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Juristbyrån växer!

juristbyran.com

Vi på Juristbyrån är experter på familjejuridik och vårt mål är att vara Sveriges ledande byrå  
inom området. Vill du växa med oss? Just nu söker vi franchisetagare och jurister i hela landet.

Samboavtal

Testamente

Bodelning

Särkullbarn

Enskild egendom

Är du den  
vi söker? 

Se våra lediga tjänster på  
juristbyran.com/ 

vivaxer
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PETER JOHANSSON, chefredaktör
Telefon 070–620 39 39
E–post peter.johansson@blendow.se
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För Noam Scheiber på den ame-
rikanska kulturtidskriften the
New Republic så är tecknen
uppenbara: storbyråernas tid
är över.  I hans artikel – som
publicerades i somras (finns
på nätet på http://www.newre-
public.com/article/113941/big
-law-firms-trouble-when-mo-
ney-dries) – så radar han upp
argument för sin tes. 

Sammanhanget är naturligtvis
den amerikanska marknaden,
där Scheiber menar att dagens
cirka 200 storbyråer kommer
att utsättas för masslakt. bara
en tiondel kan fortsätta som
idag, resten måste tänka om. 

Här finns inga aktörer av
den storleken, men behovet av
snabb förändring är ändå up-
penbart. 1900-talets arbets-
miljö – att i godan ro sitta och
vänta på att kunderna skulle
knacka på – är sedan länge
förbi. Både i Sverige och res-
ten av världen. 

– Det fanns såklart fördelar
för branschen med att advoka-
ten uppfattades som ett ora-
kel. Men så ser inte verklighe-
ten ut idag. Advokatbranschen
liknar vilken konsultverksam-
het som helst, säger Torbjörn
Claeson på nytänkarbyrån von
Lode.

De senaste åren har familje-
rättsmarknaden utsatts för
stora förändringar när jätte-
kedjor som Swedbank och Fo-
nus startat sina egna verksam-
heter på området. I det här
numret berättar de ansvariga
hur de har tänkt hittills  – och
hur de ska satsa i framtiden.

TEMA | FAMILJERÄTT

Internationell familjerätt växer ständigt i
betydelse.

- Människor rör sig mellan länder 
i en helt annan utsträckning än 
tidigare. Vi gifter oss över gränserna.
Tyvärr har vi också en hög separation
och skilsmässofrekvens, säger exper-
ten Fredric Renström.

TEMA | FAMILJERÄTT

Mediemogulen Rupert Murdoch 
har världens dyraste skilsmässa

bakom sig. 
Nu ska han även skilja sig från

Wendi Deng. Parterna formar just
nu stora juristteam inför den pro-

cess som har möjlighet att slå hans
tidigare rekord.

PORTRÄTT

Efter att ha haft en topposition på Googles hu-
vudkontor så har Nicklas Lundblad 0yttat hem.
Nu ska han arbeta globalt med yttrandefrihets-
frågor.  Han beskriver juridiken som ”vacker”:

- När man läser domar så framträder juridikens
skönhet tydligt.

KULTUR

Harry Potterskaparen J K
Rowling skrev sin senaste
roman under pseudonym.
Men snart läckte hemlig-
heten på twitter. Källan:
Rowlings advokat. 

- Jag är ursinnig, säger
författaren.

AKTUELLT

Enligt amerikanska bedömare är
de globala storbyråernas era över.
Även i Sverige får allt 0er anpassa
sig till en ny verklighet.
– Det fanns fördelar för bran-
schen med att advokaten upp-
fattades som ett orakel, säger
en byråledare. 18
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Masslakt 
på storbyråer
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”JURIDIK ÄR VACKERT” NY VERKLIGHET 
FÖR STORBYRÅERNA

ROWLING RASAR
MOT ADVOKAT

OMRÅDET SOM INTE GÅR 
ATT UNDKOMMA

SKILSMÄSSORNA 
SOM TAR PRISET
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Den internationella privaträtten 
är av tradition inte särskilt högt
prioriterad på juristutbildningarna.”

��������������������������������������������
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Internationell familjerätt växer och blir ett allt
mer betydelsefullt rättsområde. 
Men få jurister vet hur ärendena ska hanteras.

– Det går inte att komma undan. Vi är inte
längre bundna  till Sverige på samma sätt som

tidigare, säger experten Fredric Renström.
AV PETER JOHANSSON

INTERNATIONELL
FAMILJERÄTT
STADIGT
ÖKANDE
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Under de senaste decennierna
har internationell familjerätt
blivit ett allt vanligare
rättsområde.

– Utvecklingen är stadigt
ökande. Det går inte att
komma undan den interna-
tionella privaträtten. Du har
den i så många olika faser
och ämnesområden. Männi-
skor rör sig mellan länder i
en helt annan utsträckning
än tidigare. 

