapital lite smartare. 

Boka ett möte nu på nordeaprivatebanking.se/pb
eller ring 0771-455 455. Varmt välkommen.

Petersplatsen, Vatikanstaten
Kl 19.21, 13 mars 2013
Med hjälp av sina smartphones och tablets dokumenterar åskådarmassan 
ögonblicket då den nya påven talar från balkongen på Peterskyrkan.
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Hur påverkar det här dig?
Här är några av knepen för att lyckas i en föränderlig värld:

• En personligt engagerad förmögenhetsrådgivare.

•  Ett eget specialistteam av aktiemäklare, jurister 
och försäkringsspecialister.

•  En personligt anpassad plan för dig och din familjs 
investeringar. 

•  Ett stort team av analytiker som håller koll på 
händelseutvecklingen i världen.
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TEMA  | MILJÖRÄTT

§
Beräkningar visar att aktiebolag och
andra juridiska konstruktioner har
varit mycket viktigare än infrastruk-

tur som till exempel järnvägen vad gäller den
ekonomiska utvecklingen i USA. Det är ett av
många bevis på att juridiken spelar en viktig
roll i att ta fram nya affärsmodellsstrukturer. 

Och i den närmaste framtiden kommer det
att växa fram behov av svar på många nya
sorters juridiska frågeställningar:

Mellankonsumenthandeln växer sta-
digt, vi handlar allt mer med varandra

på Blocket och liknande sajter. Vi delar bilar
med varandra, i olika former av bilpooler. 
Alla dessa nya konsumtionsmönster är 
oreglerade idag.

2[ ]
Redan från början kommer många produkter att 
behöva designas för att kunna återvinnas. Om du 

är tillverkare och själv har designat produkten för att den
ska vara återvinningsbar, hur kan du få sedan rätten till 
din egen råvara? När man tar fram nya affärsmodeller 
så blir det alltid en fråga om vem som bär risken och vem
som bär ansvaret.

2[ ]

Biologiska material
kommer att bli vik-

tigare, vilket lär innebära
nya sorets patenträtts-
liga utmaningar. 

2[ ]En annan stor
bransch som nu

håller på att explodera är
energieffektivisering.
Kontraktsmodellerna där
är ännu inte satta.

2[ ]
Handeln med ut-
släppsrätter håller

på att bli ett helt nytt 
legalt område. Hur ska det
här redovisas, vem ska
betala vad? Och hur för-
delas det i värdekedjan? 

2[ ]
När råvarorna blir
dyrare och dyrare 

så blir det intressant att
återvinna mer och mer
avfall. Hur ska de legala
ramverken för detta se
ut? 

2[ ]

I RESURSBRISTENS

”
SPÅR

Juridiska
utmaningar6CARL HALL OM 
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TEMA  | MILJÖRÄTT

1. Satsa på datainsamling och analys
2. Inrätta en miljöekonomimyndighet, som ska  mäta

och analysera miljöproblemen.
3. Inrätta en miljörevisonsmyndighet som följer upp

utfallen av miljöekonomimyndighetens beslut.
4. Låt den offentliga upphandlingen agera testpilot

för miljökrav.
5. Sverige måste gå i bräschen för strängare miljöreg-

ler på en rad områden, för att visa världen att det
går att vara miljövänlig.

6. Skifta skatter och avgifter – från arbete till matrial
och energi.

7. Inför växthusgashandel i Sverige.
8. Satsa på forskning och industrikluster.
9. Inrätta ett världsledande miljö- och energi-univer-

sitet.
10. Satsa på industrikluster.
11. Starta miljötävlingar för att få fram innovationer

på miljö- och energiområdena.
12. Satsa på grön energi och export.
13. Instifta statliga fonder för miljöbolagen när de är i

uppstartsskede. 
14. Stöd exportsatsningar för mellanstora miljöbolag.
15. Satsa på dematerialisering, återvinning och

tjänsterisering.
16. Inför materialskatter på jungfruligt material.
17. Förstärk producentansvaret.
18. Förstärk institutionerna för mellankonsument-

handel.
19. Understöd tjänsteriseringsmodeller och repara-

tionstjänster.
20. Satsa på gröna städer.
21. Renovera miljonprogrammen.
22. Satsa på miljön inom EU.
23. Inför en gemensam klimattullmur inom EU.
24. Förstärk handelssystemet och se till att det blir ett

högt pris på klimatgasutsläpp. 
25. Inför starkare producentansvar för slutet av pro-

duktlivcykeln.

KÄLLA: ”MILJÖKAPITALISTERNA” AV CARL HALL.

SÅ SKA
SVERIGE
RÄDDAS
– ENLIGT MILJÖKAPITALISTEN CARL HALL
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AKTUELLT

I Sverige är skillnaderna i inkomst
och förmögenhet små, men 
detsamma gäller inte social status.”
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AKTUELLT

ädel 
adel

AMERIKANSK EXPERT 
I KONTORVERSIELL STUDIEIdel 
bland 
svenska 
advokater

Den sociala rörligheten i Sverige går lika
långsamt som i det medeltid Storbritannien.
Det menar Gregory Clark, professor i ekono-
misk historia vid University of California.
Tydligast märks detta i juristkåren.

– Bland advokater är adliga efternamn
fem gånger så vanliga som de är i samhället
i stort, säger han. AV PETER JOHANSSON
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AKTUELLT

regory Clark är professor i
ekonomisk historia  vid Uni-
versity of California. Han är
en av världens ledande ex-
perter på social status. Förra
året publicerade han sina rön
i rapporten ”What is the True
Rate of Social Mobility in
Sweden? A Surname Analy-
sis 1700–212.” 
Nästa år utvecklas teserna

ytterligare i ”The Son also
Rises: 1,000 years of Social
Mobility”, ska ges ut av an-
rika Princeton University
Press.
– Jag upptäckte att i delar

av Storbritannien och USA
så var den sociala rörlighe-
ten betydligt lägre än man
hade konstaterat tidigare.
Därför var jag intresserad
av hur förhållandena var i
Sverige, som allmänt an-
ses ha stor social rörlig-
het, säger Gregory Clark
till Legally yours
– De sociala mönstren
i den svenska advokat-
branschen påminner
väldigt starkt om mot-
svarande grupper i USA
och Storbritannien, och

G
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AKTUELLT

även om de man hittar i ju-
ristkåren i Västbengalen i
Indien.  
– I Sverige är skillnaderna

i inkomst och förmögenhet
små, men detsamma gäller
inte social status. Där är rör-
ligheten lika begränsad som
på de flesta andra håll. 
I studien lägger Clark

fram tesen att den sociala
rörligheten i Sverige är på
samma nivå som i det me-
deltida Storbritannien.
Hans rön är kontroversi-

ella, och urvalsmetoderna
skiljer sig från många andra
forskares. I stället för att fo-
kusera på skillnader i in-
komst och utbildning mel-
lan generationerna så
koncentrerar sig Gregory
Clark i stället på den sociala
statusen. Han har granskat
de mest prestigefulla yrkes-
grupperna, eftertraktade ut-
bildningarna med mera.
Gregory Clark koncentrerar
sig i stället på den sociala
statusen. Prestigefulla arbe-
ten, mest eftertraktade ut-
bildningarna med mera. 
Som urvalsmetod delar

han in efternamnstyper i
följande socioekonomiska
grupper:
l�Adliga efternamn.
l�Latiniserade efternamn,
som Linné och Celsius.

l�Patronymer som Anders-
son och Johansson. I samma
grupp sorterar Gregory
Clark även in  ”borgerliga”
efternamn som Lindberg
och Nyström. Inom ramen
för studien menar han att
dessa efternamn har låg 
social status. 
Urvalsmetoden har uppen-

bara brister. Namn som
Wallenberg kvalar enligt
metoden in som lågstatus.
Utrymme för sentida finan-
siella framgångar, som i fal-
let med  H&M-familjen
Persson, tas det inte någon
hänsyn till. 
Gregory Clark är medve-

ten om svagheterna och be-
tonar att slutsatserna är ge-
nerella.
– Genom att använda ef-

ternamn kan jag mäta den
generella sociala statusen.
Det finns en djupare mer
underliggande status som

förändras väldigt sakta, den
kan man identifiera med
den här metoden.
– Familjen, släkttraditio-

ner, är den stora avgörande
faktorn vad gäller social rör-
lighet. Samhället har ett be-
gränsat inflytande. 
Gregory Clark har mätt

frekvensen av de olika
namntyperna inom en rad
områden. Yrkeskategorier
och utbildningsplatser.
Inom vissa specifika områ-
den, som läkare och jurister,
är andelen adliga namn
oproportionerligt hög.  
– Där är rörligheten rela-

tivt låg, ett tecken på gamla
maktstrukturer, Bland advo-
kater är adliga efternamn
fem gånger så vanliga som
de är i samhället i stort.
Samtidigt är –sonnamnen
kraftigt underrepresente-
rade jämfört med samhället
i stort. Men jag vill betona
att det rör sig om en relativt
liten grupp, säger Gregory
Clark.

Vad beror det här på?
– Jag tror inte att juristkå-

ren i Sverige är extra rigid
eller att nepotismen skulle
vara särskilt utbredd. Men
den här kontinuerliga över-
representationen reflekterar
den långsamma sociala rör-
ligheten.
– Det kan vara ett tecken

på att talangen, fallenheten
och intresset finns hos de
som delar efternamn med
förra generationens elit.

Ser du tendenser till föränd-
ring?
– I ett meritokratiskt sam-
hälle så är det svårt att
snabba på den sociala rör-
ligheten. Sverige har ett bra
track record vad gäller pri-
mär, sekundär och tertiär
utbildningsutveckling. Här
är det sociala faktorer inom
den egna gruppen som spe-
lar in, och det kan inte ett
allmänt utbildningssystem
påverka i någon större ut-
sträckning. Men om 300 till
500 år så kommer nog da-
gens svenska eliter och un-
derklasser vara socialt jäm-
ställda. 

Bland advokater är 
adliga efternamn fem
gånger så vanliga som
de är i samhället i stort. 

Claes Zettermarck, som fram till mitten av juni
är ordförande för Advokatsamfundet, reagerar
häpet när han blir varse Gregory Clarks forsk-
ning:

– Jaså, minsann, säger han.
– Jag känner mig lite förvånad för att efter ha

varit verksam i det här yrket i mer än 30 år så
har jag aldrig reflekterat över det. Det förekom-
mer väl adliga efternamn i advokatkåren, det
gör det i bankvärlden också. 

Efternamn är dock allt annat än obetydliga i
advokatbranschen. En förkrossande majoritet

av alla byråer, i Sverige och internationellt, 
använder sig av efternamn sina varumärken. 

Du startar ju själv en ny byrå i sommar tillsam-
mans med Claes Lundblad. Vad ska den heta?
– Den kommer att heta Lundblad & Zettermarck.

Hur tänkte ni då?
– För det första så tror vi, rätt eller fel, att så här
dags i karriären så är vi båda två hyfsat inarbe-
tade. Och för det andra så är det bokstavsord-
ning. L kommer före Z. 

VIKTIGT MED EFTERNAMN I ADVOKATBRANSCHEN
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CHRISTER DANIELSSON
Advokat och delägare Advokatbyrån Frank

LEGALLY | KRÖNIKA

en annan tid, ett annat liv, var jag Nerikes Allehandas kom-
munreporter i Örebro. Uppgiften var att bevaka den lokala
politiken i en av landets största kommuner. 
Första dagen på jobbet begav jag mig till kommunsty-

relsens ordförandes kontor. Han hette Axel Gisslén och
var en röd pamp av den gamla stammen (fast en inte bara
ytterst skicklig utan också hygglig person visade det sig
så småningom). Sedan jag presenterat mig för hans sekre-
terare bad jag att få se dagens post till kommunalrådet.

Sekreterarens häpna svar blev: ”Men det förstår du väl att du
inte får; det är ju Axels post!”
Kommentaren får väl anses tyda på att den journalistiska

granskningen av lokalpolitiken inte hade varit högintensiv
under mina föregångare, några toffelförsedda gentlemän som
länge vandrat i det stora, vackra tidningshusets korridorer
invid Svartån.
Alltnog. Sekreteraren lät sig inte övertygas av mina

högstämda hänvisningar till tryckfrihetsförordningens regler.
Istället kallade hon på kommunjuristen, som förväntades be-
kräfta det orimliga i att jag skulle läsa ”Axels post”. Förstäm-
ningen blev givetvis stor när den stackars kommunjuristen
nödgades bekräfta min grundlagenliga rätt.
Därefter avlade jag under ett års tid dagliga besök på

samma kontor för att läsa Axel-posten, något som inte sällan
resulterade i nyhetsartiklar om stort och smått. 

Ännu tidigare, fast i samma liv, hade jag motsvarande jobb på
den lilla lokaltidningen på min hemort. Där ägnade vi oss åt
rena brottsprovokationen, jag och min chef som senare blev
redaktionschef på stora fina morgontidningen i Stockholm
och tillika berömd matboksförfattare. 
Vi tyckte att de lokala makthavarna – vars röda parti suttit

vid makten oavbrutet sedan 1919 – behövde uppfostras en
aning i grundlagens principer. Vi skickade därför – under fej-
kat namn – ett brev till kommunstyrelsens ordförande med ett
kontroversiellt innehåll i en lokalt uppmärksammad fråga,
anandes att brevet skulle läggas åt sidan och inte diareföras.
När det hade gått en vecka eller så sökte jag upp kommunal-

rådet – en hedersman som senare blev riksdagsman och som
nu tyvärr gått bort (och vars son för övrigt är en framgångsrik
advokat i Stockholm) – och frågade efter brevet, med märkligt
detaljerad kunskap om dess innehåll. Oh ja, ett sådant brev
hade förvisso inkommit. Nejdå, det hade alls icke gömts undan;
det hade bara av misstag blivit liggande på kommunalrådets
skrivbord, fick jag veta. Och vips diariefördes det.

Jag kommer att tänka på dessa – som jag då tyckte – storartade
gärningar i yttrande- och pressfrihetens tjänst när jag läser
om hur våra nya blå makthavare hanterar offentlighetsprinci-
pen i regeringskansliet. 
Om tonen i denna text hittills varit aningen raljerande är

I

AXBERGERS 
TESTAMENTE
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Tre artiklar jag minns från ett annat liv:
1. Tingsrätten dömer Christer Pettersson för mordet på Olof Palme
2. Säpo-chefen delges misstanke för brott i Ebbe Carlsson-affären
3. Min första tioradiga sportnotis i Ludvika Tidning

det nu anledning att växla till ett annat och
allvarligare uttryckssätt, ty det man kan läsa
om regeringskansliets – och ytterst förstås
de politiska makthavarnas – hantering av of-
fentlighetsprincipen i ett färskt JO-beslut är
inget annat är skrämmande. Den som håller
i pennan är JO Axberger, en gång författare
till en utmärkt avhandling om tryckfrihe-
tens gränser. Ärendet gällde klagomål från
några av landets mest välkända journalister
som fått vänta i evigheter på att få ut all-
männa handlingar. Så här lyder Axbergers
sammanfattning av sin kritik:

”(Granskningen) visar att det i Regeringskans-
liet funnits brister i organisation, ansvarsför-
hållanden och rutiner som bidragit till att
tryckfrihetsförordningens krav på att allmänna handlingar ska
utlämnas skyndsamt åsidosatts vid upprepade tillfällen. Gransk-
ningen tyder på att bristerna är av grundläggande slag. /…/ Det ter
sig därvid som om en begäran som inte leder till omgående utläm-
nande av den begärda handlingen lätt kan hamna i ett ingenmans-
land, där den skickas runt utan att vare sig tjänstemän eller
statsråd kan hållas ansvariga för långa handläggningstider eller
andra brister /…/ Regeringskansliet synes anse att dess handlägg-

ning varit godtagbar. /…/ (D)et är särskilt viktigt
att just regeringens kansli respekterar allmän-
hetens insynsrätt. I motsatt fall är risken stor
att inte heller andra myndigheter anser sig be-
höva leva efter grundlagens bokstav, vilket på
sikt skulle vara ett hot mot offentlighetsprinci-
pen.”

Det JO Axberger skriver – om vi skalar bort äm-
betsmannaprosans måttfullhet – är att reger-
ingen och dess kansli begår våld på
offentlighetsprincipen utan att ens förstå att
man gör fel och – inte minst – att denna
maktens arrogans i förlängningen är ett hot
mot en hörnpelare i statsskicket.
Tyvärr är det nästan bara journalister som

förmår uppamma någon passion i försvaret för tryckfriheten.
Det är synd. Det borde vi alla göra. Ty den dag makten opåta-
lat kan ta sig de friheter som regeringen och dess kansli
tycker sig kunna göra, den dagen är det fara å färde; den dagen
är vi på det sluttande planet.
Så: Bra rutet Axberger – och måtte den som kommer efter

dig på JO-posten visa samma vrede inför grundlagsbrytande
politiker och ämbetsmän som du gör i ditt, om jag får kalla det
så, ämbetstestamente.

”
TYVÄRR ÄR DET NÄSTAN BARA JOURNA-
LISTER SOM FÖRMÅR UPPAMMA NÅGON
PASSION I FÖRSVARET FÖR TRYCKFRI-
HETEN. DET ÄR SYND. DET BORDE VI 
ALLA GÖRA. 

Hans-Gunnar Axberger.
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HANNA HANSSON  
Attorney at Law, Awapatent

Senaste film:Evil dead   Senaste bok:Havsmannen, Carl-Johan Vallgren
Senaste restaurang: The Flying Elk
”Jag har gift mig och heter numera Hansson!”

LEGALLY | KRÖNIKA

å var det sommar igen. Ett helt år
har gått sedan förra gången. Ett
år fyllt av möten, uppdrag, oro
för ekonomin, dåligt kaffe och
en himla massa prat om vädret. 
Semesterlistorna är klara och

de flesta är glada eftersom de
fick sin önskade semester, efter
lite pussel. Vissa är mindre

glada, för det var de som blev bortpusslade.
De bortpusslade smider dock i hemlighet pla-
ner för att säkerställa att de nästa år får första
tjing på vecka 28-32. Själv har jag åter igen
gjort mitt semestermisstag. Någon gång
under hösten bestämmer jag att jag inte behö-
ver ha någon semester under sommaren, nej,
jag tar den till hösten istället. Det beslutet
känns alltid tyngre och tyngre ju närmare
sommaren kommer. Vid den här tiden på året
ångrar jag oftast bittert mitt beslut. Och alla
glada kollegor försvinner, en efter en. En efter
en kommer de också tillbaka, den ena mer sol-
bränd och utvilad än den andra. Själv sitter
man fortfarande kvar på sin kammare och på-
minner mer och mer om Gollum för varje dag.
Jag kommer att vara oigenkännbar i septem-
ber. My precious, liksom. 

Hur som helst, den här krönikan riktar sig till
de som är smarta nog att inse att sommarse-
mestern är vedertagen av en anledning.
De flesta tycker att det är rätt skönt med se-

mester men det kan hända att man efter en
vecka eller två kan börja känna sig lite osti-
mulerad. Visst är det härligt att bara lata runt
eller ligga på stranden. Men till slut börjar det
liksom klia lite i hjärnan. Och det kan ju till
och med faktiskt hända att man saknar jobbet
litegrann. Som ett brev på posten kommer
därför lite tips på juridikrelaterad (fritt tolkat)
underhållning (även här, fritt tolkat) att sätta
tänderna i under semestern, med varierad
nivå på krav av uppmärksamhet.