– Vi byter hemvist, med-
borgarskap, och vi gifter oss
över gränserna. Tyvärr har vi
också en hög separation och
skilsmässofrekvens, säger
Fredric Renström. Delägare
på advokatbyrån Lindskog
Malmström och en av Sveri-
ges ledande experter på in-
ternationell familjerätt.

– Fler och  fler personer
rör sig in i och ut ur Sverige.
Detsamma gäller i resten av
världen. Folk skickas ut på
kortare och längre arbetsup-
pdrag. Bara i storlondon
finns 50–60 0000 svenskar.
Vi är inte längre bundna  till
Sverige på samma sätt som
tidigare. 

Därför är den internatio-
nella familjerätten stadigt
ökande, det går inte helt en-
kelt inte att komma ifrån
den. Den finns inom så
många ämnesområden och
dyker upp i så många faser. 

Fredric Renström har närmare
20 års erfarenhet på områ-
det. Med åren har han skaffat
sig ett stort internationellt
nätverk.  

– För egen del kan jag in-
genting om utländsk rätt.
Det finns till exempel 50
delstater i USA. Det finns 
ingen chans att jag skulle
kunna veta allting. På det här
området är det nätverk och

”
En harmonisering av själva
lagstiftningen har jag svårt
att se så länge jag själv är
verksam. 

Fredric Renström. 
Delägare på advokatbyrån
Lindskog Malmström och en
av Sveriges ledande experter
på internationell familjerätt.

�������������������������������������������
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www.familjensjurist.se

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

”Vill du arbeta med  

livets stora frågor, ha 

betydelse i människors 

liv och uppleva att du 

gör skillnad?”

Sveriges största familjejuridiska byrå med 33 kontor runt om i Sverige!

Anneli Stefansson, Familjens jurist i Skellefteå

erfarenhet som är avgörande.
Jag frågar alltid lokala exper-
ter om råd.

Han beskriver den in-
ternationella familje-
rätten som ”fantas-
tiskt spännande”. 

– Du måste
snabbt sätta dig
in på området. Så
snabbt som möj-
ligt få svar på din
egen frågeställning.
Man får insyn i andra län-
der sätt att tänka. 

För klienterna är skilsmäs-
sor, vårdnadstvister och arvs-
frågor alltid komplicerade.
Om det finns internationella
inslag blir det än mer kom-
plicerat. Detsamma gäller för
jurister. Den internationella
privaträtten är av tradition
inte särskilt högt prioriterad
på juristutbildningarna.

– I regel kan inte svenska
jurister tillräckligt om de här
frågorna. Men det är inte
heller att förvänta, har man
ett, två, tre internationella
familjerättsärenden om året
så är det svårt att fördjupa
sig på området, säger Fredric
Renström. 

Vad är viktigast att tänka på 
när man får ett internationellt
familjerättsärende?
– Först så måste varnings-
klockan ringa – man måste
inse att det är ett internatio-
nellt ärende och att det här
kan finnas andra inslag än
vid en svensk skilsmässa. 
Så mycket måste man kunna. 

– Sedan måste man ha ett
hum om hur man ska agera
vid nästa led. 

Ringer alltid klockan?
– Risken finns att den inte
gör det.

Språkliga barriärer kan

också bidra till att ärendena
blir komplicerade.

– När man översätter en
svensk legal term till

engelska så blir det
ibland inte lika
exakt. Giftorätts-
gods skulle jag
till exempel
översätta med

community pro-
perty.  Om mot-

parten är en fransk
advokat så gör den

samma sak. Båda använder
vi termer som inte är exakta.
Om det även finns en eng-
elsk part med så sitter vi tre
personer som tror att vi är
överens men då vi alla har
olika definitioner på själva
benämningen så kan för-
handlingen ändå gå helt åt
fanders. Risken finns att man
skriver avtal som har andra
betydelser på våra grund-
språk.

Hur gör man då?
– Man får förklara vad man
menar.

Använda fler ord.
– Till exempel. Generellt är
det här en jätteutmaning,
men det är samtidigt väldigt
roligt.

Hur harmoniserad är familjerät-
ten inom EU? 
– Vad gäller domstolsarbetet
blir allt fler områden harmo-
niserade. Till exempel frågor
om vårdnad och underhåll.
Nya överenskommelser om
arvsfrågor träder i kraft
2015, bodelningsfrågor kom-
mer att komma. 

– Men en harmonisering
av själva lagstiftningen har
jag svårt att se så länge jag
själv är verksam. 

��������������������������������������������
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Kartan för familjerättskonsulter ritas om.
Nya aktörer – med tydliga kopplingar till Fonus respektive
Swedbank – omsätter tillsammans över en kvarts miljard. 
Och de växer stadigt.

– Vi upplever ingen direkt konkurrens från advokatbyråer,
säger Juristbyråns Klas Skoog. AV PETER JOHANSSON

8 | Legally yours | 4 | 2013

UTMANARE
VÄXER MED NYA
METODER

Nya aktörer omsätter 
tillsammans över en kvarts 
miljard. Och de växer stadigt.

I Sverige har antalet skilsmäs-
sor varit relativt konstant se-
dan 1970-talet. Ändå märks
en kraftig ökning av behovet
av familjerättsliga tjänster.
En orsak är vårdnadstvister.
Statistiken för 2012 visar att
antalet fortsätter att öka, nu
för åttonde året i följd. Sta-
tistik från Domstolsverket vi-
sar att 5 316 vårdnadstvister
nådde tingsrätterna förra

året. På åtta år har antalet
fördubblats.

De här växande behoven
möts av nya aktörer – med
nya arbetsmetoder. Fört
några år sedan knoppade be-
gravningsentreprenören Fo-
nus av sin familjerättsliga
verksamhet.  Under tiden
som eget bolag har Famil-
jens jurist successivt tagit
marknadsandelar. Vd är Carl

Georgsson, jurist som tidi-
gare haft ledande poster
inom oljebranschen:

– Vi ser att vi tar mark
inom egentligen alla delar av
familjerätten där det är kun-
derna själva som väljer leve-
rantör. Det går inte oväntat
lite trögare när det gäller of-
fentliga förordnanden, men
även där ser vi en positiv ut-
veckling. Jag tror att det är 3 

�����������������������������������
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en kombination av tydlig lo-
kal närvaro, tryggheten i en
större rikstäckande verksam-
het och vår förmåga till sa-
marbeten med aktörer
vars kunder har be-
hov av privatjuri-
disk rådgivning.
Vi har väldigt
många skickliga
kollegor och jag
är inte förvånad
att det leder till att
vi stadigt växer.

För några år sedan startade
storbanken Swedbank
franchiseverksamheten
Juristbyrån, en annan
snabbväxare på den fa-
miljerättsliga markna-
den.

10
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– Vi ser att vi tar mark
inom egentligen alla
delar av familjerätten
där det är kunderna
själva som väljer 
leverantör, säger Carl
Georgsson, vd, Famil-
jens jurist.

– Familjejuridik som
bransch är ett outvecklat om-
råde där vi har en stor roll att
fylla. Människor blir mer och

mer vana att köpa tjäns-
ter, även juridiska

tjänster, och man
har fler tillgångar
att skydda, säger
marknadschefen
Klas Skoog.

Med flitig mark-
nadsföring och tyd-

liga produkter har de
nya aktörerna blivit ett

alternativ till att anlita advo-
kater.

– Vi har sänkt tröskeln för
att köpa våra tjänster genom
bland annat produkten "En
kostnadsfri Livsbesiktning”,
en analys av den familjejuri-
diska situationen, säger Ju-
ristbyråns Klas Skoog.

Carl Georgsson upplever
att kundernas behov har ut-
vecklats:  

– De blir allt kunnigare när
de träffar oss och har ofta
skaffat sig kunskap via nätet.
Det är en utveckling som
ställer krav på oss, men ger
oss även konkurrensfördelar
som större verksamhet. 

– Kunderna efterfrågar
mer ”besvärsfrihet”, de vill
gärna att vi till exempel för-
valtar dödsbon och inte bara
upprättar bouppteckningen.

Vad har ni för årsomsättning?
– I år räknar vi med en år-
somsättning på något över
160 miljoner kronor. Det är
en ökning på nära 10 procent
från föregående år. Vi har en
hälsosam vinstmarginal men
återinvesterar just nu
mycket i vår egen verksam-
het och personal, säger Carl
Georgsson. 

– 2012 omsatte vi 100 mil-
joner, de senaste åren har vi
ökat omsättningen med cirka

Vi kommer fortsatta växa i de områden
där vi ser lönsamhet och vi överväger
att gå in i en del nya orter under de 
närmaste åren. ”

���������������������������������������������
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15-20 procent om året, säger
Klas Skoog.

Och ni planerar att vŠxa mer?
– Ja, en fortsatt tillväxt med
20 procent om året, säger
Klas Skoog. 

– Vi kommer fortsatta växa
i de områden där vi ser lön-
samhet och vi överväger att
gå in i en del nya orter under
de närmaste åren. Det finns
tydligt utrymme för fortsatt
expansion. Men det gäller att
göra det klokt och med bibe-
hållen lönsamhet, säger Carl
Georgsson
Hur mŒnga anstŠllda har ni?
– Vi närmar oss 200 och har
sedan 2011, då vi blev ett

helt fristående bolag, ökat
med nästan 30 medarbetare.
Vi har öppnat ett nytt kontor
i Kalmar och på många orter
flyttat till större lokaler. 

– Vi kommer fortsatta
växa i de områden där vi
ser lönsamhet och vi över-
väger att gå in i en del nya
orter under de närmaste
åren. Det finns tydligt ut-
rymme för fortsatt expan-
sion, men det gäller att
göra det klokt och med bi-
behållen lönsamhet, säger
Carl Georgsson.