NÄR DET KLIAR I HJÄRNAN
PÅ SEMESTERN

S
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Den här rullen från 2001 med
Reese Witherspoon har bli-
vit en klassisk chickflick.
Och det är fullt förståeligt,
Reese är precis lika charmig
som vanligt och filmen är
gullig och lite dumrolig.
Att den utspelar sig på

Harvard Law är anledningen
till att den platsar på denna
lista och faktum är att den

nog har inspirerat både en
och annan att välja juridi-
kens bana. Blondinbella är
en av de som pluggat juridik
med inspiration från bland
annat denna film. Filmen re-
kommenderas framför allt
till de som precis har gått på
semester. Ni vet, när hjärnan
är alldeles slutkörd och bara
tanken på att läsa en bok

känns alltför överväldigande. 
Det är således bara att slå

sig ner i solstolen eller tv-
soffan och låta sig bli under-
hållen. Observera dock att
den gyllene regeln om att
inte se uppföljare gäller här.
Jag menar det verkligen –
don’t do it!

I Sverige är jurister inte bara
duktiga på juridik, de är
också fantastiska på att
skriva böcker. Det är fram-
förallt i deckargenren som
de svenska juristerna uppe-
håller sig och här finns det
läsning som heter duga.
Inte bara är deckare klassisk
sommarläsning, ofta finns
det många, många böcker i
en serie så när man har läst
ut en så är det bara att fort-
sätta med nästa bok om
samma karaktärer. 
Tycker man att det blir

lite enahanda så kan som-
marprojektet bli att läsa en
deckare per författare. Och
det finns många att välja
mellan; Åsa Larsson, Viveca
Sten, Jens Lapidus, Thomas
Bodström, Peter Lillthors…
Och har du inte blivit mätt
på deckare vid det här laget
finns det inte heller någon
brist på utländska juristför-
fattare, men jag tycker att
det i sammanhanget räcker
med ett namn – Grisham.
Ingen ytterligare presenta-
tion nödvändig. Även utan-
för deckar- och

thrillergenren har vi våra
författare, läs till exempel
”Dubbla slag” av Malin
Persson Giolito eller boken
som ligger högst upp på
min att-läsa-lista ”Du
kanske inte vet det, men
döden spelar faktiskt inte
handboll” skriven av Linda
Belanner och advokaten
Fredrik Persson. 
Juristförfattarna är per-

fekta att läsa en sisådär en
till två veckor in i semes-
tern. Den fluffigaste bomul-
len i hjärnan har lagt sig,
men man ligger fortfarande
gärna i en solstol och tar det
lite lugnt.

Nu är man inne på kanske
tredje eller fjärde veckan av
semestern. Man har liksom
tröttnat på rosévin, grillning
och kubb och känner att man
skulle vilja göra något mer.
Rensa garderoben eller

städa garaget eller kanske
till och med lära sig något!
Det är nu man äntligen är
redo att bita tag i den där
klassikern som man alltid
har tänkt läsa och ja, det är
lika bra att erkänna, redan
har sagt till alla att man har
läst. 
Det finns många klassiker

med koppling till juridik och
som framför allt behandlar
frågor om moral, om rätt och
fel. 
Man kan tycka vad man

vill om den (jag tyckte mest
att jag blev febrig, jag med)
men klassikern nummer ett
måste ju ändå vara Dostojev-
skijs ”Brott och Straff”. I
samma anda finns också
”Doktor Glas” av Hjalmar Sö-
derberg. 
Flera klassiker diskuterar

rättsystemet – Kafkas ”Pro-
cessen”, Albert Camus

”Främlingen” och Harper
Lees ”Dödssynden” är alla
böcker som man bör checka
av på klassikerlistan någon
gång i livet. Varför inte
passa på att göra det i som-
mar?
Nu är alla steg av semes-

tern passerade och ärligt
talat, ska det inte till och
med bli lite skönt att komma
tillbaka till arbetet? En om-
start, en nystart, ett år fullt
av möjligheter framför sig.
Redo att köra igång med ny
energi! 
Akta er för Gollum lite

längre bort i korridoren bara.

Legally Blonde

”Juristförfattarna Klassikerna

Ligger högst upp på min att-
läsa-lista.

NÄR DEN FLUFFIGASTE BOMULLEN I HJÄRNAN HAR LAGT SIG, MEN MAN 
LIGGER FORTFARANDE GÄRNA I EN SOLSTOL OCH TAR DET LITE LUGNT.
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livvakter
en del av
vardagen

Hot och
ULRIKA ROGLAND ÄR KAMMARÅKLAGARE 
OCH RELATIONSVÅLDSSPECIALIST

Hon var med om att rulla upp Sveriges
största groominghärva och tvingades 
till livvaktsskydd när hon drev åtal mot
Malmös kopplerimaffia. 
Nu kräver Ulrika Rogland ett centralt

samarbete för att stoppa fler kvinnomord:
– Man behöver se på vardagsbrotten på

samma sätt som man ser på organiserad
brottslighet. AV PETER JOHANSSON  | FOTO MAGNUS LAUPA
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örsjöallén i Malmö sträcker sig från Kap-
tensgatan, fram mot Sankt Paulikyrkan.
Den ligger inte långt från Ulrika Rog-
lands arbetsplats. Hon besöker ofta den
fridfulla allén. Men numera väcker pro-
menaden även obehagliga minnen.
Förra vintern mördades en kvinna bara
några kvarter härifrån. 

– Hon brukade gå den här vägen med
sin barn. Jag tänker ofta på henne, säger
Ulrika Rogland.

Det var det första av fem relationsmord
i Malmö under förra året. På en öppen
gård på Amiralsgatan stack mannen
ihjäl sin före detta sambo. 

– Barnen blev vittnen. En person foto-
graferade allting, förutom själva kniv-
sticken.

Under lång tid hade kvinnan känt sig
hotad av mannen. 

– Han hade frihetsberövat henne
någon månad tidigare Hon blev hand-
bojad och trodde att han skulle döda
henne. Men då lyckades hon prata sig
ur situationen. 

Kvinnan varnade, ”han kommer inte
att sluta förrän han dödat mig”.

– Så blev det ju också, säger Ulrika
Rogland lakoniskt.

Mannen försattes på fri fot efter fri-
hetsberövandet. Kvinnan  bodde på
hemlig adress, men han lyckades hitta
henne.  

Mannen dömdes till livstids fängelse
i tingsrätten. I hovrätten sänktes det till
17 år. 

– De tyckte inte att målet kraven för
livstid var uppfyllda. 

Högsta domstolen fastställde senare
hovrättens dom. De kallade dådet ”ett
lömskt angrepp på öppen gata” men
lyssnade på mannens förklaring om
psykisk störning.

Var det här ditt första mål i HD?
– Ja. Det var spännande. Det är ett lug-
nare tempo där, kvalitet - inte kvantitet
- prioriteras. Det var väldigt formellt,

man ska stå upp när ledamöterna kom-
mer in och så. Men man märkte att de
lyssnade noggrant.

Hur upplevde du det formella?
– Det var en tydlig skillnad mot i tings-
rätten och hovrätten. HD lever sitt eget
liv, även om jag förstår att det har lät-
tats upp. 

– Men alla känner naturligtvis en viss
respekt när det sitter fem justitieråd
framför en. Processen i sig påminner ju
om hovrätten. Samma förhör som tidi-
gare spelas upp.

Vad tycker du om den förändringen?
– Fördelen är att vittnet slipper berätta
om, och att man slipper tillrättalagda
berättelser i hovrätten. Domstolarna
prövar verkligen på samma material.
Men träffar man personen så blir in-
trycket så klart starkare, på film försva-
gas det. 

Ulrika Rogland är kammaråklagare
och relationsvåldsspecialist.

– Jag jobbar med brott i nära relatio-
ner. Både våld mellan vuxna och brott
mot barn, både sexuella och andra. Och
alla sexuella övergrepp mellan vuxna. 

Hon hade ursprungligen tänkt bli lä-
rare. Efter att ha testat på låg- och mel-
lanstadiet ångrade hon sig.

– Jag upptäckte att jag inte trivdes
helt enkelt.

När hon sökt till universitet satte hon
juristlinjen som sista alternativ. Sedan
fick hon en ingivelse:

– Jag strök allt det andra. Och det har
jag inte ångrat. 

Efter att ha suttit ting i Helsingborg
valde Ulrika Rogland att fortsätta på do-
marbanan.

– Det var lite strategiskt. Jag visste
att jag ville skaffa familj och så. När jag
var ung tänkte jag att det var enklare att
kombinera med att vara domare, än
med åklagare eller advokat. Jag visste
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NAMN  Ulrika Rogland    |   ÅLDER 48 år |   FAMILJ  Ja  |   SENASTE  BOK ”Konsten att vara kvinna” 
av Caitlin Moran   |  SENASTE  FILM ”Life of Pi”   |    ALLVARLIGASTE BROTT JAG BEGÅTT ”Cyklat mot
enkelriktat”
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Känner naturligtvis en
viss respekt när det
sitter fem justitieråd
framför en. ’’
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att domare varit föräldralediga och kun-
nat sköta delar jobbat hemifrån eller pa-
rallellt med att de var lediga. 
– Sen lärde jag mig kolossalt mycket.

Som åklagare har jag stor nytta av att
ha suttit som domare. Vet hur de arbe-
tar, och kan en del processrätt. 
2000 hade Ulrika Rogland blivit

hovrättsassessor, efter nio år i domstol.
Då sökte hon sig till åklagarmyndighe-
ten på utbytestjänstgöring. 
– Det verkade spännande. Och sedan

trivdes jag så bra att jag bestämde mig
för att stanna.  

Varför?
– Att vara åklagare är att skapa. Att vara
domare är mer bedöma saker och att
knäcka på juridiken. Som åklagare job-
bar man mer med polisen, och sitter
med på förhör. Tillsammans med dem
styr man ju arbetet, vilka man ska höra,
vad man ska leta efter. Det är mer enga-
gerande. Man kommer närmare männi-
skor. Närmare de som har drabbats. Och
närmare de misstänkta. Jag förstod  hur
aktivt åklagaren jobbar i förundersök-

ningen, och jag såg vilka möjligheter
jag hade att påverka. Allt det här passar
mig väldigt mycket bättre. 
Tidigt kom hon in på sexuella brott.
– Jag ville jobba med brott mot barn,

jag visste att en del åklagare var inrik-
tade på det. 

Det så kallade ”Alexandrafallet” blev
hennes första riktigt stora mål. Två
flickor – 13 och 14 år – gjorde anmälan
om våldtäkt. På nätet hade de varit i
kontakt med ”Alexandra” och genom
henne träffat en man som kallades FK –
festkungen. 
– Alexandra sade att hon hade en

eskortfirma. Flickorna hade träffat den
här mannen den vägen och han utnytt-
jade dem sexuellt. Det var liksom ing-
ången. 
– Det visade sig att det fanns en an-

mälan sedan tidigare. En  16-årig flicka
i Stockholm som hade anmält honom
hösten innan. 
Ett mönster tonade fram.
– Även den flickan hade varit i kon-

takt med Alexandra, fått samma upp-

drag och med samma resultat. Hon an-
mälde FK för våldtäkt.
– Men det stoppade upp där. Den blev

liggande i balans. Men gärningsman-
nen var identifierad. Det fanns namn
och en adress. Det var ingången.
Efter att under en period ha avlyssnat

festkungen så kunde han sedan gripas.
Någon ”Alexandra” hade aldrig funnits.
Allt var mannens påhitt för att kunna
snärja de unga flickorna. 
Många av offren kände ett stort mot-

stånd mot att träda fram. 
– De kände sig delaktiga, tänkte att de

fick skylla sig själva. 
– Men vi hittade fler och fler  flickor

genom det material som fanns i hans
dator. Sedan reste vi runt i landet och
hörde dem.  Först trodde vi det handlade
om att de visat sig på webcam och
skickat sexuella bilder. Men när vi hört
dem, och läst konversationerna , så för-
stod vi att han träffat väldigt många och
utnyttjat dem sexuellt. 
Ett 100-tal flickor förhördes. 58 var

med i utredningen. Den yngsta var 12
år. 
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Hur påverkades du av det här målet.
– Det�har�format�hur�jag�jobbat�sedan
dess,�och�det�påverkar�mig�fortfarande.
Jag�träffade�så�himla�många�målsä-
gande.�Jag�fick�också�möta�mina�egna
fördomar.�Man�tänker�sig�att�unga�tjejer
som�haft�sex�med�någon�mot�betalning
skulle�vara�på�drift.�Men�många�var
otroligt�trevliga,�och�duktiga�i�skolan.
De�kunde�ha�varit�ens�egen�dotter.�Jag
behövde�hela�tiden�konfronteras�med
mina�fördomar,�och�tänka�efter.�
Psykologiprofessorn�Sven-Åke

Christianson�konsulterades.
– Han�förklarade�att�det�här�heter

grooming,�att�gärningsmannen�skapar
en�relation�med�sina�offer.�Syftet�är�att
förhindra�att�offret�ska�berätta.�Alla�de
här�58�flickorna�hördes�i�både�tingsrätt
och�hovrätt.�Alla�berättade�på�sitt�eget
sätt,�en�del�gjorde�det�väldigt�känslo-
samt,�och�grät.�Andra�helt�avstängt�utan
att�visa�känslor.�

Förra året gav hon�ut�boken�”Jag�känner
mig�speciell�–�grooming�på�internet”.
Sven-Åke�Christiansson�var�medförfat-
tare.
– Vi�behövde�några�års�perspektiv

innan�vi�kunde�ge�ut�boken.�Det�var�ett

jobbigt�mål�som�tog�på�en,�på�alla�sätt.�
Som�sakkunnig�i�de�ursprungliga�ut-

redningarna�mot�Thomas�Quick�omfat-
tas�Sven-Åke�Christianson�av�den
skarpa�kritik�som�nuförtiden�riktas�mot
utredningen.�När�justitieminister�Bea-
trice�Ask�(M)�gästade�Ekots�lördagsin-
tervju�den�2�juni�i�år�öppnade�hon�för�en
total�granskning�av�Quick-härvan�och
sade�bland�annat�så�här�om�experternas
utlåtanden�kring�morderkännandena:
”�Personligen�tycker�jag�att�man�ska

syna�hur�den�typen�av�funktioner�fun-
gerar�i�den�här�typen�av�ärenden”�.�
Ulrika�Rogland�säger�att�hon�inte�är

Man tänker sig att unga tjejer som haft sex
med någon mot betalning skulle vara på
drift. Men många var otroligt trevliga, och
duktiga i skolan. De kunde ha varit ens
egen. ’’
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Tänker du skriva fler böcker?
– Ja, jag skulle vilja skriva en lättill-
gänglig bok om barn. Vad som händer
när ett barn berättar. Något om anmäl-
ningsskyldighet. Många barn blir
slagna hemma. I Malmö får vi in fem
nya anmälningar varje vardag.  

Under senare år har Ulrika Rogland bli-
vit allt mer publik. Hennes mål väcker
stor uppmärksamhet. För några år
sedan tvingades hon till livvaktsskydd i
samband med en kopplerihärva, 14-
åriga flickor hade sålts till män i
Malmö. Polisen rubricerade hotbilden
som ”allvarlig”. Inga hot hade framförts
direkt mot henne själv.

– Det fanns en del inslag av heder i
det här målet. Därför väckte det väldigt
starka känslor. Jag hotades redan under
förundersökningen, sedan fortsatte det i
tingsrätt och hovrätt.

– Jag fick mycket stöd och hjälp av
polisen. Och jag la stort fokus på ta
hand om sig själv och de närmaste. Och
på att sköta arbetet. Men när man ham-
nar i en sådan situation så blandas pri-
vatliv och arbetsliv ihop. Man är aldrig
riktigt ledig, någonstans. Det tar ett tag
innan det där försvinner. ▶

”så insatt” i Christiansons agerande i
samband med Quickutredningarna.

– Men jag har förstått att det före-
kommer lite olika uppfattningar. I
media sägs det att inga bevis finns alls
men de finns de som menar annat.
Sven har ju varit med vid förhör men
inte delaktig i själva rättegången. Det är
ju en åklagare som bestämt att det ska
väckas åtal. 

Ulrika Rogland upplever med många
efter hand började se Alexandrafallet
som något unikt, ett undantag.

– När vi föreläste sa folk ”det här med
Alexandra, det var ju så länge sedan.
Det händer väl inte nu?” Sen kom Kum-
lafallet.

Efter att en 13-årig flicka i Kumla be-
gått själmord i vintras så framkom det
att hon troligen utsatts för grooming.
En 44-åring man häktades sedan miss-
tänkt för flera sexbrott. Fallet har väckt
förnyade krav på hårdare lagstiftning.

– Ungdomar som är ute på internet
vet att de kan bli utsatta, men de tror 
att de har strategier för att hantera det. 
I stället blir de lurade. De kanske inte
mår så bra, har bytt skola eller så har
föräldrarna skilt sig.  De behöver extra
bekräftelse, och är extra sårbara. Gär-
ningsmännen är skickliga på att hitta de
här tjejerna och killarna. En del gär-
ningsmän kanske nöjer sig med we-
bcam. Andra kanske vill ha ett fysiskt
möte. För de som utsätts är det ofta lika
illa att hamna på sexuella filmer som
sedan sprids. Det kan göra ungdomar
lika illa. 

– Nu diskuterar man att föra in det
här i skolundervisningen, det är natur-
ligtvis jättebra. 

Vad är egentligen det nya med grooming, 
utöver att det sker på internet?
– Man kan säga att det alltid har fun-
nits. Som Patrik Sjöbergs tränare, han
skapade också en relation med sina
offer. För att kunna dra med sig någon
från krogen så måste man ofta använda
våld eller tvång. Skillnaden  med inter-
net är att du kan gå ut helt anonymt,
och göra det med hur många som helst. 
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När vi föreläste sa folk
’det här med Alexandra,
det var ju så länge
sedan. Det händer väl
inte nu?’ Sen kom 
Kumlafallet.’’
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lilla barnet är ”igår” allt som hänt före
idag. Då blir det inga korrekta domar. 

Det finns flera fall där barns vitt-
nesmål har ifrågasatts och kritiserats.
Bland annat i det mycket uppmärksam-
made styckmordet på 1980-talet. 

– Det finns fortfarande en föreställ-
ning om att barn hittar på och fantise-
rar. Om det funnits domare som var
specialiserade på den här typen av brott
så hade de sett många barnförhör, gått
utbildningar och blivit bättre på att be-
döma. Det är svårt att få samma kompe-
tens om man bara har något enstaka
mål.

Har du något råd till unga jurister?
– Att hitta det de verkligen vill jobba
med. Och sedan satsa på det. Engage-

Vid den här tiden framförde Ulrika
Rogland kritik mot en av sina chefer, för
att denne tonat ned situationen.

– Det var ganska turbulent även på
arbetet Min chef fick sluta, bland annat
på grund av detta. 

Upplever du att hot inte tas på tillräckligt
allvar inom Åklagarmyndigheten?
– Fokus börjar hamna mer och mer på
de här frågorna. Sedan gammalt finns
det en del som har kvar inställningen
att man inte ska anmäla, för då förstorar
man. I den gamla skolan skulle man låt-
sas att det inte var så himla farligt, utan
att hot ska tystas ned. 

– Men när det händer så händer det.
Då måste man ta hoten på allvar och se
till att få det skydd som behövs. Det är

inget som ska förringas. Och nuförtiden
tas det på allvar.

Vad är viktigast att tänka på när man jobbar
med unga brottsoffer?
– Bemötandet. Det gäller även mot de
misstänkta. Att man ser allihop som
människor. De mår bättre som männi-
skor. Och det blir bättre förhör.

Du har sagt att domstolarna borde lägga
större vikt vid vad barnen säger.
– Ja, de som sysslar med brott mot barn
ska ha bättre utbildning. Barn berättar
på ett annat sätt än vuxna. Små barn har
ingen tidsuppfattning till exempel. Är
man okunnig om det här blir det lätt så
att man ogillar för att barnet till exem-
pel sagt att något hände ”igår”. För det

Jag hotades redan under förundersök-
ningen, sedan fortsatte det i tingsrätt
och hovrätt.

Det är ovanligt med vanliga 
dagar hos oss

 

  

 

 

  

 

      

 

    

         

 

 

Hos oss är
varje dag den
viktigaste!
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mang leder till bäst resultat. Bättre än
kunskap. Det leder till att man vill ta
reda på mer.

Du föreläser mycket.
– Ja, så mycket som tjänsten tillåter.

Om vad?
– Om grooming och sexuella övergrepp
som en del av grooming. Och nu om det
här mordet förra året. Bakgrunden till
vad som hände. Man kan lära sig rätt
mycket av hur deras relation såg ut, hur
mannen reagerade. Det fanns många
varningssignaler, som visar vad man
måste vara observant på. För kvinnojou-
rer kan det vara intressant att se vad de
kunde ha gjort. Och det är en väck-
arklocka för myndigheterna. För att vi
ska kunna skydda någon så måste vi bli
bättre på att samarbeta. Det finns inga
upparbetade kanaler för det. I det här
fallet blev kvinnan kallad till obligato-
riskt vårdnadssammanträde med man-
nen, trots att det han hade
kontaktförbud. Hon tvingades till ett
möte med den man hon var livrädd för. 

– Det behövs en handlingsplan kring
det här.  Det bästa vore ett centralt
upparbetat samarbete. 

Ungefär som samarbetet runt organiserad
brottslighet. 
– Ja, man gör inte lika mycket när det

gäller relationsvåld. Naturligtvis finns
det stora ekonomiska samhällsintressen
att bevara, det kan vara därför man läg-
ger större vikt vid organiserad brotts-
lighet. Men man behöver se på vardags-
brotten på samma sätt. n

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

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

Prova själv på karnovgroup.se/lexino
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DAGAR

…och 
fortsättning
följer…

118
SÖDERTÄLJERÄTTEGÅNGEN

Det var ett av Sveriges genom tiderna dyraste
rättsfall – redan innan det skickades tillbaka
till tingsrätten.  
Legally yours besökte Södertäljemålet när en

månad återstod i förstainstansen.
– Den här rättegången suger all kraft, säger

försvararen Fredrik Ungerfält.
AV PETER JOHANSSON |  FOTO MAGNUS LAUPA
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I Södertäljemålet står 17 män åtalade, miss-
tänkta för att ingå i ett kriminellt nätverk
med bas i Södertälje. 
Vid ett mord på spelklubben Oasen dagen

före julafton 2009 mördades en medlem av
ett rivaliserande gäng, X-team.
I april 2010 attackerades två medlemmar

i nätverket av en mötande bil i stadsdelen
Torekäll. De skadades allvarligt. Attentatet
uppfattades som en hämnd för mordet i de-
cember året innan.
I juli 2010 mördas sedan en fotbollsspe-

lare i Assyriska och dennes bror, även de på
spelklubben Oasen. Deras bror utpekas som
ledare för X-Team. Dubbelmordet anses vara
ett svar på Torekällskjutningen.
Rättegången gäller bland annat de tre

nämnda morden samt en rad grova våldsbrott.
Den utpekade ledaren för nätverket är åta-

lad för anstiftan till mord, människorov,
grov utpressning och försök till grov ut-
pressning, mord och försök till mord samt
försök till grov utpressning.

Den första vändan i tingsrätten varade i 62
förhandlingsdagar. Notan för polisutred-
ningen och rättegången slutade då på näs-
tan 200 miljoner kronor. 70 miljoner kronor
var advokatkostnader. I målet fanns sam-
manlagt 5 åklagare och 31 advokater.
Resonemanget om nätverk innebär att all

bevisning i målet kan åberopas mot alla par-
ter. Detta bidrar till att många advokater in-
finner sig i rätten varje förhandlingsdag,
ifall deras klient oväntat skulle hamna i
fokus. 
Försvaret har flera gånger kritiserat bris-

ten på teknisk bevisning. 
Knappt 50 personer vittnade i rätte-

gången, flera med särskilt skydd. Ett 20-tal
familjer har ingått i polisens personsäker-
hetsprogram, flera har fått nya identiteter.
Av de 20 åtalade dömdes 16 till fängel-

sestraff, två till sluten ungdomsvård och två
frikändes
”Ledaren” dömdes till livstid men efter att

hans försvarare Fredrik Ungerfält lämnat in
en invändning om jäv – och fått bifall frbn
Svea hovrätt – så skickades målet tillbaka
till tingsrätten.
Rättens ordförande byttes ut. 
I november förra året inleddes förhand-

lingarna på nytt. Nu med 8 åklagare och 30
advokater. Den här gången räknar man med
att 72 förhandlingsdagar ska räcka. Den
sista är inplanerad till 17 juni.

DETTA HAR HÄNT

Det är inte
så att man
står och tar
en kaffe
med åklaga-
ren i någon
paus precis.
Om man nu
har den
läggningen.

JAN KARLSSON

et säkerhetspådrag som präglade Sö-
dertäljerättegångens första tid har ska-
lats av. Piketbussen är bortkörd.
Kravallstaketen är ställda åt sidan. Men
bemanningen är fortfarande stor. Utan-
för säkerhetssalen försöker några uni-
formerade poliser fånga den första
riktigt varma majsolen.
Jan Karlsson är tidigt på plats. I en

hand bär han en sprängfylld läderväska,
i den andra en kartong med presenta-
tionsmaterial Den tunga porten pressar
han upp med axeln. 
Det är den 16 maj 2013, Södertäljerät-

tegångens 118:e dag. 
I dag inleds ett nytt delmoment i för-

handlingarna, sakframställan i ett mord
som ägde rum den 23 december 2009.
Jan Karlssons klient – som i media kal-
lats för ”torpeden” – är åtalad för bland
annat det mordet. 
– Som offentlig försvarare får man

mål på lite olika sätt. Först hade klien-
ten en annan advokat, när fler brott-
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smisstankar aktualiserades så uppstod
en jävsfråga. Det var då jag kom in, hös-
ten 2010.

Sedan dess har Södertäljemålet varit
en stor del av hans liv. 

– Jag jobbar heltid, men skulle kunna
jobba ännu mer.  Om jag inte jobbat en
söndag så får jag dåligt samvete. 

Är det här din enda klient?
– Nej, jag har alltid saker på gång. Men
jag har åtagit mig väldigt få andra mål.
Och under hela tiden tror jag inte att jag
haft en enda frihetsberövad klient utö-
ver det här.  

Trots en lång advokatkarriär har han
varit med om få motsvarande situa-
tioner

– Jag har haft flera 25-dagarsrätte-
gångar. Men mordmål brukar vara
ganska konkreta, man sitter sällan mer
än två-tre veckor. 

Jan Karlssons advokatbana började
med ett av 1970-talets mest kända kri-

minalfall: Raggarmordet. Henning
Sjöström företrädde Keith Cederholm
som dömts till tio års fängelse, men fått
resning efter att Jan Guillou granskat
fallet i TV. I ett uppmärksammat inslag
provkörde Guillou bland annat den
sträcka som Cederholm hade behövt fär-
das för att kunna utföra det mord han
dömts för. 

– Då var jag biträdande jurist hos
Henning. Mitt minne är att det var en
bra erfarenhet av att se advokater och
åklagare, alla erfarna, agera i rätten.

Han märker tydliga skillnader mellan
den första rättegången och den nya.

– Förra gången var det få reservdagar.
Nu är det lite lättare att planera. Vi har
ju liksom ett facit vad gäller tidsåt-
gången. 

– Och vissa delar i målet sätter sig,
helt enkelt. Det man stred om en halv
dag innan, det behöver man inte strida
om alls nu. 

Fler advokater börjar ansluta. Claes

Borgström, målsägandebiträde åt de
mördade brödernas anhöriga, hälsar
vänligt på poliserna utanför entrén.

I en klunga, en bit bort på trottoaren,
står uppsalaadvokaten Christer Söder-
berg. För snart ett decennium sedan
stod han i kriminalhistoriskt fokus, som
försvarare åt barnflickan i Knutbymålet.
I Södertäljerättegången är hans roll mer
perifer. Han är målsägandebiträde åt en
grupp anhöriga till den man som mör-
dades på spelklubben Oasen den 23 de-
cember 2009. Den del som ska börja
avhandlas just i dag.

– Nu kommer den bit där jag ska vara
mer aktiv. Hittills har det mest varit en
transportsträcka. Nu ska jag föra skade-
ståndstalan för mina klienter, säger han.

Han upplever en ”markant skillnad”
jämfört med förra vändan.

– Har man haft en generalrepetition
så gör man en bättre föreställning.
Åklagarens processföring har varit mer
solid den här gången, man har lagt om ▶
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Förundersökningen 
var så utförlig att den 
i princip behövde 
levereras på pall.

FREDRIK UNGERFÄLT 

Svea hovrätts beslut att skicka tillbaka
Södertäljemålet till tingsrätten var sl-
utresultatet av ett långt och systema-
tiskt genomfört undersökningsarbete.
– Vi hade en uppfattning om vad som

var den rimliga utgången av målet. När
domen sedan kom så blev vi överras-
kade, den stämde inte alls med vår ar-
betshypotes, säger Fredrik Ungerfält.
– Vi kände att det här varit ett projekt

som tagit hela Södertälje i anspråk. På
grund av det stora allvaret i domen –
livstids fängelse – så valde vi att kon-
trollera domstolen.
Fredrik Ungerfält beskriver det förfa-

randet som ”gediget”. 
– Efter en första kontroll såg vi anled-

ning att titta närmare på två av nämn-
demännen. Vi visste att om vi skulle
göra arbetet själva, då skulle det bli oer-
hört dyrt. Så vi anlitade professionella
utredare, från ett säkerhetsföretag, som
tittade närmare på de här två.
Utredarna upptäckte att en av nämn-

demännen varit ledamot av polisnämn-
den i Södertälje, och att han varit
närvarande vid möten då samarbeten
mot nätverket hade diskuterats.  
– Då bad jag utredarna att verkligen
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fokus i en del frågor och rensat bort om-
ständigheter som kanske inte var så re-
levanta. 
Han nickar åt kollegorna. De har rört

sig mot ingången.  
– Och nu börjar det trots allt kännas

som sista rycket. Lite examenskänsla.
En taxi stannar. Taavi Tuula släntrar

fram mot ingången. Hans kollega
Fredrik Ungerfält, som administrerat
betalningen, lunkar efter. 
– Jag ser mer av han här än av min

egen fru, konstaterar Tuula.
De båda göteborgsadvokaterna före-

träder den utpekade ledaren för nät-
verket. De bor på hotell när de jobbar i
Stockholm i veckorna. Att de fick just det
här uppdraget brukar de förklara med att
”stockholmsadvokaterna tog slut”. Och
det, visar det sig, är inget skämt.
– När antalet advokater når upp i tju-

gotalet så får du en byråjävsproblema-
tik. Har du tagit en person från de
gängse, etablerade byråerna, så får du
slut på folk. 
Förra varvet dömdes deras klient till

livstid.
Fredrik Ungerfält fick uppdraget efter

att mannen förklarat sig missnöjd med

sin dåvarande försvarare. Han hade tidi-
gare flyttats från Kronobergshäktet i
Stockholm till Göteborg, polisen miss-
tänkte att han kommunicerade med om-
världen genom att sätta upp skrivna
lappar i sitt häktesfönster. 
Fredrik Ungerfälts uppdrag har hela

tiden vuxit.
– Inledningsvis rörde det sig bara om

en enda gärning, dubbelmordet Oasen
II. Sedan har målet växt och blivit gi-
gantiskt. 
Han kallar det för ”alla rättegångars

moder”.
– Processen har blivit så stor att den

nästan inte går att överblicka. När de
började leverera förundersökningen i
september 2011 så rörde det sig om
närmare 20 000 sidor. Den var så utför-
lig att den i princip behövde levereras
på pall. Sen tillkommer ju slasken på
omkring 35 000 sidor.
Som förstärkning kallades då även

Taavi Tuula in. De båda har jobbat till-
sammans under många år, på flera by-
råer:
– Att känna varandra väl är nästan en

förutsättning när man har ett sånt här
uppdrag.

40 | Legally yours | 3 | 2013
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gå på djupet med granskningen. 
Utöver protokoll kontrollerades nu

även ersättningar som betalats ut av po-
lisnämnden. 

– Då framkom att nämndemannen
varit närvarande vid fler tillfällen än
vad som tidigare givits uttryck för.  Ett
av dem ägde rum efter att rättegången
avslutats men innan domen kommit.

Sinsemellan diskuterade försvarsad-
vokaterna hur man skulle hantera mate-
rialet.

– Jag var inte helt förvissad om att
hovrätten skulle gå på den här linjen.
Det är ett stort mål, med stora kostna-
der, säger Jan Karlsson.  

– Vi hade förhoppningar om att få en

bra och vettig prövning i hovrätten med
den sammansättning som fanns där då,
men den förlorade vi nu. Fast får man
livstids fängelse , och har chansen till
en ny prövning i förstainstans, då tar
man den.

– Svea hovrätt motiverade sitt beslut
med att nämndemannen ”inte står helt
fri från de bedömningar som polisen 
redovisat om sina insatser”.

Därefter accelererade jävsanklagel-
serna. Två av de nya nämndemännen
hade lyssnat på en föreläsning om orga-
niserad brottslighet där chefen för poli-
sinsatsen medverkade. Försvararna
krävde att de skulle bytas ut. De två do-
mare som utsetts att ta över målet: Lars

Under många år hade här
grott en kriminalitet som
varken vi inom polisen
eller någon annan hade
förmågan att angripa

Kriminalkommisarie GUNNAR APPELGREN, 

Linde, lagman i Eskilstuna , och Jan-
Erik Oja, lagman i Gällivare, uppfatta-
des som jäviga i att besluta i jävsfrågan.

Chefen för Stockholms tingsrätt, An-
ders Eka, fick i ställt kallas in för ett av-
ghörande

Efter någon dag lade sig stridsröken.
De två anklagade nämndemännen hop-
pade av. Linde och Oja kunde – i relativ
lugn och ro – börja sina nya uppdrag.
Och Södertäljemålet, version II, kunde
ta sin början.

Kort tid senare väcktes en andra lik-
nande jävsdiskussioner. Bland annat i
samband med målet mot serieskytten
Peter Mangs i Malmö tingsrätt.

Åklagarna Tora Holst och Kristina Lind-
hoff Carleson sitter vid en stor vagn
med dokument och annat referensmate-
rial. 

Deras sakframställan rullar fram över
skärmarna. Regelbundet läser de upp
några av de 150 000 avlyssnade telefon-
samtal som förekommer i målet. De
sköter skådespelaruppdragen med stor
inlevelse. 

Många av samtalen har ursprungli-
gen förts på syrianska och andra språk.
Hur ord ska tolkas blir därför ofta
stridsfrågor. 

Platserna i salen har svårt att räcka
till. De utkommenderade poliserna tar
plats på extrautsatta stolar, strövis ut-
placerade mellan skrivbordsraderna. 

På den södra kortsidan sitter batteriet
av målsägandebiträden. I dag är de sex
stycken. Claes Borgström tittar fokuse-
rat mot havet av försvarsadvokater och
tilltalade. Christer Söderberg snurrar på
en kulspetspenna. 

Längst bak, närmast pansarglaset och
med uppsikt över alla rättens aktörer,
sitter den utpekade ledaren för nät-
verket. Aktivt följer han förhandling-
arna. Ungerfält och Tuula sitter på var
sin sida om honom, med flitiga kom-
mentarer påkallar han deras uppmärk-
samhet. 

– Jag har naturligtvis ingen anled-
ning att recensera min klient. Men som
försvarare vill man ha kontroll över vad
som händer. Och det vill naturligtvis
klienten också, säger Fredrik Ungerfält. 

På raden framför sitter Jan Karlsson
med sin klient. Elsa Svalsten, biträ-
dande jurist på Karlssons byrå, är även
hon förordad som ”torpedens” försva-
rare. För henne har Södertäljerätte-
gången inneburit en rivstart i brott-
målskarriären.

– När jag började på byrån 2011 fanns
målet redan där. Det är inte många som
fått så här mycket domstolsvana under
sina första år. Bara faktumet att det är

Fredrik Ungerfält och Taavi Tuula.
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så omfattande gör att jag får erfarenhet
på en mängd områden.
På juristlinjen läste hon alla process-

rättsliga kurser som fanns tillgängliga. 
– Jag har redan från början vetat att

jag vill jobba med humanjuridik. Man
får jobba med riktiga människor och
följa dem i verkliga livet, säger hon.
– Men det är mycket man inte blir

förberedd på under utbildningen. Så-
dant man inte tänker på, som organisa-
toriska frågor. Hur man ska få ihop
verksamheten rent organisatoriskt. 
Hennes äldre kollega upplever en tyd-

lig skillnad jämfört med förra varvet i
tingsrätten.
– Det är alltid lite vassare första

gången man är i processen. Det kom-
mer man inte ifrån, menar Jan Karlsson. 
– Det var lite hätskt. Den stora orsaken

var att materialet var så kopiöst stort,
och att försvaret hade förhållandevis
kort delgivningstid. Förundersökningen
pågick i ett och ett halvt år, under den
tiden fick vi inte ta del av något material 
– I backspegeln kan man väl också

säga att förundersökningen inte var
klar. Det kom väldigt mycket komplet-
teringar, många av dem initierade av

försvaret, och flera nya åtalspunkter.
Det skapade irritation hos oss. Vi tyckte
att vi blev överrumplade. 
I dag är han upprörd över hur ett av

de avlyssnade telefonsamtalen presen-
terats av åklagarna.
– De svajar ju! Vissa saker rådde det

ingen tvist om förra gången, men nu
ifrågasätter man det. Till exempel tolk-
ningen av ett ord för magasin, som före-
kommer i ett telefonsamtal. Förra
gången tolkades det som ”lådor”, men
nu har det blivit ifrågasatt.

Är stämningen dålig?
– Det vill jag inte säga. Men det är inte
så att man står och tar en kaffe med
åklagaren i någon paus precis. Om man
nu har den läggningen.
En utplacerad polis reser sig, går fram

och hämtar ett glas vatten till ”torpeden”.

När rätten avbrutit för lunch drar sig
Fredrik Ungerfält tillbaka till uppehålls-
rummet utanför sessionssalen. Innan
förhandlingarna drar igång ansluter
Taavi Tuula, Jan Karlsson och Elsa
Svalsten. 
– Det är många strategiska beslut, om

Jag fick prata lite i oktober. 
Och så nu. Nästa gång blir 
om en månad CHRISTER SÖDERBERG’’
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vad man ska lägga fram och vad man ska
avstå från. Vilka vittnen som ska åbero-
pas. Det är hur många överväganden som
helst som rätten inte får ta del av, och
som det kan vara svårt för rätten att för-
stå att man faktiskt har lagt ner tid på,
säger Jan Karlsson. 

– Särskilt med tanke på det enorma
materialet.  

Hur är samarbetet mellan er försvarare?
– Det finns en mängd processuella över-
väganden där också. Om man till exem-
pel hittar något i förundersökningen som
inte direkt berör den egna klienten så tip-
sar man: ”har du kollat där”.   