– Vi har ca 170 anställda
idag och antalet anställda
har ökat successivt senaste
åren, säger Klas Skoog. ▶ 

Det är en utmaning
att hitta rätt jurister
som vill arbeta med
familjejuridik

Klas Skoog,
marknadschef,
JuristbyrŒn.

���������������������������������������������
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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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Hur upplever ni konkurrensen
från advokatbyråer? 
– Vi har normalt bra samar-
beten med advokatbyråer
och förmedlar ofta kunder
mellan oss, då vi inte sysslar
med affärsjuridik och många
advokatbyråer inte själva har
spetskompetens inom famil-
jerätt. De advokatbyråer vi
mer direkt konkurrerar med
är ofta mindre, men inte säl-
lan skickliga och gör att vi
ständigt måste arbeta med
kompetensutveckling, säger
carl Georgsson.

– Vi upplever ingen direkt
konkurrens från advokatby-

råer då vi är specia-
lister inom famil-
jejuridik, säger
Klas Skoog..

Är det enkelt att
rekrytera jurister
med rätt kompe-
tens?
– Nej, det är en utmaning
att hitta rätt jurister som vill
arbeta med familjejuridik i
ett tillväxtföretag, säger Klas
Skoog.

– Det varierar över landet,
men vi har ibland svårt att
hitta rätt kompetens på
mindre orter. Vi ser dock att
vårt arbetsgivarerbjudande

överlag är starkt för
jurister som brin-
ner för familje-
rätt. Att jobba
hos Sveriges
största aktör och

på villkor som gör
att man även kan

hinna med sin egen
familj värdesätts. Vi är

jätteglada över att hamna
högt både när studenter ran-
kar framtida arbetsgivare
och i våra interna medarbe-
tarundersökningar, konstate-
rar Carl Georgsson.

Vilka är era största utmaningar
framöver?

– Att lyssna på våra kunder
och samarbetspartners så att
vi hittar vägarna till lönsam
förnyelse och effektivare ar-
betssätt. Kundernas köp-
mönster förändras, nya tjäns-
ter och arbetsverktyg gör sitt
intåg. Att sitta nöjd duger
inte om vi vill fortsätta vara
Sveriges största aktör inom
familjerätten – och det kom-
mer vi heller inte att göra,
säger Carl Georgsson.

– Bli mer kända och spon-
tant efterfrågade tillsam-
mans med att hitta rätt me-
darbetare och franchisetagare,
säger Klas Skoog.

”
Familjejuridik som bransch är
ett outvecklat område där vi har
en stor roll att fylla. 

www.ekenbergandersson.se

Advokat sökes
Vi söker en yngre advokat med några års erfarenhet från advokatbyrå.
Vi förutsätter att Du är driven, har ett stort intresse för affärsjuridik,
transaktioner och tvistelösning samt har goda språkkunskaper.

Frågor om tjänsten besvaras av advokat Johan Sund, vxl 08-463 07 50. Vi ser fram emot Dina ansökningshandlingar  
per post, ställda till Ekenberg & Andersson Advokatbyrå, att: Lisa Mo, Box 7500, 103 92 Stockholm, eller per e-mail  
till lisa.mo@ekenbergandersson.se, senast den 11 november 2013.

Ekenberg & Andersson Advokatbyrå – svensk och internationell affärsjuridik
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Världens
dyraste

skilsmässa?

Advokat Amanda Hikes, 021-490 00 60, advokat@hikes.se. 

Brottmål och familjerätt. 
www.hikes.se 

MURDOCH KAN SLÅ SITT EGET REKORD

FOTO: ROBYN BECK/TT
Rupert Murdoch och Wendi Deng på väg in till Golden Globe-galan 2011.
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I juni lämnade Rupert Murdoch,
grundare och huvudägare till
medieimperiet News Corp,
in papperen till New York
State Supreme Court: han
ansökte om skils-
mässa från Wendi
Deng. Äktenska-
pet var, enligt
mediemogulen,
”nedbrutet bor-
tom räddning”.

Paret, som har
två döttrar,  hade va-
rit gifta sedan 1999.

De träffades när Deng, som
jobbade på New Corp-bola-
get Star TV i Hong Kong,
skulle guida Murdoch runt i
lokalerna. 

Beskedet möttes överlag med
stor förvåning. De medier
som med kremlologisk nit
bevakar mediemogulens alla
förehavande hade visserli-
gen länge skvallrat om att
äktenskapet var på upphäll-
ningen. New York Times rap-
porterade till exempel redan
ett år tidigare om att paret
”levde separata liv”.

Men tajmingen förbryl-
lade. Bara två veckor senare
skulle medieimperiet delas i
två enheter: publishing och
entertainment. Ett initiativ

som manats fram i svallvå-
gorna av ”hackingskanda-
len” – avslöjandena om att
journalister på News Corps

medieföretag regelbun-
det avlyssnat perso-

ner de var intresse-
rade av. Ett
hundratal perso-
ner greps. Under
hösten inleds
rättegången, Ru-

pert Murdochs
nära medarbetare

Rebekah Brooks finns
bland de åtalade.  