– Men åklagaren tror ju ibland att vi
inte får tala ned varandra, bara för att kli-
enterna har restriktioner. Så är det natur-
ligtvis inte, vi kan göra en väldig massa
saker, men inte koka ihop vad klienterna
ska säga. Vi har klienterna i befintligt
skick, och vi ser till att de kan framföra
sina berättelser på bästa sätt.

– Det är intressant att se hur olika man
kan lägga upp försvar. Vi har verkligen
en enda uppgift, att försvara klienten. 
I mål som det här kan det ibland inne-
bära att en viss försvarslinje kan gå ut
lite grann över bordsgrannen. Men jag
kan ju inte avstå från att åberopa bevis-
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Elsa Svalsten, Fredrik Ungerfält, Taavi Tuula och Jan Karlsson
konfererar i en rättegångspaus.

▶

40_51_Södertälje  2013-06-05  15.11  Sida 43



    

44 | Legally yours | 3 | 2013

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

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

Köp ett lagerbolag av oss idag. Under dagen kan 
du lämna ett startklart aktiebolag till din kund.

-sgard    ppu nid hco ud reppils ås sso va galobregal tte pöK
givare väntetiden hos Bolagsverket. Våra lagerbolag ligger
färdiga för start. Varför ska du köpa just av oss? Här får
du tre skäl:

Firmabesked direkt!
Vi bedömer firman utifrån vår erfarenhet.

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

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

Ring oss redan idag. 060-16 81 50 

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

ningen för att det kanske besvärar någon
annan. Fast det här har inte ställts på sin
spets i den här rättegången. 

Bland åklagarna har Jan Karlsson no-
terat nya arbetssätt. Större uppdelning.
Två eller tre är alltid på plats under för-
handlingarna. 

– Samtidigt sitter två–tre på kamma-
ren och producerar nytt material och
förbereder sig. Ofta rasslar det till i
mailen med nya bevisuppgifter i målet
samtidigt som vi sitter här i rätte-
gången, säger Jan Karlsson.  

– Åklagarna har ett stort försteg i och
med att det är mycket teknisk utred-
ning. Sådan är svår att kontrollera ,
säger Elsa Svalsten.

– De har haft mer tid att analysera
det. Dessutom jobbar de i sökbara doku-
ment, de vi har fått är delvis inscannade
och svårare att navigera i.  

– I början hade vi svårt att förstå den
bakomliggande tekniken och analysme-
toden, säger Jan Karlsson.

– Men den har vi lärt oss nu, försäkrar
Elsa Svalsten.

Kriminalkommisarie Gunnar Appelgren,
som är ansvarig för aktionerna mot nät-
verket, beskriver Södertälje år 2010
som ”en tyst stad”.

– Man vågade inte berätta vad man

När jag 
började på
byrån 2011
fanns målet
redan där. 

ELSA SVALSTEN’’
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upplevde, vad man visste, vad man såg,
säger han. 

– Under många år hade här grott en
kriminalitet som varken vi inom poli-
sen eller någon annan hade förmågan
att angripa. De grova brott som inträf-
fade förblev ouppklarade. Det fanns
någon form av skräckvälde i staden.
Folk råkade ut för utpressning, beskyd-
darverksamhet, grova våldsbrott. Det
här hade etablerats under många år,
men eftersom det fanns en oförmåga
inom myndigheterna så vågade man
inte göra någonting. 

Skottdramat i Torekäll, som anses
vara X-teams hämnd för mordet julen
2009, blev utgångspunkten för myndig-
heternas nya approach. 

– Av min chef fick jag i uppdrag att
komma fram med ett förslag på hur vi
skulle lösa det här, säger Gunnar Appel-
gren. Vi behövde kraftsamla enormt i de
förundersökningar som var aktuella.

Stora förstärkningar kallades in, styr-
kan var 140 poliser när den var som
störst. Syftet var tydligt: att inkapaci-
tera ”nätverkets ledning”.

– Vi behövde visa att myndigheten
har en förmåga att få bort de här krimi-
nella typerna, men också för att för-
hindra ännu värre våldsbrott som var på
gång.

Hur gick ni till väga?
– Med extremt mycket hemliga tvångs-
medel. Vi lyssnade på båda sidorna med
olika former av hemlig rumsavlyssning
och spaning. Det gav en väldigt bra bild
av hur den kriminella strukturen såg ut.   

Länskriminalens underrätteseltjänst
föreslog en gemensam satsning mellan
polismyndigheterna, Rikspolisstyrelsen
och myndigheter utanför Polisen, som
Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskas-
san, Kriminalvården, Kronofogdemyn-
digheten, Kustbevakningen,
Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tull-
verket och Åklagarmyndigheten. 

Man skaffade sig en 15-årig hand-
lingsplan för att bekämpa brottslighe-
ten.  

Gunnar Appelgren säger att man i
dag kommit ”relativt långt”. 

– När vi nu träffar handlare i Söder-
tälje så får vi ett kvitto. De säger att det
har blivit mycket lugnare under resan,
under förundersökningen och rätte-
gången. Kriminaliteten sjunker. Och nu
vågar folk kliva fram och berätta vad de
råkat ut för, som utpressning och män-
niskorov.

– Södertälje har inte blivit någon
öppen stad, det vore naivt att påstå.
Men det är lugnare. De kriminella vi
pratar med säger att de vågar gå på kro-

gen igen. Det var ett tag när de inte
gjorde det.  

Hur har du känt under rättegången?
– Beslutet att ta om rättegången, det var
som att sticka hål på en ballong. Många
i Södertälje reagerade, ”är det här rim-
ligt?” ”ska samhället stå för alla kostna-
der igen?”. Själv var jag nedslagen. Jag
trodde aldrig att de skulle ta det beslu-
tet. Men både vi och åklagarna har tagit
ett ordentligt nytt tag. Vi har kommit
längre i analysarbetet och är ännu star-
kare nu.  

Gunnar Appelgren säger att ett livs-
tidsstraff för ”nätverksledaren” är en av-
görande symbolfråga.

– Får han ett tidsbestämt straff, även
om det är väldigt långt, så innebär det
att oron finns kvar. Med livstid blir det
annorlunda. 

Hur togs det emot att det var hans advoka-
ter som fick första rättegången ogiltigför-
klarad?
– Det skapade oro. 

Håller du med om att det är ett indiciemål?
– Inte fullt ut. Vi har en telefon, mördar-
luren. Vi har vapen och annan bevisning.

Gunnar Appelgren tror inte att Söder-
täljemålet blir den sista rättegången av

Beslutet att ta
om rättegången,
det var som att
sticka hål på en
ballong. Många 
i Södertälje rea-
gerade, ”är det
här rimligt?

Kriminalkommisarie 
GUNNAR APPELGREN 

▶

’’
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den här storleken.
– När vi angriper en brottslighet som

är byggd och strukturerad som den är
här, då blir konsekvenserna stora. Det är
inget vi strävar efter, det finns ett peda-
gogiskt problem att sätta in rätten i ett
extremt stort material, som hela tiden
fylls på. Men vi är slavar under den
verklighet vi lever i. 
Någon timme efter lunch får så Chris-

ter Söderberg ordet:
– Som utlovat så ska jag inte bli för

långrandig, men jag tänkte ta chansen
att påminna er om vilken krets målsä-
gande jag egentligen sitter här och före-
träder. Det är sammanlagt nio personer.
Å mordoffrets vägnar berättar sedan

Christer Söderberg om mordoffrets fa-
milj, deras situation och skadeståndsan-
språk.  Ungefär tio minuter senare är
han klar.
I korridoren efteråt summerar han:
– Jag fick prata lite i oktober. Och så

nu. Nästa gång blir om en månad.

Tio minuter då också?
– Ja.

Vad kommer du att säga den gången?
– Det blir en vidareutveckling av vad
jag sa idag. Jag har redan presenterat
handlingarna. Det är ändå en repetition.
Men jag upplever det inte helt som kar-
bonpapper.
Christer Söderberg har suttit med

under en stor del av processen. 
– Det blir en del pusslande för att få

den övriga verksamheten att gå ihop.
Men det är lärorikt att följa en så stor
polisutredning, och se resultatet av den.

Han är ”bekymrad” över de långa
häktningstiderna.  
– Det berör inte min punkt, men de

här yngre killarna, som inte är åtalade
för mord, de har suttit häktade så länge
att deras tid är passerad, även om de
skulle dömas. 
– Jag är här som målsägandebiträde,

men i hjärtat är jag försvarare. Att män-
niskor sitter frihetsberövade, med
strikta restriktioner, innan de har
dömts, är beklämmande. Jag ser på en
del av killarna att de har tagit stryk psy-
kiskt. Att vara isolerade från släkt och
vänner så länge, det skapar monster. Att
sen komma till fängelset blir en lättnad. 

Förhandlingarna ska återupptas.
Christer Söderberg ställer undan plast-
muggen.
– In i gruvan igen.

Rättens ordförande Lars Linde har
något att berätta. Två dagar senare gör
en annan mastodonträttegång – det om-
diskuterade kokainmålet – hovrättsde-
but. Även då behövs säkerhetssalen.
Tingsrätten har fått pyssla med tiderna
för att kunna ha de båda målen rullande
samtidigt.
– Ni kan alltså inte lämna kvar ert

material här inne, säger domaren.
– Det kanske finns något annat rum

ni kan förvara det i, men det går inte i
sessionssalen.
Åklagarna slänger en blick på sin

rullvagn med dokument.
– Det kan stå kvar till i morgon alltså?
– Det kan det, lugnar domaren.
Under pausen har Jan Karlsson och

Elsa Svalsten förberett sin sakframstäl-
lan. De har ställt samman häften med
försvarets bevisning. På omslaget finns
en bild av deras klient, tagen med över-
vakningskamera den aktuella natten.
Sedan sprider försvararna ut trycksa-

kerna i salen.
– Jag är kanske gammalmodig, men

jag föredrar papper. Och det är inte fel
att sticka ett sådant i handen på do-
marna. Då slipper de kisa mot en skärm. 
Materialet innehåller många referen-

ser till vilka telefonsamtal som ringts
och vilka telemaster hans klient kopp-
lats upp mot.
– Processen ser helt annorlunda ut

sedan mobiltelefonen gjorde sitt intåg.
Det finns inte ett mål värt namnet som
inte handlar om telefonuppkoppling,
masthämtning och telefonavlyssning,
konstaterar Jan Karlsson.. 
– Men trots det enorma avlyssnings-

materialet så finns det inget som direkt
avslöjar brott. För att vara avlyssnade
har väldigt lite av den verksamhet som
åklagarna påstår att de håller på med
framkommit. Men man kan få en upp-
fattning om i vilken mån de är tillsam-
mans med varandra. De känner
varandra väl, många är släkt eller har
gått i skolan ihop. Det är mycket snack
om pengar, vi ska låna där, vi ska hämta
här och så vidare. Men när blir bekanta

ett nätverk? Det är en definitionsfråga.
I sakframställan redogör Jan Karlsson

för att han provkört de sträckor som
hans klient skulle ha behövt färdas för
att kunna utföra mordet. Associatio-
nerna till hans ungdoms raggarmål är
oundvikliga. Även här finns fråge-
tecken:
– Det är lite udda det här målet, det

handlar om sekunder, konstaterar han
när dagens förhandlingar är avslutade. 
– Vi har inte påstått att det är tekniskt

omöjligt att ta sig till Oasen rent tids-
mässigt, men då måste man ha en plan.
Åklagaren säger att det inte fanns någon,
att han blev tillsagd när han satt på Mc-
Donalds. Då är ju varje sekund rätt dyr-
bar, tycker jag,. Och det är mycket han
påstås hinna med under den där tiden.
Det går säkert att köra på 7,44. Men får
du ett stoppljus så håller det inte.

Och om man struntar i att stanna?
– Det kan man naturligtvis göra. Men
vid ett sånt här uppdrag skulle det vara
lite risky. Och föraren är ju inte miss-
tänkt för något, han har ingen anled-
ning att lägga sig på plattan där. 
– Hallå, avbryter Claes Borgström och

lägger handen på Jan Karlssons axel. 
De går iväg ett par meter och byter

tyst några ord. Stämningen är uppslup-
pen. Borgström fortsätter snart ner för
Bergsgatan.

Vad sa han?
– Det talar jag inte om. 
– Men det var inget negativt.
Fredrik Ungerfält och Taavi Tuula av-

vaktar på trottoaren. Snart ska de till-
baka till hotellet. Livet som
handelsresande i brottmål frestar på.
– Jag lever på resande fot. För min del

börjar en normal arbetsvecka på sönda-
gen när jag reser upp till Stockholm,
sen är jag här i princip hela veckan. Den
här rättegången suger all kraft, säger
Fredrik Ungerfält.

Hur känner du inför hovrätten? Den förhand-
lingen tar väl vid i höst…
–Motsvarande tid nästa år, då hoppas jag
att det här ska vara färdigt. Då kan jag re-
habilitera min övriga verksamhet. Men
det är då. Det här är ett allvarligt mål. Jag
tänker inte släppa kontrollen innan dess. 

Att vara isolerade från släkt och vänner så
länge, det skapar monster. Att sen komma
till fängelset blir en lättnad. CHRISTER SÖDERBERG’’
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Självförtroende 
och självkänsla

FÖRFATTAREN MIA TÖRNBLOM 
FÖRELÄSTE PÅ TEMAT:

Så smakar en 
Sauvignon Blanc

LEGALLY LADYS JURISTER FICK LÄRA SIG

ÄR LEDORD FÖR DERAS NYA ADVOKATBYRÅ

Kunskap, 
engagemang
& kvalitet
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Dra nytta av semestertempot!
u kommer den. Sommaren. Och så väl vi alla behö-
ver lite värme. Det finns väl knappast någon som
inte håller med mig om att vintern har varit all-
deles för lång. Äntligen ut med kappor och stora
halsdukar och på med solglasögon och tunna ka-
vajer!
Men sommarhalvåret innebär inte bara för-

ändringar i väder och garderob. I de allra flesta fall märks
också en liten omställning i arbetstempo. Det brukar bli
aningen mindre att göra på byråer och kontor i takt med
att uteserveringarna fylls av rosésmuttande soldyrkare och
de ljumma grillkvällarna ökar i antal. Inte många tänker på
att det också är först då som vi ofta hittar ro nog att fundera
över livet, jobbet och smida storslagna framtidsplaner. 

Så när du står därmellan skrålande studenter med mössan i
vädret, just tagit en välbehövlig paus mellan grodhoppen
kring midsommarstången eller kommer i samspråk med
någon i väntan på den optimala grillglöden – våga och
orka satsa på att knyta lite nya kontakter! Under sommaren
finns en gyllene möjlighet för dig som till exempel siktar
på att byta jobb till hösten eller bara vill skapa relationer
med människor som på olika sätt kan ”boosta” din karriär.
Säkerligen är fler på samma jakt och då är chansen att få
napp betydligt större än någon annan gång på året. 

I veckan sprang jag på en av Legally Ladys föreläsare, Pia
Lanneberg, affärscoach och varumärkesstrateg på Inner-
Brand. Under våren fick vi chansen att lyssna till hennes
värdefulla råd om hur vi stärker vårt personliga varumärke
och hur vi får ut mest av våra professionella relationer. Det
här är hennes bästa sommartips till dig som redan nu bör-
jat tänka på det som väntar i höst:

1. Tacka ja till förfrågningaroch inbjudningar av alla de slag. 
det leder alltid till något nytt och spännande. får du nya kontakter 
- följ upp dessa till hösten.

2. Vårda ditt kontaktnät.det är lätt att glömma bort att under-
hålla sitt befintliga nätverk, men nu har du chansen. ta initiativ till
en fika - förutsättningslöst. släpp egenintresset och ha fokus på
den du möter; var nyfiken och intresserad. 

3. Gör ett halvårsbokslut.Vad är du nöjd med? Vad kan bli bättre?
hur ska du göra det?

Lycka till i vimlet och glad sommar!

AnnA Persson, chefredAktör LegALLy LAdy
telefon: 0739-59 78 80   |   e-post: anna.persson@blendow.se

N
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UNGA, DRIVNA OCH EXTREMT ENGAGERADE

Inom fem år är vi

bland de
största

2011 hade advokaterna Elina Linder och Serpil
Güngör ett vårdnadsmål ihop i Södertörns
tingsrätt och det var också då som de träffades
för första gången. Idag, två år och flera telefon-
samtal senare, driver de den nystartade och
Stockholmsbaserade humanjuridiska byrån 
Innerstans Advokatbyrå ihop.

TEXT & FOTO:  ANNA PERSSON

”

”

▶ 
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römmen om att
bli advokat
har Serpil
Güngör haft
sedan barns-

ben. Efter ju-
ridikstudierna i

Uppsala fick hon jobb på en
humanjuridisk advokatbyrå
som hon hade praktiserat på
under studietiden. Ett halvår
senare började hon på Advo-
katfirman Salmi & Partners.
Där har Serpil Güngör arbe-
tat sedan dess, varav de två
sista åren som delägare, in-
nan hon sa upp sig i april.

– Jag ville driva eget och
hade redan hittat en lokal här
i Stockholm. Men eftersom
jag är småbarnsförälder ville
jag inte sitta ensam utan be-
stämde mig för att hitta en
delägare, säger Serpil Gün-
gör. 

Elina Linder bestämde sig
för att bli advokat när hon
var tolv år gammal. Hon
läste juridik vid Stockholms
universitet och var då säker
på att det var affärsjuridik
hon ville jobba med i framti-
den. Hon började arbeta på

en advokatbyrå i Bålsta in-
nan hon blev skattejurist på
en skattekonsultbyrå. Men
allteftersom hon arbetade in-
såg hon att det inte var siff-
ror hon ville arbeta med utan
människor. Hon började då
istället på Advokatfirman
Rätt & Råd och senare på Ad-
vokatbyrån Elisabeth Fritz,
båda med inriktning på hu-
manjuridik. 

– Jag hade egentligen
tänkt att stanna något år till
på Advokatbyrån Elisabeth
Fritz. Men jag hade också nå-
gon gång tänkt när jag blev
advokat att om det är någon
jag vill starta en byrå med så
är det Serpil. När hon ringde
och frågade om jag ville bli
delägare tänkte jag att det
var meningen, så då sa jag ja!

Varför ville ni starta eget?
– Drömmen om att starta
eget föddes efter att jag hade
blivit delägare. Jag kände
nämligen aldrig att det var
mitt till hundra procent när
jag jobbade som delägare.
Därför ville jag bygga upp
något eget, starta från 

scratch, svarar Serpil Güngör. 
Elina Linder håller med. 
– Jag vill jobba i mitt eget

namn. Inte hamna i skymun-
dan och arbeta på en byrå där
en annan person syns utåt.
Det är okej om man har ett
vanligt jobb men i det här yr-
ket offrar man så mycket tid
med familjen. Man lägger
verkligen ner allt för att göra
ett bra jobb och då är det vik-

tigt att man gör det för sin
egen skull, säger hon. 

Byrån är belägen mitt i
centrala Stockholm med ut-
sikt över Drottninggatan. En-
ligt Linder och Güngör är lä-
get minst lika viktigt som
inredningen. 

– Vi ville inte att det skulle
se för feminint, flickigt eller
kvinnligt ut på något sätt ef-
tersom det inte är det som

Vi har valt att ha en
klassisk advokatstil,
tungt och seriöst, men
med en modern touch. 

D
’’

Elina Linder, advokat, Innerstans Advokatbyrå.

▶ 
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man ska fokusera på här. Det
här är en seriös advokatbyrå
där det är gediget och trovär-
digt. Därför har vi valt att ha
en klassisk advokatstil, tungt
och seriöst, men med en mo-
dern touch, säger Elina Lin-
der. 