Förra gången Rupert Murdoch
skilde sig – 1998 – fick hans
exfru Anna 110 miljoner dol-
lar i kontantbetalning, utö-
ver andra tillgångar. 

Det mesta tyder på att den
här processen blir mer utdra-
gen. Murdoch har redan sålt
en större del av sina icke
röstberättigade aktier.

Wendi Deng har, till skill-
nad från Anna Murdoch, ald-
rig suttit i News Corps sty-
relse. Hon har hållit en högre
profil socialt, umgåtts med
världsledare som Barack
Obama och Tony Blair och
filmstjärnor som Nicole Kid-
man. Häromåret förekom
hon i ett TV-klipp, väl spritt

Rupert Murdochs skilsmässa påminner mer om ett större företagsförvärv.
Parterna laddar upp med stora juristteam. Processen kan mynna ut 

i tidernas dyraste skilsmässa.
I så fall slår Murdoch sitt eget rekord.

Äktenskapet 
nedbrutet bortom
all räddning.”

på Youtube, där hon skyddar
sin 37 år äldre make från att
att få en tårta kastad på sig.

I samband med bröllopet
2000 publicerade Wall Street
Journal en lång artikel som
kartlade Wendi Dengs tidi-
gare liv. Hennes förhållan-
den och tidigare liv som an-
ställd inom News Corp
avhandlades. Publiceringen
gjorde Rupert Murdoch ur-
sinnig och när han några år
senare förvärvade Wall
Street Journal utplånades
alla spår av texten på tidnin-
gens hemsida. Men när skils-
mässoförhandlingarna nu of-
fentliggjorde så dök den
plötsligt upp igen, som en
prydlig länk i samband med
en notis om skilsmässan.

Trots att paret haft äkten-
skapsförord så tror många
medieanalytiker att Wendi
Deng kommer att sträva ef-
ter ett högre belopp än vad

Anna Murdoch gjorde. Under
de 14 år som Murdoch och
Deng var tillsammans så har
News Corps börsvärde tiofal-
digats. 

I augusti inledde parterna
slutna förhandlingar. I
samma veva bytte Wendi
Deng advokatbyrå. Hennes
nya ombud, William D. Za-
bel, har tidigare företrätt 
General Electric-chefen Jack
Welchs ex-fru. Strategin be-
döms vara att nå en överens-
kommelse i godo, enligt 
Michael West på the Sydney
Morning Herald, som i
många år följt Murdochs 
affärer.

Rupert Murdochs ambition
bedöms å andra sidan vara
en ”tyst, liten skilsmässa”.
Den advokat han valt, Ira
Garr, är enligt nyhetsbyårn
Reuters känd för att hitta dis-
kreta lösningar. 

ADDING ADVICE ADVOKATBYRÅ AB

En humanjuridisk byrŒ med mŒngŒrig erfarenhet och klientens intresse i fokus!

Vi arbetar frŠmst med familjerŠtt, brottmŒl och socialrŠtt. Vi har ett stort  

engagemang och ett brinnande intresse av att hjŠlpa vŒra klienter med stora och smŒ problem. 

ByrŒn bestŒr idag av tvŒ advokater samt tvŒ bitrŠdande jurister och vi vŠxer!

Vill du veta mera? 

Besšk oss gŠrna pŒ www.addingadvice.se 

Adding Advice AdvokatbyrŒ ¥ Marknadsv. 15, 183 34 TŠby ¥ Telefon: 08-473 72 09 ¥ Fax: 08-473 72 01

Advokat Lottie Adding • Advokat Gabriella Alnemark
jur. kand. Caroline Brännström • jur. kand. Lydia Hyltén-Cavallius

RUPERT MURDOCH 
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Rupert och 
Anna Murdoch 
1,7 miljarder dollar.

Rupert och Anna Mur-
doch hade varit gifta i

32 år innan äktenskapet upp-
hörde. 17 dagar efter att de
nått en överenskommelse
gifte han sig med Wendi
Deng.  Det äktenskapsförord
som då ingicks kan innebära
att denna skilsmässa inte blir
fullt så kostsam.

Bernie och Slavica
Ecclestone 
1,2 miljarder dollar. 

I en omtalad intervju
fick Bernie Ecclestone

en närgången fråga av Afton-
bladets Staffan Heimerson:

– Mr Ecclestone, ni är
ganska kort. Er fru är betyd-
ligt längre. Hur går det till
när ni ska kyssa henne?

Formel 1-ägaren fann sig
omedelbart:

– Som min fru har upp-
täckt så är jag inte fullt så
kort när jag ställer mig på
min plånbok.

2009 skildes trots allt Ber-
nie och Slavica Ecclestone.
Möjligen blev plånboken
tunnare. Uppgörelsen lan-
dade på 1,2 miljarder dollar.

Beställ på karnovgroup.se/shop eller ring 08-587 671 00
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Bernie och Slavica Ecclestone vid
Monacos Formel 1. Slavica 
Ecclestone ansökte om skilsmässa
efter 24 års äktenskap.

Världens 
hittills dyraste 

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

Adnan och Soraya
Khashoggi 
874 miljoner dollar.

Den saudiske vapen-
handlaren Adnan

Khashoggis skilsmässa in-
leddes redan i mitten av
1970-talet. 1982 kom det ti-
digare paret överens. Soraya
Khashoggi fick 874 miljioner
av ex-makens förmögenhet.
Då var den värderad till 
4 miljarder dollar.

Steve och 
Elaine Wynn 
741 miljoner dollar.

Mars 2010 skiljde sig
casinoentreprenören

Steve Wynn. Elaine fick 741
miljoner dollar i aktier – och
därmed en plats i styrelsen.
Sedan dess har kursen stigit
från 60 till 135 dollar. Nu sit-
ter hon på ett värde av 1,2
miljarder dollar.

Craig och 
Wendy McCraw 
460 miljoner dollar

Craig, amerikansk af-
färsman inom  tele-

kom, sålde sitt McCaw cellu-
lar till AT&T för 12 miljarder
dollar. 460 miljoner gick till
blivande exfrun Wendy, som
köpte en lokaltidning i Santa
Barbara och under en peiod
kvalade in på listor över
USA:s 400 rikaste.    Källa: CNBC

  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 ofert på snabbavveckling av ett aktiebolag.

www.bolagsstiftarna.com

  
Succéboken Juridik - civilrätt, 
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i en uppdaterad och utökad andra 
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Juridisk översiktskurs, Juridisk 
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För snabbaste leverans beställ på 
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Sanoma Utbildning  

Box 30091, 104 25 Stockholm  
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telefon 08-587 642 50  

telefax 08-587 642 02
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Elaine och Steve Wynn.
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Transaktionerna uppges vara på gång – men den internatio-
nella advokatbranschen står inför ett fortsatt stålbad.

Enligt amerikanska bedömare är de globala storbyråernas
era över.

Även i Sverige får allt fler anpassa sig till en ny verklighet.
– Det fanns fördelar med att advokaten uppfattades som ett

orakel men de dagarna är förbi, säger Torbjörn Claeson på
nytänkarbyrån von Lode. AV PETER JOHANSSON

STORBYRÅERNA
PÅ UTDÖENDE

AMERIKANSK DEBATT:
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Advokatbranschen
har slarvat bort sin
gyllene era med
överetablering och
girighet.       NOAM SCHEIBER ”
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2013 har hittills varit ett tungt
år för den internationella ad-
vokatbranschen.

I Sverige har det märkts
genom en trögstartad trans-
aktionsmarknad. 

– I år har marknaden fak-
tiskt varit än mer död än tidi-
gare , säger en transak-
tionsspecialist.

I Sverige är nu detta inte
något nytt fenomen. Från 
Lehman Brothers fall i sep-
tember 2008 så har de
svenska transaktionsbyrå-
erna tvingats trampa vatten
större delen av tiden.

Torbjörn Claesson är sty-
relseordförande för advokat-
byrån von Lode:

– Förra året hade vi en
transaktion som vi var skyl-
diga att anmäla till Konkur-
rensverket. Det visade sig
vara den enda transaktion
som de just då hanterade, i
hela landet. Det visar väl att
det inte har varit någon
hausse direkt. Även i år har
vi haft transaktioner, men de
har inte varit jättestora. Men
vi är å andra sidan inte nå-
gon transaktionsbyrå.

En rapport från revisions-
byrån KPMG andas större
optimisim. Flera större trans-
aktioner under slutet av
sommaren styrker de posi-
tiva prognoserna.  

Internationellt råder större
pessimism om advokatbran-
schens framtid.  I en mycket
uppmärksammad artikel i
somras – The Last Days of
Big Law – skrev journalisten
och Oxford-ekonomen  Noam
Scheiber att 1900-talet sista
stora guldålder nu var över:
affärsbyråpartnerns. 

Denna epok känneteckna-
des enligt Scheiber av:

���Generös ersättning.
���Kunderna sökte själva

upp dem och stannade kvar
livet ut.  Somliga byråer or-
ganiserade interna kom-
mittéer för att besluta om
vilka möjliga klienter som
man faktiskt kunde tänka sig
att börja jobba åt. 

���Försäljning var alltså in-
genting man behövde ägna
sig åt. 

���Det fanns en intern stabi-
litet. Byrån betalade för delä-
garna medlemskap i sam-
manslutningar som ansågs
vara bra att vara medlem i. 

���Uppsägningar förekom
inte över huvud taget.

De flesta av de här punk-
terna gäller även för Sverige,
de flesta än i dag. Fast i
mindre omfattning.

Under senare år har den
amerikanska advokatbran-
schen genomlidit ett blod-
bad. En rad jättebyråer har
tvingats skära ned, och den
anrika jättebyrån Dewey har
gått i konkurs.