Hur kommer det sig att ni valde
namnet Innerstans Advokat-
byrå?
– Att välja namn var en av de
svåraste bitarna. Vi funde-
rade på allt från latinska
namn till våra egna för- eller
efternamn, berättar Güngör.
De bestämde sig till slut

för att inte personifiera by-
rån.  
– Det är viktigt att kom-

mande delägare känner att vi
gör det här tillsammans, att
det är vår byrå. Inte att de
arbetar åt någon annan utåt
sett. Vi tycker också att nam-
net passar väldigt bra efter-
som vi sitter så centralt och
dessutom är det lätt att
komma ihåg, säger Elina 
Linder. 
Güngör och Linder som

fyller 35 respektive 37 i år
beskriver sig själva som
unga, drivna och extremt en-
gagerade. Något som de
också menar avspeglar by-
råns ledord.  
– Byråns motto är kunskap,

engagemang och kvalité. Att
vara engagerad är A och O.
Dels för att kunna tillvarata
klienternas intresse på bästa
sätt men också för att lyckas i
karriären. Man kan arbeta
som advokat utan att vara en-
gagerad men då gör man inte
det bra, säger Linder. 
De är båda överens om att

deras ålder är en fördel när
det gäller kontakten med kli-
enter. 
– Folk har ofta stor respekt

för advokater och är ibland
nästan lite rädda för att träffa
en advokat. Det kan då un-
derlätta om man som advo-
kat är lite yngre. Klienter
känner att det är lättare att
prata med oss och att de inte
behöver anstränga sig lika
mycket, säger Serpil Güngör. 
Elina Linder instämmer

och fyller i:

Vi tycker att namnet
passar väldigt bra 
eftersom vi sitter så
centralt och dessutom 
är det lätt att komma
ihåg. ’’
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– Vi förstår även personer
med annan kulturell bak-
grund bättre än äldre advoka-
ter eftersom de inte är upp-
växta med det i lika stor
utsträckning som vi, säger
hon.  

Varför valde ni att arbeta med
just humanjuridik?
– Jag går inte igång på siffror
och transaktioner utan
tycker att det är roligt att
vara i domstol och att arbeta
med människor. Jag mår bra
av att känna att jag har gjort
allt för att min klient ska få
det bättre, svara Linder. 
För Güngör har något an-

nan inriktning aldrig varit
något alternativ.  
– Jag älskar brottmål och

klientkontakten och det är
främst det som jag vill arbeta
med. Affärsjuridik har aldrig
varit min grej, berättar hon. 

Vilka är de största utmaning-
arna med att starta eget?
– Att nätverka och att mark-
nadsföra sig. Nu ska vi inte
bara marknadsföra oss själva
utan också vår byrå vilket är
en utmaning i sig. Det be-
hövde jag inte tänka så

mycket på när jag arbetade
på en redan etablerad advo-
katbyrå, svarar Güngör. 

Vilka är fördelarna?
– Det är fantastiskt roligt.
Man får ett mycket större an-
svar, stärker sitt eget varu-
märke och står inte i skug-
gan av någon annan, svarar
Linder. 
De är i dagsläget två advo-

kater på byrån men planerar
att växa snabbt. 
– Inom ett år är vi två ad-

vokater och fem jurister al-
ternativt några fler advoka-
ter och då färre jurister. 
Och inom fem år är vi

bland de största humanjuri-
diska byråerna i Stockholm,
säger Güngör. 

Vad bör andra jurister  som vill
starta eget tänka på?
– Det är viktigt att man kän-
ner sig redo för att starta
eget. Att man är insatt i vad
det innebär och att man kän-
ner sig säker på att man är
bra på det man ska arbeta
med så att man kan företräda
sina klienter på ett tryggt
och professionellt sätt, sva-
rar Linder.

Om man vill gå ihop med
någon är det viktigt, menar
de, att man hittar rätt delä-
gare.
– Man ska helst ha jobbat

tillsammans på samma byrå
tidigare eller haft gemen-
samma mål, säger Güngör.
Enligt Linder bör man också
vara medveten om att det
kostar, både tid och pengar.
– I börjar kan man inte

lägga ner så mycket arbete i
sina egna ärenden. Utan man
får göra allt från att skruva

möbler och sköta bokföring
till att ha hand om rekryter-
ing och Internetinstallatio-
ner, säger Linder. 
De berättar att de har äg-

nat många sena kvällar och
helger på byrån den senaste
tiden för att snabbt komma i
ordning. 
– Sedan vi sa upp oss har vi

varit här och fixat i lokalen
varenda lediga minut. Det
har varit enormt mycket jobb
men det är det värt, säger
Elina Linder. n
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Man ska helst ha jobbat
tillsammans på samma
byrå tidigare eller haft
gemensamma mål. ’’

Serpil Güngör, advokat, Innerstans Advokatbyrå.
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Stämningen var på topp när
kvinnliga jurister i Blendow
Groups nätverk Legally Lady
minglade och provade vin under
säsongens sista kvällsevent.

Torsdagen den 23 maj bjöd Le-
gally Lady in ett femtiotal kvinn-
liga jurister till Blendow Groups
lokaler för att mingla samt
lyssna till sommelier Anna Malm
Bernsten när hon delade med sig
av sina vinkunskaper. Hon pra-
tade bland annat om tillverk-
ningsmetoder och druvsorter,
samt lärde oss att skilja på doft,
smak och färg.

Under kvällen provades tre
olika viner ur tre olika glas, näm-
ligen en Riesling, en Sauvignon
Blanc och en Chardonnay. Malm
Bernsten berättade bland annat

att just Chardonnay är
en druva som inte är druvty-
pisk utan vin på Chardonnay kan
smaka väldigt olika beroende på
var den vuxit samt hur man
framställt vinet.

- Den kan vara mycket elegant,
torr, krispig med hög syra och
citrustoner som till exempel i en
Chablis men även nästan oljig
med smör, ek och vaniljtoner
som i en klassisk ekfatslagrad

amerikanare, förkla-
rade Malm Bernsten. 

Anna Malm Bernstens ambi-
tion med provningen var att alla
skulle känna igen en Sauvignon
Blanc med sin karaktäristiska
fläderblomsdoft och en Riesling
med gröna äpplen. Att uppleva
skillnaden mellan ståltanksjäst
vitt vin och ekfatslagrat samt att
upptäcka hur stor inverkan ett
glas kan ha på vinupplevelsen.

Juristmingel
med 
vinprovning 

Johanna Back Bergström, Saab och
Christina Larsson, Advokatfirman 
Ingvarsdotter.

Josephine Hedström, Regeringskansliet, och
Therese Holmberg, Värmlands tingsrätt.

Sofia Frisk, jur stud, Beata Åkerlund, jur stud, Helena Ottosson
Kraus, jur stud och Anne-Charlotte Bäcklander, Humlegården
Fastigheter.

Annica Östlund, Sara Möller och Sanna Svennerstad,
alla från Rikspolisstyrelsen.

Eva Sällebrant Hertzberg, Företagskonsulterna Sh,
Emma Hilmersson, jur stud och Martha Tsimbiridis,
jur stud.

Tove Nilsson, Sofia Gylling och Linnea Bergström,
samtliga jur stud.

Ulrika Wallón, SJ, Christel Hackman och Therese 
af Jochnick, båda från Landahl Advokatbyrå.

Malin Kulander, Elin Lilijenbladh, Caroline Nilsson
och Sandra Röijer, samtliga jur stud.
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Vill du 
också gå på

Legally Ladys event?
info@legallylady.se

Sommelier Anna Malm
Bernsten delade med sig
av sina vinkunskaper. 

Ingrid Elovsson, Hanna Lundberg, Charlotte Haglind och Linn Öst Nori, alla från Stockholms Asylbyrå.
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Författaren Mia Törnblom bjöd
på många skratt och tänkvärda
tips när hon kom till Blendow
Groups kvinnliga nätverk Legally
Lady och föreläste på temat
självförtroende och självkänsla.

Torsdagen den andra maj kom ett
fyrtiotal kvinnliga jurister till Le-
gally Lady för att äta frukost,
mingla och lyssna på en intres-
sant föreläsning av författaren
och föreläsaren Mia Törnblom.

Hon pratade om vikten av
självförtroende och självkänsla
och hur det påverkar dig både pri-
vat men också dina karriärmöjlig-

heter. Törnblom återkom till att
det är viktigt att skilja på självför-
troende och självkänsla.

- Självförtroende är en stark
tilltro till den egna personlighe-
tens förmåga att prestera medan
självkänsla är medvetenhet om
den egna personlighetens värde,
det vill säga mitt eget värde i mina
egna ögon. Det är viktigt att känna
till skillnaden så att vi inte blandar
ihop våra prestationer med vårt
värde. Dels för att må bra men
också för att öka våra chanser att
nå framgång i karriären, sa Mia
Törnblom under föreläsningen.

Frukostmingel 
med Mia Törnblom

Charlotte Haglind, Stockholms Asylbyrå, Katarina
Jansson, SALC och Lena Schelin, Ekobrotts-
myndigheten.

Maria Keifer Lagerwall & Lena Kjellenberg Heynes,
båda från Sirius International Insurance Corpora-
tion.

Christel Hackman, Landahl Advokatbyrå, 
Susanne Falk, Landahl Advokatbyrå och Ingrid
Elovsson, Stockholms Asylbyrå.

Madeleine Sundin & Catharina von Scheele, 
båda från Andersson Gustafsson Advokatbyrå.

Mia Törnblom och Hanna Hansson.

Vill du 
också gå på

Legally Ladys event?
info@legallylady.se

  Lagerbolag 
på 2h

Start

Målgång
Snabbavveckling

offert på 2h

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

Vi hjälper dig  
med både start 
och målgång på 

rekordtid!

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

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

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

www.bolagsstiftarna.com

46_55_LADY  2013-06-04  19.56  Sida 55



RESA  |  ISLAY |  SKOTLAND

56 | Legally yours | 3 | 2013

’’VET NI HUR VI FÅR BORT
FÅREN FRÅN VÄGEN I
SKOTTLAND? FRÅGAR
HAN. VI VEVAR NER
RUTAN OCH SKRIKER
»MINTSÅS«. 
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whisky
Rökighet och sälta för smaklökarna. 
Vidsträckta hedar, branta berg och skum-
mande hav för ögonen. Gästfrihet och
vänlighet för själen. 

Följ med till skotska ön Islay som rym-
mer åtta whiskysorter. 
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tack!
En åtta

_NY_56_61_Islay  2013-06-04  18.56  Sida 57



RESA | ISLAY | SKOTTLAND

58 | Legally yours | 3 | 2013

På Islay finns åtta whiskydestillerier,
men du kan köpa whisky från nio efter-
som buteljer från Port Ellen som lades
ned 1983 fortfarande finns på markna-
den. 

Hur rökig whiskyn är beror på var på
ön destilleriet ligger. 

De längst i syd – Ardbeg, Laphroaig,
Lagavulin – tillverkar den mest kraft-
fulla whiskyn, mättad med tung
röksmak. Inte nog med att deras korn
får en rejäl dos torvrök, de använder
också öns bruna inlandsvatten i tillverk-
ningen, vatten som runnit genom torv-
lagren. Drycken från whiskytillverkarna
i norr, som Bunnahabhain och Caol Ila,
är jämförelsevis betydligt mildare. Vatt-
net tas direkt från källorna innan de
haft kontakt med torven och kornet är
bara lätt rökt, eller inte alls.

Egentligen borde torvens inverkan på
de olika whiskysorternas smak ha mins-
kat i modern tid, eftersom destillerierna
numera köper merparten av kornet fär-
digmältat från samma leverantör. Men
kornet utsätts för samma mängd rök,
enligt mycket noggranna specifikatio-
ner, som när varje destilleri tidigare
gjorde jobbet själva.

Vi lämnar torvheden. Strax utanför
öns pytte flygplats viker tre får ut fram-
för minibussen. Svarta ansikten, vag-
gande ryggar av ull, en livsinställning
som går ut på att inte väja för något.

– Scottish Blackface är den vanligaste
fårsorten i Storbritannien, förklarar vår
guide Kenny Hanley. Han är en 67-årig
whiskyexpert ständigt klädd i kilt, med
flyende kalkvitt hår, okynniga ögon och
alltid en anekdot eller ett skämt på lut.

– Vet ni hur vi får bort fåren från
vägen i Skottland? frågar han. Vi vevar

ISLAY ÄR FÖR EN WHISKYÄLSKARE VAD CAMP
NOU I BARCELONA ÄR FÖR EN FOTBOLLS-
DÅRE, PETERSPLATSEN FÖR EN KATOLIK OCH
SERENGETI FÖR DEN SOM DRÖMMER OM
VILDA DJUR. 

Vad Kenny har under kilten? 
Gummistövlar.

ner rutan och skriker »mintsås«. 
Vi skrattar och testar. Riktigt så en-

kelt är det inte, visar det sig. Vi färdas
fortfarande med fåreskort när bilen rul-
lar in mot öns huvudort Bowmore med
sin cirkelrunda kyrka, byggd så för att
djävulen inte ska ha några hörn att
gömma sig i och det vitmålade destille-
riet nere i hamnen.

– Bowmore är nog den internationellt
mest kända whiskyn från Islay, men jag
föredrar Laphroaig och Ardbeg, berättar
Kenny när vi vandrar bland faten. 

– Ardbeg för att de gör en ofiltrerad
whisky som whisky ska vara, något som
tyvärr är ovanligt numera. Laphroaig
för att deras kopparpannor är designade
av en kvinna, vilket ger en annan di-

mension till hela upplevelsen, skrockar
han.

Tidigt nästa morgon vaknar jag av
mjukt ljus som silas in mellan persienn-
bladen. Klockan är halv sju. Alldeles för
tidigt. Ändå går jag ut, en titt genom
fönstret säger mig att det är en morgon
som ska upplevas.

Lavklädda, låga stenmurar skiljer be-
tande kor från bräkande får. Harar pilar
som svarta och bruna raketer över fäl-
ten. Ön är bedövande vacker i den vär-
mande morgonsolen. Jag börjar förstå
att det finns skäl att åka hit även för den
som inte gillar whisky. Ön i sig räcker
gott. 

Men upplevelsen blir förstås inte
sämre med en »wee dram«.

’’
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BUNNAHABHAIN

Tillverkar en av Islays mildaste
whiskys tack vare att vattnet
som används är filtrerat genom
kalksten och sedan leds via en
pipeline rakt in i destilleriet utan
någon som helst kontakt med
torv. Namnet uttalas 
»boon-a-haven« och ett besök
här får extra krydda av den vind-
lande vägen från Port Askaig
med utsikt mot grannön Jura,
och av Bunnahabhains vackra
läge längst upp i norr.

BOWMORE

Islays äldsta destilleri grunda-
des redan 1779 och är placerat  i
hjärtat av orten med samma
namn. Bowmore är ett av bara
två destillerier på Islay som än
idag själva mältar en del av sitt
korn genom så kallad golvmält-
ning. Kornet skyfflas för hand
var åttonde timme för att det
inte ska bli för varmt. Smak-
mäs-sigt ligger Bowmore i mit-
ten  av skalan, precis mellan
rök-bomberna i syd och de mil-
dare whiskysorterna i norr. 

KILCHOMAN

Kilchoman startade i juni 2005
och blev då den första nya whis-
kytillverkaren på Islay på 124 år.
Destilleriet ligger på gården
Rockford Farm på öns västkust,
mot den öppna Atlan-ten, och
använder traditionell golvmält-
ning och bara korn som odlats
på gården. Deras första whisky
släpptes 2009, den första med
råvaror helt från Islay kom så
sent som förra året. Uttalstips:
”kilhoman”.

ARDBEG

Destilleriet ligger i en liten vik på
Islays sydostkust. Det un-
danskymda läget nyttjades
länge av smugglare och svart-
tillverkare, men från 1815 har
nuvarande verksamhet funnits
på platsen. Ardbeg låg i malpåse
under större delen av 1980-ta-
let efter finansiella problem och
igen i slutet av 1990-talet innan
det köptes av Glenmorangie och
rustades upp till forna dagars
glans. 

BRUICHLADDICH

Ligger tvärs över viken från
Bowmore och skiljer sig utseen-
demässigt från de andra destil-
lerierna eftersom det inte, som
de andra, är en ombyggd gam-
mal bondgård. Bruichladdich
byggdes från grunden för whis-
kytillverkning, med sten från
kusten intill, och det allra se-
naste inom teknik. Det var 1881,
utrustningen används än idag.
Inte en enda dator är inblandad 
i processen. Bruichladdich är på
så vis ett levande museum över
whiskytillverkning. 

Destilleriet är det enda på ön
som fortfarande buteljerar whis-
kyn på plats.

CAOL ILA

I gröna, bördiga omgivningar på
Islays norra del finns lilla Caol
Ila. Originalbyggnaderna från
1854 revs på 1970-talet och ett
nytt, större destilleri sattes upp
i samma arkitektur. Tillverk-
ningen är begränsad jämfört
med öns större destillerier och
dessutom används bara 5 pro-
cent av produktionen till att
göra egen maltwhisky, resten
säljs till Johnnie Walker och 
används i deras blends. 

Smaken är mild för att vara en
Islaywhisky. 

LAGAVULIN

Tillverkar en rejält rökig whisky
med toner av jod i smaken, något
som brukar dela de som testar
Lagavulin i två läger. Kärlek eller
hat. Något mellan-läge finns
inte. Lagavulin bör inte drickas av
nybörjare som vill lära sig att
uppskatta whisky. Destilleriet
har officiellt funnits sedan 1816,
men det finns uppgifter som ty-
der på  att whisky tillverkats på
platsen sedan 1742. Lagavulin
ligger vid samma undanskymda
gamla smuggelplats som Ardbeg
och Laphroaig. Namnet betyder
ungefär »sänkan vid kvarnen«
efter den kvarn som tidigare
fanns där.

LAPHROAIG

Ännu en rökbomb från södra
Islay. Laphroaig ståtar med en
av de mest kraftiga och utma-
nande whiskysmaker du kan
hitta. Enligt uppgift är 15-årig
Laphroaig prins Charles favo-
ritwhisky. Det finns en suppor-
terklubb, Friends of Laphroaig
Club, där medlemskapet ger
livstids hyra av en kvadratfot  av
Islay. Avgiften är ett glas Lap-
hroaig om året som intas på
destilleriet. Laphroaig försöker
nu återskapa whisky som den
smakade för 200 år sedan, ge-
nom att undvika filtrering och
använda mindre fat för lagring,
quarter casks.

En ö 
destillerier8

8765

1 2 3 3
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Ön ligger på Skottlands västra sida och kallas ofta
Hebridernas drottning. Namnet är svårt att få rätt
för den som inte hört det sägas av en skotte, men
det ska uttalas ungefär som ”ajla”.

Yta: 620 km2 (ett halvt Öland)

Invånare: Cirka 3 000. En Islaybo kallas Ileach.

Språk: Engelska och skottisk galliska.

Viktigaste näringar: Whiskytillverkning och 
turism. Islayborna påpekar gärna själva att om
skatteintäkterna från whiskytillverkningen 
stannat på ön, hade de varit överlägset rikast 
i hela Storbritannien.

RESA DIT
Hyrbil. Vanligaste sättet att ta sig dit. Att köra från
Glasgow till hamnen i Kennacraig och färjan till
Islay tar cirka 2 timmar. Se calmac.co.uk för färje-
tider och biljettpriser.

Buss. Citylink Coach, går två gånger om dagen från
Glasgow till färjeläget i Kennacraig, 

citylinkonlinesales.co.uk.