I somras meddelade New
York-byrån Weil Gotshal att
60 biträdande jurister, 7 pro-
cent av den totala styrkan,
behövde sägas upp. Wa-

shingtonbyrån Patton Boggs
har sagt upp 20 partners och
30 biträdande jurister bara
under de senaste månaderna.
Och arbetslösheten ligger på
rekordnivåer. Var tredje har
inte fått något jobb inom nio
månader efter att de tagit ex-
amen. På ett år har över tu-
sen jobb försvunnit. 

Noam Scheiber ser två förklar-
ingar till att advokatbran-
schen slarvat bort sin gyl-
lene era: överetablering och
girighet. På den nya markna-
den finns inte plats för alla
USA:s 250 toppbyråer – Big
Law:

”Den överväldigande ma-
joriteten har en affärsmodell
som utgår från att klienterna
vill ha de bästa juristerna

istället för det bästa priset
för bra jurister. En vanlig hy-
potes är att max 25 byråer
kan fortsätta jobba på det
sättet. Resten måste hitta
nya affärsmodeller, eller
lägga ned”.

Den anonyme transak-
tionsspecialisten är inte lika
pessimistisk för Sveriges del.

– I Sverige har vi av natur-
liga skäl inte byråer av den
storleken. Och vi har redan
anpassat oss till en ny mark-
nad. Transaktionsberoendet
på de svenska storbyråerna
är redan mindre än för några
år sedan. Jag tror inte att vi
kommer att få se några
större förändringar.

– Alla vill ju så gärna se
goda tecken, om ett halvår
eller om ett kvartal, men den
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här gången tycker vi faktiskt
att det verkar stämma. Vi är
mer optimistiska nu än vad
vi var i april, maj. Det regnar
in jobb i större utsträckning.
En del klienter verkar  byta
byrå i den utdragna lågkon-
junkturen, säger Torbjörn
Claeson

När han – och några av
hans kollegor från MAQS -
startade von Lode för fem år
sedan så var en av avsikterna
att utstråla förändring. Med-
vetet valde man lokaler utan-
för tullarna i stället för trak-
terna kring Norrmalmstorg,
tidigare den självskrivna ad-
vokatbyråadressen.  Möb-
lerna kom från Ikea och taxi-
kontot byttes mot
tunnelbanekort.

– Vi har faktiskt bara varit

verksamma i lågkonjunktur.
Lehman kraschade just när
vi hade öppnat.  Men jag tror
att det kommer att finnas ett
fortsatt behov av att ha kost-
nadskontroll. Priskonkurren-
sen kommer att öka

Han konstaterar att advo-
katbranschen blivit en kon-
sultverksamhet bland andra. 

– För några år sedan var
jag med på ett seminarium
där en reklamguru sa att ad-
vokatbranschen skulle må
bra av att avmystifieras. På
kort sikt tror jag att det där
var fel.

Längtar du tillbaka?
– Nej, men det fanns såklart
fördelar för branschen med
att advokaten uppfattades
som ett orakel. Oberbörbara

CYPERNBOLAG   

ORDNING OCH REDA

Nordic Finance Ltd administrerar Cypernbolag och håller 

ordning och reda. Vi ställer höga krav på oss själva, har 

ett stort personligt engagemang och alltid klientens bästa 

i fokus. Vi samarbetar med de främsta kapitalförvaltarna 

och skatterådgivarna i Sverige, Luxembourg och Schweiz. 

%HV|N�RVV�JlUQD�Sn�YnU�KHPVLGD�ZZZ�QRUGLFÀQDQFH�HX� 

FIDUCIARY SERVICES – THE NORDIC WAY 

Ó
För några år sedan var jag med på ett
seminarium där en reklamguru sa att
advokatbranschen skulle må bra av
att avmystifieras. På kort sikt tror jag
att det där var fel.                         TORBJÖRN CLAESON

och opåverkade av konjunk-
turen. Men så ser inte verk-
ligheten ut idag. Advokat-
branschen liknar mer och

mer vilken konsultverksam-
het som helst, det tror jag är
nyttigt och bara att acceptera. 
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I samband med ett framträ-
dande på Brown University
i slutet av augusti kom
Elena Kagan, den färskaste
domaren i den amerikanska
högsta domstolen, med ett
förbluffande avslöjande:

domstolens ledamöter
kommunicerar endast via
pappersmemon när de vill
varandra någonting.  

– Domarna är inte
särskilt tekniskt sofistike-
rade, sa Kagan under inter-

vjun som genomfördes av
Ted Widmer, historiker och
tidigare rådgivare till Bill
och Hillary Clinton.

– Email har inte riktigt
nått domstolen, men våra
notarier använder det.

Elena Kagan avslöjar att
ledamöterna kommunice-
rar exakt likadant som när
hon jobbade där första
gången, som notarie hos
den legendariske ledamo-
ten Thurgood Marshall.