Flyg. Två avgångar om dagen från Glasgow Inter-
national med ett propellerplan, Islays flygplats är
liten. Flygtiden är bara 40 minuter.

ISLAY | FAKTA

tips på Islaywhisky 
du kan köpa i Sverige 3

Ardbeg 
Ten Years

Till skillnad från många
andra sorter är den här
maltwhiskyn inte kylfil-
trerad. Kylfiltrering görs
främst för att spriten ska
bli renare och klarare och
har ingen avgörande ef-
fekt på smaken. Säger
vissa. Andra menar att
just ofiltrerad Ardbeg
smakar som whisky ska
smaka. Mogen för att
vara lagrad i bara tio år.
På Systembolaget: 
varunr 513   |   479 kr.

Caol Ila 
12 Years old

Caol Ilas 12-åriga whisky
har prisats som bästa
single malt lagrad kortare
tid än 15 år i prestigefyllda
IWSC (International Wine
& Spirit Competition).
Inte alltför rökig, tvärtom
mild för att komma från
Islay, och ganska ljus i 
färgen. En bra nybörjar-
whisky för den som vill
lära sig att uppskatta
smakerna från Islay.
På Systembolaget: 
varunr 377   |   389 kr.

Bowmore 
Darkest 15 years

Bowmore är förmodligen
den mest välkända whis-
kyn från Islay. Destilleri-
ets 12-åriga standard-
whisky är ett säkert kort,
men här har ni något med
– ännu mer – karaktär.
Bowmore Darkest har
plockat hem ett flertal
fina whiskypriser. Sma-
ken är rejält rökig och
tjärmättad, med inslag
av mörk choklad, russin
och apelsin.  
På Systembolaget:
varunr 465   |   499 kr.

1 2 3
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FRÅGA: 
Jag börjar bli fet. Jag har inte tid
att träna. Hur ska jag klä mig för
att dölja detta? Stressad

SVAR:
Frågeställaren vill se sma-
lare ut än vad han eller hon
är. Med dagens kroppsideal
är det nästan provocerande
att fråga varför. Det är idag
så självklart att associera
övervikt och fetma med
osund misskötsamhet och
bristande självbehärskning.
Så har det emellertid inte all-
tid varit. Under många perio-
der i historien associerades
en viss övervikt med hälsa.
Under medeltiden kunde var
och en se att de smala och
undernärda dog som flugor
vid de återkommande epide-
mier som härjade under
denna period i Europa – en
fettreserv var en livförsäk-
ring. Fetma har historiskt
också varit ett uttryck både
för ekonomiskt välstånd och
för fruktbarhet. Winston
Churchills jättelika kropp-
shydda var under andra
världskriget för många män
ett ideal som signalerade

makt, beslutsamhet, erfaren-
het och förtroende. Hans
image solkades inte det
minsta av att han dessutom
var en känd storkonsument
av alkoholdrycker, ständigt
med en cigarr hängandes i
mungipan.

Idag ska kroppen vara häl-
sosamt smal, naturligt hård
och vältränad. En människa
som kan kontrollera sin
kropp förutsätts också kunna
kontrollera sig själv och sin
omvärld. Kroppens funktio-
nalitet betonas emellertid
inte längre på samma sätt
som under exempelvis fem-
tiotalet – det viktiga är att se
smidig, genuin och stark ut.
Lite paradoxalt ska den di-
sciplinerade kroppen också
vara ungdomlig. 

Att ungdomen klättrar
högre upp i åldrarna syns
tydligt i klädstilen. Det är till
exempel  ingen ovanlig syn i
Göteborg med pappalediga
femtioåringar som drar sina
barnvagnar iförda skate-
boardbrallor med synliga
kalsonger och färgglada
Snapbacks. 

På samma sätt som det

saknas användbara ord för
självvald ”trivselvikt” så sak-
nas också positivt laddade
begrepp för att omnämna en
naturligt åldrad kropp. Med
de nya tekniker som plastik-
kirurgin erbjuder kan ålder-
domen skjutas fram ytter-
ligare, övervikten sugas bort
och rynkorna slätas ut. 

Det finns mycket positivt
med ett hälsosamt och ung-
domligt kroppsideal. Även
skönhetsoperationer har sina
absoluta fördelar och har sä-
kert varit till stor hjälp för
många. Samtidigt kan det fin-
nas en poäng i att vid en viss
tidpunkt i livet fokusera på
den kropp man faktiskt har. 

Camilla Thulins bok ”Stil
med Camilla Thulin” (Bon-
nier fakta, 2012) inleds med
ett kapitel om att bli vän
med sig själv. Det kan låta
flummigt. Det är det inte.
Tvärtom är det den själv-
klara inledningen på en se-
riös stilbok. En personlig stil
kan inte klistras på en per-

son utifrån som ett
omslagspapper. Den person-
liga stilen måste byggas in-
ifrån. Det handlar om att
gestalta en viss personlig sä-
rart genom medvetna val av
kläder, hår, make up och ac-
cessoarer med mera. Den
som enbart kämpar för att
likna det unga, smala hälso-
samma idealet riskerar nog
att missa sin personliga
egenart och då finns det inte
så mycket att bygga en per-
sonlig stil på.

CREDO: Tänk inte i termer
av att dölja delar av din
kropp. Acceptera att du ser
ut som du gör. Om du inte
vill förändra din kropp,
träna, äta mindre eller på
annat sätt gå ned i vikt ska
du söka din personliga
egenart och klä dig med vär-
dighet efter de förutsätt-
ningar du har. 

1. Ha kläder som passar.
Både för stora och för små kläder
framhäver övervikten. Skjortor, ko-
stymer, dräkter och klänningar kan
med fördel måttsys eller i vart fall
justeras hos skräddaren. Om du har
ett stort magomfång är det lämpligt
att sy in byxorna något nedtill. Detta
eftersom fotvidden annars kan bli
oproportionerligt stor, vilket fram-
häver kroppsvolym. Fotvidden ska
traditionellt vara två tredjedelar av
skolängden. Dagens businessmode
tillåter mycket smalare fotvidd. Har
du en ordentlig kanonkula kan det
vara idé att ha mellanhögt skurna
byxor, tredelad kostym och hängs-
len. Risken är annars att linningen
åker ned under magen vilket inte är
så fördelaktigt. 

2. Använd mörka färger
Kläder i svarta och mörka nyanser
ger ett smalare intryck än ljusare
kläder. Mörka färger ger också en
känsla av professionalitet och in-
tegritet. Med vit eller ljus skjorta bör
man alltså behålla den mörka kava-
jen på med den översta knappen
knäppt. 

3. Använd lodräta ränder
Horisontella linjer på kläderna ger
ett brett intryck medan en diskret
kritstrecksrandig kostym eller dräkt
med vertikal mönstring på motsatt
sätt lämnar betraktaren med en
slankare upplevelse. Stora mönster
kan också se lite otympligt och
tungt ut. 

Fokusera på den 
kropp du faktiskt har

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.  

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

▼

SÅ KLÄR DU DIG OM DU VILL MINSKA INTRYCKET AV ÖVERVIKT
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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

_NY_56_61_Islay  2013-06-04  19.00  Sida 61



karriär -  ändra "påstås han fungerat", t "påstås ha
fungerat".
står före Björtn Borg ifall jag inte ändrat det själv...

KARRIÄR | LEDARSKAP

JOAKIM KARLSSON
joakimz@mac.com

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

genomsnitt
Så höjer du ditt
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I en undersökning riktad till
universitetslärare i USA sva-
rade över 90 procent att de
ansåg sig vara  bättre lärare
än genomsnittet. 

Ingen vill egentligen upp-
fattas som en genomsnittlig
person, eller som en person
under genomsnittet.

Faktum är dock att vi alla
är genomsnittliga, sett
utifrån oss själva. Över tiden
är vi våra egna genomsnitt.
Frågan blir då: Vad – om du
gjorde det regelbundet –
skulle påverka ditt genom-
snitt i positiv riktning? 

Ibland så krävs det mindre
än vad du tror för att på sikt
skapa positiva förändringar,
det gäller inom alla områ-
den. 

Att byta från ”röd” till
”gul” mjölk kan betyda upp
till 8 kg viktminskning på
ett år för en normal mjölk-
drickare till exempel. Vad
skulle justeringar av olika
vardagsvanor innebära för
dig, professionellt såväl som
privat?

Inom golfens värld finns det
en mängd statistik som
sedan används för att rang-
ordna de bästa i världen.
Skillnaden är dock mindre
än vad de flesta tror. Nr 1
just nu är Tiger Woods. Han
har under 2013 spelat sina
rundor på i genomsnitt

69,17 slag, oftast är 72 slag
banans par. Under 2013 har
han till och med maj spelat
in drygt 5,8 miljoner dollar i
prispengar.

För Tim Clark, rankad som
nr 50, är motsvarande siffror
70,64 slag i genomsnitt per
runda och drygt en miljon
dollar i inspelade pengar.
Skillnaden är 1,47 slag per
runda. Annorlunda uttryckt
så spelar Tim Clark lika bra
som Tiger Woods under 12
hål, sedan tappar han ett
slag och så vidare. 

Det tappade slaget vart
tolfte hål kostar Tim Clark
cirka 4,8 miljoner dollar i
tappad intjäning enbart
under perioden jan-maj
2013, jämfört med Tiger
Woods. 

För Daniel Summarhays,
rankad nr 200, är motsva-
rande siffror 71,42 slag i ge-
nomsnitt per runda, alltså
2,25 slag fler än Tiger
Woods. Daniel spelar lika
bra som Tiger under 8 hål
och tappar sedan ett slag.
Daniel har spelat in 389 000
dollar under perioden, näs-
tan 5,5 miljoner mindre än
Tiger. Allt beroende på 2,25
ynka slag per golfrunda. 

Jämförelsen är dock inte
helt lätt att göra eftersom
endast de 50 bästa är garan-
terade spel på årets största
tävlingar. Tiger väljer dessu-

tom de tävlingar han skall
spela i med omsorg så att de
passar hans schema och tak-
tiska upplägg för säsongen.
Poängen är dock att genom
att förbättra sig lite till var-
dags så får det stora effekter
på sikt eftersom våra ge-
nomsnitt blir bättre. Skulle
Daniel  Summarhays för-
bättra sin puttning med två
slag per runda så skulle han,
allt annat lika, rankas som nr
25. Två slag skulle alltså
kunna innebära att Daniel
Clark klättrar 175 platser på
världsrankningen och ökar
sin intjäning från knappt
400 000 dollar till 2,2 miljo-
ner enbart under årets första
fem månader, givet att han
placerar sig bra i rätt täv-
lingar. 

Oftast tror vi att det är de
stora sakerna i våra liv som
skulle medföra stora föränd-
ringar och därmed stora po-
sitiva förflyttningar när det i
själva verket är tvärtom. 

Det är de små sakerna som
på sikt gör de stora skillna-
derna. Dessutom kan det
vara så att det är små skill-
nader inom områden där du
minst anar som gör stora
skillnader inom helt andra
områden. 

Jag talade med min läkare
för en tid sedan då jag dra-
gits med någon form av pre-

stationsnedsättande virus/
förkylning under en längre
tid. Jag bad honom skriva ut
något som skulle göra mig
frisk så snabbt som möjligt
eftersom jag inte hade tid 
att vara sjuk. Läkaren bad
mig då beskriva hur
jag vilade. Vilade? Jag
redogjorde för hur
mina dagar såg ut
varpå han 
sade: du behöver
lägga till vila,
ingen medicin i
världen gör dig
frisk så länge du
åsidosätter vila. Det
handlade om att öka min ge-
nomsnittliga nattsömn med
minst en timma, helst 1,5. 

I en annan situation bad
jag samma läkare om en
spruta med smärtstillande
för min rygg i samband med
att jag skulle spela en golf-
tävling. Jag fick ingen spruta,
dock fick jag exempel på öv-
ningar som jag skulle göra
morgon och kväll, helst även
till lunch. Läkaren själv
gjorde dem varje timma
under en minut. Dessa regel-
bundna, till synes ynkliga
övningar, har nu medfört att
ryggen mår betydligt bättre.

Poängen är att hitta de saker,
till synes små, som du kan
lägga till i ditt dagliga
schema för att på så sätt över

Joakim Karlsson visar hur du med små
förändringar kan nå stora framgångar.

62_79_Bakvagn  2013-06-04  18.08  Sida 62



 

Legally yours | 3 | 2013 | 63

’’

tid höja ditt personliga ge-
nomsnitt. 

Har du problem att hitta
områden så kan du dela in
dem i rubriker så som 

1.  Andligt
2. Mentalt
3. Fysiskt  
4. Socialt 
5. Yrkesmässigt.

Ytterligare ett sätt att
komma igång är att börja
med något av ren nyfikenhet
för att sedan se vart det
leder. Vad skulle det medföra
om du tog en 45-60 minu-
ters promenad varje dag?

Med det gäller att göra allt
med måtta och förstånd. I
vår kultur finns en risk att

det är ”ju mer desto bättre”
som gäller. I sociala medier
där det gäller att göra ”Plan-
kan” en minut per dag för att
veckan därpå öka till två mi-
nuter per dag och så vidare.
Nu finns det de som är uppe
i 6-7 minuter per dag. Nyt-
tan med detta är inte alldeles
solklar, det beror på vad du
skall göra. En lärare på GIH

sade för ett antal år sedan att
”om man tränar mer än tre
gånger i veckan så gör man
det av andra skäl än att hålla
sig i form”. En av kursdelta-
garna protesterade och sade
att hon tränade 6-7 dagar i
veckan –just för att hålla sig
i form och höll inte alls med
läraren i det han sagt. Efter
en kort frågestund mellan

läraren och eleven så kom
det fram att den drivande
faktorn bakom att träna 6-7
dagar i veckan var att få
”rutor på magen”, vilket är
avsevärt bortom stadiet ”att
hålla sig i form”. Att vara fa-
natisk är lättare än att vara
klok. Se alltså till att omge
er med bra rådgivare.

ATT VARA FANATISK
ÄR LÄTTARE ÄN ATT
VARA KLOK. SE
ALLTSÅ TILL ATT
OMGE ER MED BRA
RÅDGIVARE.
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KALVENTRECÔTE

Smöret: Skala vitlöken och krossa den
lätt med baksidan av en kniv, blanda
sedan alla ingredienser och smaka av
med salt och nymald svartpeppar.
Crèmen: Hacka gräslöken grovt. Koka upp
vattnet med lite salt och tillsätt gräslö-
ken, låt koka ca 3 min. Häll sedan allt i
mixern och mixa i 2 min. Tillsätt till sist
smöret bitvis. 

Övrigt 
600g Färskpotatis
20 st Sparrisbroccoli
2 st Silverlökar

2 dl 1-2-3 lag 
10 st Ramslöksblad 
20 st Senapsörtsblad
1 st Ask dansk smörgåskrasse 
2 st Kvistar dill
2 msk Smör
Olivolja
200 g Brioche
Koka potatisen med lite smör och dill,
håll den sedan varm.
Riv briochen fint på ett rivjärn och torka
den i ugn på 130°C tills den är krispig.
Kvarta silverlöken med skalet kvar, koka
den sedan i saltat vatten i ca 2 min. Lägg

sedan i 1-2-3lagen. Koka sparrisbroccolin
i samma vatten som löken tills al dente,
kyl direkt i kallt vatten.

Vid servering
Portionera kalven. Lägg på en plåt och
täck med plastfilm, värm i ugn på 130°C
cirka 5 min. Värm sparrisbroccolin. Dela
potatisen med en sked och smaka av
med det rökta smöret och salt. Servera à
part med den torkade briochen och örter.
Servera smöret och citroncrème fraîchen
vid bordet.

Rök kappan med oljan enligt instruktion
och låt svalna. Vispa ihop äggulan med
senapen och vinägern. Tillsätt den rökta
oljan mycket försiktigt under ständig
vispning till en tjock emulsion. Smaka av
med salt och fyll i spritspåse.
Buljong 
300 g Gurka 
50 g Blekselleri 
250 g Äppelmust 
20 g Pepparrot  
1 st Citron (saften)  
50 g Äppelpuré 
Mixa allt i en kannmixer och sila. Smaka
av med citron och pepparrot. Sila sedan
en andra gång genom ett kaffefilter. Ställ
i kyl.

Övrigt 
30st Smögenräkor 
5 cm Pepparrot 
5 cm Gurka 

3 st Svarta rädisor 
1 st Granny Smith-äpple 
5 cm Rättika
2 st Skivor torkad kavring
2 msk Smör
Krasse 
Dill
Skala räkorna och ställ i kyl. Hyvla pep-
parroten, rättikan, rädisorna och äpplet
tunt på en mandolin och lägg i isvatten
med lite citron i.
Mixa karvingen med en kryddmixer och
stek den sedan i smöret, salta. 

Vid servering
Lägg en snygg apart med den rökta ma-
jonäsen, räkorna och garnera med råkos-
ten och örterna. Lägg en bit fisk i en
djuptallrik och garnera med råkost och
örter, slå lite av buljongen i tallriken och
servera.

med potatischips 
och gräslökscrème

                          

    

     
    

 

       

     
    

 

     

     
    

 

    

     

  

   
   

    

 
  
     

      

      
     

       

  
          

        
       

 
    

     

           
      

  

   
    

 

10p
1,2 kg Kalventrecôte
3 st Kvistar rosmarin
5 st Kvistar timjan
½ st Vitlök 
2 msk Smör
Bind upp kalventrecôten med timjan och
rosmarin. Stek i olja och tillsätt smör och
vitlök mot slutet. Baka i 130°C till 57°C
innertemperatur. Låt vila. 

Grillad citroncrème fraîche 
1 st Citron
300 g Crème fraîche
Dela citronen och stek på svag värme
stlls snittytan är gyllenbrun. Pressa ur
juicen och blanda med crème fraîche,
smaka av med salt.

Potatischips och friterad lök
2 st Mandelpotatis
2 st Gul lök
Hyvla potatisen tunt på en mandolin,
spola skivorna under kallt vatten ca 2
min och torka. Hyvla även löken. Fritera
potatisen och löken separat på 140°. Låt
rinna av på papper. Blanda lök och pota-
tis och smaka av med salt.

Rökt vitlökssmör & gräslökscrème 
100 g Smör
1 st Vitlöksklyfta
¼ tsk Rökpulver
½ msk Dijonsenap
½ msk Champagnevinäger. 
100g Gräslök 
50 g Kallt smör
1,5 dl Vatten

MAT | SOMMARMENY

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.

RÖDINGmed rökt majonnäs
10p
400 g Röding 
1 msk Salt 
½ msk Socker
Rimma rödingen med saltet och sockret i
45 min. Skölj sedan fisken och torka den
torr.  Lägg rödingen på en plåt med
skinnsidan upp och gnid in den med olja.
Baka i ugn på 130grader i cirka 3min, eller

tills skinnet lätt går att dra av. Portionera
rödingen så alla får en fin bit.

Rökt majonnäs 
100 ml Matolja
1st Äggula
1 tsk Dijonsenap
1 tsk Champagnevinäger

Salt

Mästerkocken David Berggren bjuder på
Kalventrecôte, röding och många tillbehör.
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Mobbing Diskriminering

Pirat-
kopiering Byggfusk
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Att vi svenskar väljer dryck
efter årstid kanske inte är så
konstigt. Efter en lång, kall
och eländig vinter dricker vi
gärna lite lättare viner. 
Sommaren är också de

stora festernas tid. Jag för-
modar till exempel att flera

bröllop kommer att äga rum
nu under sommaren. 
Jag förmodar också att

många då äter fisk och
dricker vitt. Jag börjar därför
artikeln med ett par ”dyrare”
alsaceviner.
Under våren hade jag för-

månen att få åka med på en
pressresa i Alsace med här-
liga vingårdsbesök och
många utsökta viner. Ur
denna flora viner av viner
som jag då fick prova väljer
jag ut två producenter som
definitivt hör hemma i gla-

66 | Legally yours | 3 | 2013

Förändrar ni era dryckesvanor under sommaren?
I så fall är ni inte ensamma. Det visar statistik från Systembolaget. 
Därför följer här förslag på sommarviner.

VIN | SOMMARVINER

för de stora festerna

PETER AXELSSON
Vinexpert och advokat, delägare 
i Brottmålsadvokaterna i Stockholm

Sommar
viner
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sen då ni firar något stort –
oavsett årstid.
Producenten Trimbach har

framställt vin alltsedan 1626
(sic!). Tala om historia. Vid
vårt besök togs vi emot av
Anne Trimbach som är tret-
tonde generationen. 
Vi fick prova ett stort antal

viner med bland annat två
årgångar (2006 och 2007) av
deras fantastiska riesling
Clos St Hune. Druvorna till
detta vin kommer från en
endast 1,67 hektar stor jord-
lott och vinrankorna har en
genomsnittsålder på 50 år.
På Systembolaget finns år-
gång 2005 (varunummer
72328, pris 1 124 kronor)
som det var ett tag sedan jag
provade. Men vad jag minns
så var det ett underbart kon-
centrerat vin. 
Om ni väljer något av

Trimbachs viner till bröllo-
pet så är ett självklart val
deras Cuvée Frédéric Emile
som är ett av mina favoritvi-
ner när det gäller viner som
gjorts på druvan Riesling. På
Systembolaget finns i dag

årgångarna 2006 och 2007.
Vid vårt besök fick vi prova
2007. Vinet har en stor doft
av mineral och äpplen. Sma-
ken är relativt fyllig och
fortfarande ung. Härlig syra.
Ett komplext vin som är det
torraste Trimbach gjort de
senaste 15-20 åren. Lång
härlig eftersmak. Ett måste
för rieslingälskaren.

En annan av mina stora fa-
voriter som gör viner som
får en att associera till
himmelriket är Domaine
Weinbach. Egendomen
ägs och leds av ”flick-
orna Faller”. Det är mo-
dern Colette samt
döttrarna Catherine och
Laurence. Här provade
vi 25 viner samt åt en
underbar lunch i deras
egna kök. Lunchen be-
stod bland annat av
färsk vit sparris med
hollandaisesås. Jag är
övertygad om att era
smaklökar vattnas nu.
Men, men, det var ju
vin jag skulle skriva

om.
Även här fastande jag för

rieslingvinerna. Tyvärr ver-
kar det för närvarande vara
lite skralt med utbudet på
monopolet. Men ett riesling-
vin som jag med varm hand
rekommenderar er att köpa
är Domaine Weinbach Riesling
Schlossberg Grand Cru (årgång
på bolaget 2010). Ett ungt
vin med inslag av minera-
ler, vita persikor och äpp-
len. Smaken är torr, frisk
och elegant med fin struk-
tur. Ett rent härligt slut.

Till sommaren hör också
studentavslutningar då
man kanske inte drar på
med det största artille-
riet vare sig när det gäl-
ler mat eller dryck.
Buffé är vanligt och då
också boxviner. 
Per Gessle har i sa-

marbete med Francois
Lurton låtit framställa
ett vitt boxvin på dru-

vorna Gros Manseng och
Sauvignon Blanc. En riktigt
bra box med ett innehåll
som doftar krusbär, fläder
och grapefrukt. Smaken är
relativt fyllig och rund med
balanserad frukt och syra. En
riktigt trevlig box. Perfekt
för sommarviner.
Förutom buffé så grillar vi

mycket under sommaren.
Prova gärna några viner från
den sydafrikanske producen-
ten Kanonkop Estate. Deras
Kadette består av 44 procent
Pinotage, 41 procent Caber-
net Sauvignon, nio procent
Merlot och resterande del
Cabernet Franc. Doften är
stor och rökig med inslag av
blåbär. Smaken är medelfyl-
lig, fruktig, ren och balanse-
rad.
Jämför detta vin med

deras något dyrare Cabernet
Sauvignon. Här är doften

’’EN SOM GÖR VINER SOM
FÅR EN ATT ASSOCIERA
TILL HIMMELRIKET ÄR 
DOMAINE WEINBACH.

t
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Vin Pris/kr Betyg

95021  Trimbach Cuvée Frédéric Emile 2007 339 kr §§§§(§)

88043  Domaine Weinbach Riesling Schlossberg 2010 355 kr §§§§

71259  The Per Gessle Selection Sommartider vitt 2012 (box) 199 kr §§§(§)

72978  Kanonkop Kadette 2010 99 kr §§§(§)

79277  Kanonkop Cabernet Sauvignon 2009 229 kr §§§§

72734  A Mano Zinfandel 2012 85 kr §§§

74050  Mulderbosch Rosé (box)  2012 219 kr §§§(§)

71456  The Per Gessle Selection Rosé 2012 (box) 199 kr §§§

6258  HandCraft White Zinfandel Rosé 2012 (box) 190 kr §§(§)

stor med rökiga toner och in-
slag av svarta vinbär, fat och
kaffe. Smaken är medelstor
och fruktig med fina syror
och bra struktur. Fin längd
och rent slut.

Till grillen tycker jag
också att ni bör prova ett
nytt vin från italienska A
Mano. De har gjort ett zin-
fandelvin med namnet A
Mano Zinfandel Appasimento.
För endast 85 kronor får du
ett generöst vin med stor
fruktig och aningen syltig
ton med inslag av kryddor,
björnbär och fat. Smaken är
rund, medelfyllig och fruktig
med en ton av sötma (som ej
är störande).

Hur var det nu med den
där statistiken? Jo boxför-
säljningen ökar såväl för rött
som vitt. Den stora föränd-
ringen står dock rosé för.
Under vintern står den för
sjutton procent av System-
bolagets försäljning men
under sommaren drar den
iväg till åttiotre procent.

Jag har under våren provat
en stor del av monopolets
roséutbud. Det bär mig emot
att säga det och jag vet att
många skribenter inte håller

med mig, men det är inte det
roligaste utbudet. Det finns
dock undantag. 

Ett stort sådant tycker jag
Sydafrika står för. Mulder-
bosch har gjort en boxrosé på
ren Cabernet Sauvignon. Ett
vin som doftar av hallon och
smultron. Smaken är ren och
elegant och medelfyllig med
fin frukt och fin syra. Riktigt
gott faktiskt.

Per Gessle har också låtit
göra ett rosévin. Syrah är
den enda druvan i denna
rosé som doftar röda frukter
i en härlig kompott. Frisk
och fräsch smak som är
knappt medelfyllig.

För dig som vill ha en
mindre alkoholstarkt rosé
kan jag rekommendera Han-
dCraft White Zinfandel Rosé. En
lätt rosé som är halvtorr och
saftig.

Och glöm inte att dricka
Champagne i sommar. Gärna
i stora mängder. För närva-
rande dricker jag gärna Tat-
tinger Brut Reserve och
Louis Roederer Brut Pre-
mier.

Glöm inte att livet skall
njutas. Glad dryckessommar!

Somrigt på box.
GLÖM INTE
ATT DRICKA

CHAMPAGNE 
I SOMMAR!

VIN | SOMMARVINER

§ 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

SOMMARVINER

’’PRODUCENTEN 
TRIMBACH HAR 
FRAMSTÄLLT VIN 
ALLTSEDAN 1626. 
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Kundbesök hos Helianthus

Vill du också ha en lösning som passar ditt företag?
Välkommen till närmaste Tele2-butik, tele2.se/business 
eller ring oss på 0200-23 23 23.

För att kunna hålla koll på 
barnen, måste vi först kunna 
hålla koll på oss själva.
Helianthus driver 12 förskolor med totalt 560 barn. De åker ofta 
på roliga utfl ykter och då är det viktigt att man kan hålla koll på 
varandra. Och det kan man med Tele2 Växel Mobil. Den styrs 
enkelt från mobilen och har många smarta funktioner som gör 
arbetslivet lättare för alla på företaget. Till och med Frank tycker 
att den är enkel att använda, och han har inte ens några händer.

Nya Tele2 
Växel Mobil 

Så enkel att ett får 
kan använda den.
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Affärsjuridik 
Hembud, förköp 
och samtycke 
Av Erik Sjöman
NorsTeDTs JurIDIk  

▶ en kommentar av
Vingedelägare som
behandlar aktiebo-
lagslagens regler
om hembuds- för-
köps- och samtyck-
esförbehåll. Tredje
upplagan är uppda-
terad med beaktande av litteratur
och rättspraxis som tillkommit. 
Här återspeglas också aktuell regi-
streringspraxis i Bolagsverket.

Att förebygga och 
hantera finansiella kriser
Finanskriskommittén SOU 2013:6
NorsTeDTs JurIDIk

▶ ett delbetän-
kande om makrotill-
syn för hantering av
finanskriser.
Här förslås bland
annat att riksban-
ken, riksgälden och
Finansinspektionen
ska delta i ett makrotillsynsråd med
uppgift att förebygga finanskriser
och i övrigt arbeta för finansiell sta-
bilitet. Vidare behandlas sveriges
hantering av finanskrisen 2008 och
tiden närmast därefter. I ett kom-
mande betänkande ska eu:s förslag
till krishanteringsramverk tas upp.

Avtalsrätt
Standardavtalsrätt
Av Ulf Bernitz 
NorsTeDTs JurIDIk

▶ Behandlar både
kommersiell avtals-
rätt och konsumen-
trätt. Till exempel: 
standardavtalens
funktion och förhål-
landet till handels-
bruk, tvingande
lagstiftning och oskäliga villkor och
tillämpningen av de särskilda av-
talsvillkorslagarna.

Brottmål
Brott och digitala bevis:
en handledning
Av Stefan Kronqvist
NorsTeDTs JurIDIk

▶ Boken ger en översikt av vad som

Av Carl Svernlöv,  Viveca Bergstedt
Sten med flera
NorsTeDTs JurIDIk

▶ riktar sig till den
som arbetar med
internationella
kommersiella avtal.
Christina ramberg
behandlar de juri-
diska ramarna kring
internationella
kommersiella avtalsslut. 

De konkurrensrättsliga aspekterna
utvecklas av bolagsjuristen Jacob
Westin. Advokaterna Tomas ru-
denstam och Carl svernlöv ger en
praktisk handledning i att skriva in-
ternationella kommersiella avtal,
följt av ett avsnitt om konfliktlös-
ning av advokaten stefan Bessman.
Viveca Bergstedt sten, chefsjurist
och välkänd deckarförfattare -  skri-
ver om hur man bäst bedriver inter-
nationella avtalsförhandlingar. Viveca Bergstedt Sten, chefsjurist.

Avtalsrätt
Internationella avtal: i teori och praktik

kan sägas utgöra 
digitala bevis, 
begreppsfrågor, 
nationella och in-
ternationella kvali-
tetsnormer,
polisens arbete vid
bevissäkring i IT-miljöer samt en del
praktiska exempel. Den nya uppla-
gan innehåller bland annat de för-
ändringar som skett i lagstiftningen
om de brottsbekämpande myndig-
heternas tillgång till elektronisk
kommunikation. 

Fastighetsrätt
Hyra och annan nyttjan-
derätt till fast egendom
Av Richard Hager med flera
NorsTeDTs JurIDIk

▶ Första upplagan
skrevs av Bertil
Bengtsson. Därefter
övertog Anders Vic-
torin arbetet. efter
hans bortgång
2006 har förfat-
tarna uppdaterat
och bearbetat boken. I den här åt-
tonde upplagan har hänsyn tagits
till ny lagstiftning, rättspraxis
och litteratur. 

Konsumenträtt
Konsumenträtt
Av Lennart Grobgeld 
och Anders Norin
NorsTeDTs JurIDIk
▶ Ger en lättillgäng-
lig redogörelse för
hela det konsumen-
trättsliga området. 
I den nya upplagan
redogörs bland an-

nat för den nya konsumentkreditla-
gen, nya regler om betalningsansvar
vid obehörig användning av konto-
kort och liknande betalningsmedel
och lagen om konsumentskydd vid
finansiell rådgivning till konsumen-
ter.

Marknadsrätt
Regelsamling 
i marknadsrätt
Av Carl Anders svensson med flera
NorsTeDTs JurIDIk

▶ en samling
lagregler och andra
normer som reglerar
företagens reklam-
och marknadsför-
ingsåtgärder samt
konsumenternas
ställning på den
svenska marknaden. 

Obestånd
Konkurs och annan 
insolvensrätt
Av Lars Welamson 
och Mikael Mellqvist
NorsTeDTs JurIDIk

▶ Till stor del
omskriven sedan
förra upplagan. För
att ge en fylligare
insovensrättslig bild
behandlas i boken
bland annat även
lagen om företags-
rekonstruktion.

Offentlig 
upphandling
Lagen om offentlig upp-
handling : en kommentar
Av Eva-Maj Mühlenbock med flera
NorsTeDTs JurIDIk

▶ kommentar till
lagen om offentlig
upphandling. Be-
handlar de anskaff-
ningar som
upphandlande
myndigheter gör inom ramen för
den klassiska sektorn. 

Processrätt
Hur domstolar 
dömer i brottmål
Av Håkan Lavén
NorsTeDTs JurIDIk

▶ Beskriver inne-
hållet i de regel-
system och den
domstolspraxis
som domarna arbe-
tar efter. redogör
också för hur domstolen bestäm-
mer påföljd för ett brott. 

Skatterätt
Skattelagstiftning 13:1
Av Gunnar Rabe
NorsTeDTs JurIDIk

▶ Innehåller prak-
tiskt taget samtliga
lagar på skatteom-
rådet. Boken inne-
håller även lagar
med eu-anknytning, till exempel
flera västentliga direktiv. 

Lagen om o�entlig 
upphandling
En kommentar

Helena Rosén Andersson
Eva-Maj Mühlenbock
Henrik Willquist
Natalie Svensson
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I de juridiska tidskrif-
terna var hjälten i dra-
mat Hans Segerstad.
Legally yours planerade
att sätta Hans Segerstad
på framsidan.

FAR Skattevolymen
2013:1
FAR AkADEmi

▶ Här finns en
samlade svenska
skattelagstift-
ningen komplet-
terad med
bokförings- och
årsredovisnings-
lagarna samt
FARs rekommendationer och utta-
landen i etikfrågor.
Bland nyheterna finns ändrade
skatteregler i budgetpropositionen,
som sänkt bolagsskatt, expan-
sionsskatt och skatt för pensionärer
samt ändrade nivåer på socialavgif-
terna. 

Inkomstskatt
Av Sven-Olof Lodin med flera
stuDEntlittERAtuR

▶ Behandlar in-
komst beskattning
av privatpersoner
och företag. i boken
beskrivs strukturen
och principerna för
inkomstbeskatt-
ningen vid genom-
 gången av rättsregler och
rättspraxis. Effekterna av reglerna
illustreras genom belysande kon-
kreta exempel.
uppdaterad med hänsyn till rätts-
läget den 1 januari 2013.

Sveriges advokatsam-
fund 125 år
Sveriges Advokatsamfund

▶ i festskriften skriver bland annat
Roschiers Axel Calissendorff om  
integritetsskydd, chefs-Jo
Elisabet Fura om advokatens roll i
Europadomstolen, justitierådet
stefan lindskog om att vara advo-
kat i Högsta domstolen samt Ger-
nandt & Danielsson Dick lundqvist
om de senaste 25 årens utveckling
inom transaktionsrådgivningen. 

Referens

Historia
Den onda vanan att
mörda kungar
Av Göran Ramberg
AtlAntis

▶ Advokaten Göran
Rambergs senaste
essäbok om drama-
tiska skeenden
under medeltiden. i
”Den onda vanan
att mörda kungar”
uppehåller han sig i
England. Boken behandlar mak-
tintriger, blodsfejder och makabra
dödsfall. 

Operation Norrsken
Av Christoph Andersson
noRstEDts

▶ Journalisten
Christoph Anders-
son berättar om
stasis maktposition
under det kalla kri-
get. Fokus ligger på
den östtyska säker-
hetstjänstens in-
tressen i sverige, som när
regeringen Palme  under 1980-talet
ville exportera svensk kärnvapen-
teknologi till DDR och Rapportjour-
nalisten Cats Falcks – senare död
under mystiska omständigheter -
efterforskningar om affären. Bofor-

saffären och kontroversiella infor-
mationsprojekt tas också upp. 
skönlitteratur

Nattens dåd 
Av Dennis Lehane
AlBERt BonniERs FöRlAG

▶ En fristående
fortsättning på ”Ett
land i gryningen”
som utspelar sig
under den ameri-
kanska förbudsti-
den. 

Malin Persson Giolito placerar sina 
romanfigurer i autentiska situationer
– och låter Legally yours göra skönlit-
terär debut . Citat från ”Bortom varje
rimligt tvivel”.

Stefan Lindskog, advokat i Högsta domstolen.

’’
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I SHERLOCK 
HOLMES
FOTSPÅR

Penninghunger 
&  juridiska tvister

Över 125 år av tvister, vansinnesavtal och upphovsrättsliga
frågetecken.
Sherlock Holmes föddes ur ett juridiskt kaos. Men utan

piratkopiorna hade hans genomslag inte blivit så stort.  
– De satte honom på kartan som detektiven framför alla

andra, säger Mattias Boström som skrivit en ny bok om den
litterära ikonen. AV PETER JOHANSSON
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I boken ”Från Holmes till
Sherlock”, som ges ut senare
i sommar, tecknar författa-
ren Mattias Boström sin bild
av hur  detektiven Sherlock
Holmes kunde bli en av
världslitteraturens mest le-
vande gestalter.
– Den här historien hand-

lar till stor del om penning-
hunger och juridiska tvister.
Innan jag började arbetet
med boken så visste jag att
det skulle bli mycket trassel,
men det visade sig faktiskt
vara ännu struligare än vad
jag hade trott, säger han.
Mattias Boström är en av

världens ledande experter på
Sherlock Holmes, något som
tydligt märks i boken. Den är
fylld med anekdoter och
källförteckningen är mycket
utförlig. Mattias Boström
har summerat att den nöd-
vändiga referenslitteraturen
kostat honom 28 568 kronor.
Författaren Arthur Conan

Doyle hade sin huvudsakliga
sysselsättning som läkare i
Southsea när han började
skriva noveller om detekti-
ven med den sällsynt utveck-
lade slutledningsförmågan.
Sherlock Holmes stod för
något nytt. På många sätt
var han det första exempel
på en deckargenre som växt
sig allt starkare sedan dess.
Med tiden blev författan-

det allt mer framgångsrikt.

Efter några år kunde Arthur
Conan Doyle avveckla sin lä-
karpraktik. Men med tiden
ville han hellre skriva histo-
riska romaner. Han lät Hol-
mes störta ner för
Reichenbachfallen och var
själv redo att gå vidare.
Läsarna var dock av annan

uppfattning. De ursprung-
liga novellerna spreds och
nådde hela tiden ny publik.
Efter några år böjde sig Art-
hur Conan Doyle för kraven
och lät honom återuppstå.
Då hade många andra förfat-
tare redan inspirerats av
Sherlock Holmes.
– Många gjorde sin egen

version av figuren. Det fanns
till exempel en tysk serie
från 1909 med en mycket
mer actionbetonad Sherlock
Holmes. Ren skräplitteratur
visserligen, och inget som
skänkte kvalitet åt figuren.
Men alla dessa komplette-
rande versioner satte honom
verkligen på kartan som de-
tektiven framför alla andra,
säger Mattias Boström. 

I Sverige var Sherlock Hol-
mes länge en synonym för
hela deckargenren. Hu-
vudrollerna i stumfilmer
med thrillerkaraktär döptes
ofta om till just Sherlock
Holmes, för att publiken
skulle ha en aning om vad de
kunde vänta sig.

Under arbetet med boken
har Mattias Boström gått
igenom en stor mängd doku-
ment och handlingar från
brittiska författarsällskapet. 
– De försökte hjälpa Conan

Doyle att hejda dem som
bröt mot upphovsrätten i
olika vändor, men de kom
fram till att det sällan var
lönt att gå på dem. Det fanns
en svårighet i att skydda
namnet på en figur. Det var
med dåtidens lagar inte
glasklart att Conan Doyles
case skulle hålla. Särskilt
inte när det skedde i andra
länder än Storbritannien.
Den franske författaren

Maurice Leblanc hade ska-
pat en liknande fiktiv hjälte,
mästertjuven Arsène Lupin.
I samband med ett nytt pro-
jekt ville han även inkludera
Holmes i intrigen. Vänligt
hörde han sig för hos Conan
Doyle, var detta okej?
Conan Doyle avböjde. 

Leblanc svarade genom att
döpa om sin nya romanka-
raktär till Herlock Sholmès.
– Och då kunde Conan

Doyle absolut inte göra nå-
gonting åt det hela, säger
Mattias Boström. 
– Copyrightlagarna för-

ändrades väldigt mycket
under den tid Conan Doyle
skrev berättelserna. Från
1890 och de närmaste decen-
nierna. Inte minst utvecklade

I sommar släpps Mattias
Boströms bok om hur detektiven
Sherlock Holmes kunde bli en av
världslitteraturens mest levande
gestalter.

INNAN JAG BÖRJADE ARBETET 
MED BOKEN SÅ VISSTE JAG ATT DET 
SKULLE BLI MYCKET TRASSEL, 
MEN DET VISADE SIG FAKTISKT 
VARA ÄNNU STRULIGARE ÄN VAD 
JAG HADE TROTT.

’’

USA sina upphovsrättslagar
och gick med i Bernkonven-
tionen. Den är central i hela
resonemanget.
I Sverige var entusiasmen

för den nya internationella
överenskommelsen ytterst
begränsad.
– De svenska förlagen var

inte särskilt intresserade. De
menade att det bara skulle
fördyra översatt litteratur. t
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Plötsligt skulle man behöva
betala pengar till utländska
författare och det ville man
inte. Att svenska författare
samtidigt inte fick betalt av
sina utländska förlag tyckte
man inte var lika viktigt.
Den amerikanska situa-
tionen var motsvarande. Det
kom ut väldigt mycket pira-
tutgåvor eftersom det var
fritt att köra på.

Trots invändningarna an-
slöt sig Sverige 1904 till
Bernkonventionen.

De flesta av Sherlock Hol-
mes-novellerna publicerades
i det brittiska magasinet The
Strand.

– Förlaget kom inte alltid
ihåg att upphovsrättskydda
en novell som varit publice-
rad i ett magasin. Det hade
varit en annan sak om det
kommit i bokform direkt.

– Och i USA var det
ganska vanligt att utgivaren
av tidningen glömde bort att
skicka de här pliktexempla-
ren som behövdes för att det
skulle bli upphovsrättsskyd-
dat på den amerikanska
marknaden .

När Arthur Conan Doyles
söner Denis och Adrian på
1940-talet gjorde en genom-
gång  av copyrighten så fann
de att många av berättel-
serna helt saknade upphovs-
rätt i USA.  

– Det höll man hemligt,
och låtsades som att man
ändå hade copyrighten. De
körde på ändå.

Den juridiska härvan kring
Sherlock Holmes blev fort-
satt trasslig i det tidiga
1900-talet, när filmbran-
schen etablerades.

– Det började redan runt
första världskriget när ett
franskt filmbolag hade en-
samrätten till figuren. Men
då gick ett engelskt filmbolag
och spelade in den allra första
berättelsen ”En studie i rött”.
För den copyrighten hade
Conan Doyle aldrig haft – för
25 pund hade han sålt iväg
alla rättigheter för romanen
redan innan den kom ut 1887.

I Hollywood väntade se-
nare mycket omfattande för-

handlingar om rättigheterna. 
– Det skrevs tjocka doku-

ment, och de ledde till
många problem. Det fanns
en situation när man upp-
täckte att i ett avtal som
skrivits ett decennium tidi-
gare så hade Conan Doyles
familj lovat bort filmrättig-
heterna till en pjäs om Sher-
lock Holmes till ett
filmbolag. I en paragraf i
kontraktet stod att om man
förändrade i manuset så fick
man göra nya versioner av
pjäsen. Det var två år efter
att Conan Doyle hade dött.
Man verkar inte ha tittat
efter så himla noga.

I praktiken innebar det att
man kunde  plocka ut bitar
av pjäsen, fylla på med
nyskrivet material och på så
sätt ha möjlighet att produ-
cera hur många Sherlock
Holmes-filmer som helst.

– Utan att det gav en enda
extra slant till Conan Doyle-
familjen! Det var en vansin-
nesparagraf, säger Mattias
Boström.

– Det här var innan sö-
nerna tog över på allvar och
började granska allting. De
var lite galna, och kanske
inte så trevliga, men de hade
en väldig koll på varenda
liten paragraf i kontrakten. 

En advokat konstaterade
att det skulle ta sex måna-
der, heltidsfakturering att
kontrollera upphovsrätten
för samtliga 56 noveller och
fyra romaner i serien.

– Sönerna var playboys
och hade ingen egentlig ut-
bildning. Det här var deras
levebröd. De behövde hela
tiden pengar för att kunna
leva det liv de vant sig vid. I
och med det försökte de få
till så många film- och bok-
kontrakt som möjligt. Samti-
digt gjorde de sig till ovän
med väldigt många. 

Bland annat tvingades den
svenske enmansförläggaren
Tage Ekelöf makulera hela
upplagan av sin pastisch
”Nya Sherlock Holmes även-
tyr”.

– Därmed har de exemplar
som ändå finns kvar blivit
väldigt dyrbara.

DET VAR MED DÅTIDENS
LAGAR INTE GLASKLART
ATT CONAN DOYLES CASE
SKULLE HÅLLA. ’’

Författaren Arthur Conan Doyle hade sin huvudsakliga sysselsättning som
läkare i Southsea när han började skriva noveller om detektiven med den
sällsynt utvecklade slutledningsförmågan. 
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2022 går den amerikanska
copyrighten ut för Arthur
Conan Doyles tio sista Hol-
mes-noveller. 

Tidigare i år inleddes en
amerikansk civilprocess för
att utreda hur copyrightsitu-
ationen egentligen ser ut.

– Nu kommer det att avgö-
ras vilken rätt dödsboet har
att kräva pengar så fort figu-
ren används i fiktion.  

Licensförfarandet kompli-
ceras ytterligare av att
Andrea Reynolds, änka efter
en TV-producent som på
1970-talet ägde rättighe-
terna till dödsboet, fortfa-
rande gör anspråk på att få
ersättning och kontinuerligt
drar igång processer om
detta.

– Hon har aldrig fått rätt
och inte heller betalat sina
egna rättegångskostnader,
konstaterar Mattias
Boström.

– Men vissa producenter
väljer ändå att betala en
mindre summa till henne,
för att slippa process. Senast
var det till exempel produ-
centerna till de nya filmer
som regisserades av Guy
Ritchie.

2007 blev Mattias Boström
medlem i det New York-ba-
serade Sherlock Holmes-
sällskapet The Baker Street
Irregulars. 

– En enorm ära. Totalt är
vi 300 medlemmar. 5-6 nya
väljs in varje år, antalet på-
verkas av hur många med-
lemmar som dött under året.

Varje år runt den 6 januari
– Sherlock Holmes födelse-
dag – samlas man i New
York och följer ceremonier
som lades fast på 1930-talet.

– Man skålar om några av
figurerna och håller små tal
om dem. Det är en kvasiaka-
demisk lek. Vi vet hur allt
ligger till, men vi låtsas att
Sherlock Holmes, doktor
Watson och de andra har
funnits på riktigt.  

Det förhållningssättet –
att de betraktar de fiktiva ka-
raktärerna som om de varit
verkliga – var vad som på
1980-talet lade grunden till

SÖNERNA TOG ÖVER OCH BÖRJADE
GRANSKA ALLTING. DE VAR LITE GALNA,
OCH KANSKE INTE SÅ TREVLIGA. ’’
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KULTUR |  LITTERATUR

Mattias Boströms stora  in-
tresse för detektiven.
– Jag hade läst Sherlock

Holmes tidigare, men det
var först när jag upptäckte
de här sherlockianerna som
jag fastnade ordentligt. 
Arthur Conan Doyles

tanke var att berättelserna
skulle vara underhållning
för stunden, utan att priori-
tera kontinuitet i detaljerna.
– Eftersom han var så slar-

vig när han skrev dem så
finns det många luckor. De
försöker vi fylla i. Hur kom-
mer det sig att doktor

Watsons krigsskada kan
flytta sig från axeln till
benet från en berättelse till
nästa? 
Doktorns privatliv är en

annan evig stötesten.
– Läser man historierna

kronologiskt så går Watson
från gift till inte gift, gift,
inte gift och så vidare. Hur
många fruar hade han egent-
ligen?
Ett frågetecken som Mat-

tias Boström själv försökt
räta ut i The  Baker Street Ir-
regulars rör en landsortslä-
kare som figurerar i en av de

mest kända historierna,
”Baskervilles hund”. Han
uppges vara korresponde-
rande medlem i det svenska
patologsällskapet. Men
något sådant fanns inte vid
tidpunkten. 
– Jag läste allt jag kom

över om svensk läkarhisto-
ria, tjocka verk från början
av 1900-talet. Till slut kom
jag fram till en förklaring till
hur han kunnat vara medlem
i ett sällskap som inte fanns.

Berätta.
– I romanen uppvisar han

flera tecken på förvirring.
Den slog igenom även här.
Han var medlem i det
svenska läkarsällskapet, ord-
föranden vid den här tiden
visade sig faktiskt vara pato-
log. Romanfiguren hade
missförstått föreningens
namn och syfte.
– Man blir sin egen Sher-

lock Holmes när man ska
förklara de här sakerna.  Det
är faktiskt ganska lätt att
koppla ihop fiktionen med
verkligheten. Och det blir
spännande när man gör det.  

n

LÄSER MAN HISTORIERNA KRONOLOGISKT SÅ GÅR WATSON
FRÅN GIFT TILL INTE GIFT, GIFT, INTE GIFT OCH SÅ VIDARE. 
HUR MÅNGA FRUAR HADE HAN EGENTLIGEN?’’

FOTO: IBL
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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 

Den 17 april fick advokat thomas
olsson ta emot utmärkelsen 

”Årets Jurist 2013” vid en fest-
lig tillställning på summit i cen-
trala stockholm. många jurister
tog chansen att mingla och
träffa kollegor i samband med
festligheterna.

FESTLIG UTDELNING TILL ”ÅRETS JURIST”

Sandra Röijer, Alexandra Popoff, Karolina Kotte, alla
studenter från Sthlms Universitet.

Anders Gustavsson, Lex Advokatbyrå, Carina Karls-
son, Bolagsjurist, Thomas Odelius HSB Riksförbund.

Ulrika Rogland, åklagare.

Lovisa Lindahl, Camilla Åberg Kågström, Emilia Erik-
sson, Ida Greijer, Evelina Jemtrén, Elina Seigelström

Sebastian Ländin, Lindorff, jurist, juridikstuden-
terna Charlotta Birgersson och Helén Thorö.

Stig Sahlström, Brottsmålsadvokat, Susanne 
Behren, Ove Behren från Behrens Advokatbyrå.

Mårten Schultz, professor Sthlm Universitet och
Terje Mörnholm, advokat Urban Olson Advokatbyrå.

Anna Hanko Farago, The European Commission, 
Diren Diana Inal, Fora kollektivavtal.

Staffan Renström, skattejurist på Sveriges bygg-
industrier, Therese Walerholt.

Rickard Dahlgren, bolagsjurist på ÅF med sällskap.

Agneta Eberhardt, Mari Andersson, Förvaltningsrät-
ten Sthlm, Monika Lozancic, Henrik Hasslemark,
kammarrätten, Åsa Sydén,Sveriges riksbank.

foto: magnus laupa

Årets Skattebyrå 2013, Tobias Sonesson, Charlotta
Barnden Uddén, Blendow Group, och Michal Herink.

Advokat Thomas Olsson 
- Årets Jurist 2013 - koras och
intervjuas av Dagens Juridiks
chefredaktör Stefan Wahlberg

Mari Rhenman, SEB, Michal Herink, PwC, Daniel Karlsson, 
Mannheimer Swartling och Mari Andersson, Sveriges Domstolar.

Drygt 200 gäster samlades och njöt av snittarna i vimlet på Summit.
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PÅ LAGLIG VÄG

Baker & McKenzie 
Advokatbyrå 

Hanna Canning,
35 år KMMana-
ger. Hanna på-
började sin an-
ställning den 6
februari 2013.
Hanna kommer
närmast från bird & Bird och kom-
mer att arbeta med knowledge
management.

Sara Lindqvist,
27 år biträdande
jurist. Sara på-
började sin an-
ställning den 12
februari. Sara
kommer närmast
från studier vid Lunds universitet
och hon kommer att arbeta med
arbetsrätt.

Kriströms Advokatbyrå

Pedro Fierro, 38 år biträdande ju-
rist. Pedro påbörjade sin anställ-
ning den 21 januari 2013. Han kom-
mer närmast från Värmland
tingsrätt och kommer att arbeta
med allmän affärsjuridik och pro-
cesser.

Erik Åberg, 28 år biträdande jurist.
Erik påbörjade sin anställning den
29 april 2013. Han kommer när-
mast från Uppsala tingsrätt och
kommer att arbeta med allmän af-
färsjuridik, processer, bygg- och
fastighetsrelaterad juridik samt
entreprenadrätt.

Hamilton Advokatbyrå

Hamilton välkomnar advokat Hed-
vig Mannergren. Hedvig arbetar
med insolvensrätt och tvistelös-
ning och ingår i dessa verksam-
hetsgrupper. Hedvig kommer när-
mast från Advokatfirman Delphi.
Hon har suttit ting vid Varbergs
tingsrätt och har en jur.kand. från
Göteborgs universitet.

Hamilton välkomnar Sofia Pal-
mqvist som biträdande jurist. So-
fia, som började den 1 maj 2013,
ingår i verksamhetsgruppen Bank
och Finans och Corporate. Sofia
kommer närmast från studier vid
Stockholms universitet och Univer-
sity of Sheffield, England. 

Hamilton välkomnar Carl- Johan
Tornvall som biträdande jurist.
Carl – Johan, som börjar den 1 juli

2013, kommer närmast från stu-
dier vid Uppsala universitet. Carl –
Johan kommer att ingå i verksam-
hetsgrupperna Insolvensrätt och
Fastighetsrätt.

Baker & McKenzie 
Advokatbyrå

Tobias Eden-
man, Delägare.
Baker & McKen-
zie Advokatbyrå
har rekryterat
advokat Tobias
Edenman för att
leda Stockholmskontorets fastig-
hetsgrupp. Tobias formella utnäm-
ning till partner träder i kraft den 1
juli 2013. Han är specialiserad inom
fastighetstransaktioner och kom-
mersiell hyresrätt.

Emilie Eriksson,
Biträdande jurist.
Emilie Eriksson
rekryterades till
Baker & McKen-
zie Advokatbyrå
den 1 maj 2013.
Hennes verksamhetsområde är
konkurrensrätt och offentlig upp-
handling. Emilie kommer närmast
från Bryssel där hon arbetat som
trainee på Europeiska Kommissio-
nen samt hos White & Case.

MAQS Law Firm

Maria Norrman,
Delägare.
Maria tillträdde
som ny delägare
på MAQS Law
Firm, Stockholm,
den 15 april. Ma-
ria har mångårig erfarenhet inom
M&A och bolagsrätt och kommer
att ingå i MAQS M&A-grupp. Maria
kommer senast från Setterwalls.

Magnus Steninger,26 år. Biträ-
dande jurist.
Magnus påbör-
jade sin anställ-
ning hos MAQS
Law Firm, Stock-
holm, den 15
april. Magnus
kommer närmast
från studier vid Stockholms Uni-
versitet och hans verksamhetsom-
råde är fastighetsrätt.

Advokatfirman Delphi

Erik Svensson,
30 år, Associate.
Erik startade sin
anställning den 
4 mars 2013. Han
kommer närmast
från Göteborgs
tingsrätt och arbetar främst med
konkurser hos Advokatfirman
Delphi. 

John Kvarnero, 31 år, Associate.
John startade sin
anställning den 
2 april 2013. Han
kommer närmast
från Göteborgs
tingsrätt och
kommer att ar-
beta främst med
fastighets- och entreprenadrätt
samt tvistlösning hos Advokatfir-
man Delphi

Legaly yours ber om ursäkt för 
felet i rubriken i förra numret.

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.

Advokatfirman 
Glimstedt

Kristina Feldt,
28 år, anställdes
den 8 april 2013
som biträdande
jurist vid Advo-
katfirman Glims-
tedts kontor i
Lund. Kristina Feldt kommer när-
mast från notarietjänstgöring vid
Lunds tingsrätt och hennes
främsta verksamhetsområden är
affärsjuridik och obeståndsjuridik. 

Martin Gynnerstedt, 32, anställ-
des den 1 mars
2013 som advo-
kat vid Advokat-
firman Glims-
tedts kontor i
Lund. Martin
kommer närmast
från Lindskog
Malmström Advokatbyrå i Stock-
holm och hans främsta verksam-
hetsområden är allmän affärsjuri-
dik och obeståndsrätt.

Sara Stoltenberg-Hansen, 24 år,
anställs den 12 augusti 2013 som
biträdande jurist vid Advokatfir-
man Glimstedts kontor i Lund. Sara
kommer närmast från Lunds uni-
versitet och hennes främsta verk-
samhetsområden kommer att vara
affärsjuridik. 

Johan Nyberg,
28, anställdes
den 22 april 2013
som biträdande
jurist vid Advo-
katfirman Glims-
tedts Linkö-
pingskontor. Johan kommer
närmast från notarietjänstgöring
vid Linköpings tingsrätt och kom-
mer främst att arbeta med offent-
lig upphandling, entreprenadrätt,
obeståndsrätt och fastighetsrätt.

Malin Carlsson,
35 år, anställdes
den 15 april 2013
som advokat vid
Advokatfirman
Glimstedts Jön-
köpingskontor.
Malin kommer närmast från Gärde
Wesslau Advokatbyrå och hennes
främsta verksamhetsområden är
kommersiell avtalsrätt och obe-
ståndsrätt.

André Forsell,
delägare sedan
maj 2013 på Ad-
vokatfirman
Glimstedts Jön-
köpingskontor.
André kommer
närmast från Gärde Wesslau Advo-
katbyrå och hans främsta verk-
samhetsområden är finansieringar,
riskkapital, kommersiell avtalsrätt
och rekonstruktioner.

Caroline Söderberg, 28 år, anställ-
des den 2 maj 2013 som biträ-
dande jurist vid Advokatfirman
Glimstedts Stockholmskontor. 
Caroline kommer närmast från
Mannheimer Swartling Advokat-
byrå i Göteborg och hennes främsta
verksamhetsområden kommer att
vara allmän affärsjuridik.
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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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