NAMN: Clarence Thomas
ÅLDER: 65   
UTSEDD AV: George HW Bush
ÅR: 1991

NAMN: Sonia Sotomayor
ÅLDER: 59   
UTSEDD AV: Barack Obama
ÅR: 2009

NAMN: Stephen Breyer
ÅLDER: 75   
UTSEDD AV: Bill Clinton
ÅR: 1994

NAMN: Antonin Scalia
ÅLDER: 77   
UTSEDD AV: Ronald Reagan
ÅR: 1986

Vill du nå någon i det här gänget? Då får du ringa eller skicka brev med porto.
Mail är nämligen inte att tänka på.
Den nymodigheten har ännu inte kommit till the Supreme Court.

Allt går med 

snigelpost
i Högsta Domstolen
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– Domarnas memon
skrivs på papper som ser ut
att vara från 1800-talet. Se-
dan bärs de runt i huset av
kammarbiträden.

Tillfrågad om hur dom-
stolens bristande IT-kun-

skaper kan bli en belast-
ning vid mål som berör om-
rådet, så svarade Elena Ka-
gan:

– Vi kommer att behöva
tänka mycket på de frå-
gorna.

Hon avslöjade också att
ett av de första mål hon del-
tog i efter att Barack Obama
utsåg henne till HD-domare
2010 rörde våldsamma vi-
deospel. I arbetssyfte satte
sig därför en rad av ledamö-

terna bakom konsolerna
och spelade sig fram till
större sakkunskap.

– Det såg ganska festligt
ut, konstaterade hon. 

PETER JOHANSSON

NAMN: Samuel Alito 
ÅLDER: 63   
UTSEDD AV: George W Bush
ÅR: 2006

NAMN: Anthony Kennedy 
ÅLDER: 77   
UTSEDD AV: Ronald Reagan
ÅR: 1988

NAMN: Elena Kagan    
ÅLDER: 53   
UTSEDD AV: Barack Obama
ÅR: 2010

NAMN: Ruth Bader Ginsburg    
ÅLDER: 80   
UTSEDD AV: Bill Clinton
ÅR: 1993

NAMN: John Roberts 
ÅLDER: 58   
UTSEDD AV: George W Bush
ÅR: 2005

Ledamöterna i Supreme Court

FOTO: CORBIS/TT
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AKTUELLT

Dola Indidis, jurist från Ke-
nya, har föreberett caset i ett
decennium. Bakgrunden är
de fyra evangeliernas skild-
ring av hur rättsfallet en
gång gick till. 

2007 ville han att Kenyas
högsta domstol skulle av-
göra frågan. Då tänkte han
stämma den romerske kejsa-
ren Tiberius, Pontius Pilatus,
översteprästen Annas, Hero-
des (samtliga avlidna sedan
2 000 år tillbaka), staten 
Israel och Italien.

Domstolen valde dock att
inte driva frågan, då ”deras
jurisdiktion inte sträckte sig
tillbaka till det romerskt
styrda Palestina”, skriver 
Dagen.

Dola Indidis är troende ka-
tolik. Han har tidigare arbe-
tat på det kenyanska justitie-
departementet. Nu har han
anmält frågan till ICC. 

– Det är min plikt att för-
svara Jesus värdighet. Jag
vände mig till ICC för att
söka rättvisa åt mannen från
Nasaret, säger Indidis till
tidningen the Nairobian.

– Bevisen finns i Bibeln,
den kan man inte vifta un-
dan, säger han till Kenyan
Citizen News.

Enligt Indidis bibeltolk-
ningar så skedde en rad över-
grepp under rättegången:

��Den romerske ståthålla-
ren Pontius Pilatus fann

UPPRÄTTELSE?
Därför håller inte rättegången, enligt Dola Indidis:
��Straff trots oskuld ��Fel påföljd �� Inga bevis �� Felaktiga förhör

Pontius
Pilatus
Ståthållare
i�Judéen�26
-36�enligt
vår�tideräk-
ning.�Beslöt�enligt�Nya�testa-
mentet�om�Jesu�korsfäs-
telse.

Kejsar 
Tiberius
(42 fKr – 37
e Kr)
Det�ro-
merska�ri-
kets�andra�kejsare.�Styrde
imperiet�vid�tiden�för�rätte-
gången.�

Översteprästen Annas
(ibland kallad Hannas)
Överstepräst�i�Jerusalem.
Enligt�modern�forskning�en-
dast�verksam�ett�par�decen-
nier�innan�rättegången�mot
Jesus.�Lukasevangeliet�och
Apostlagärningarna�hävdar
dock�annorlunda.

Herodes
Antipas
(ibland kal-
lad Herodes
Tetraken) 
Enligt�upp-
gifter�försökte�Pontius�Pila-
tus�skicka�över�ansvaret�för
rättegången�på�Herodes�An-
tipas.�Denne�var�fjärdings-
furste�av�Galliléen,�Jesus
hemregion.�Enligt�flera�källor
ska�han�ha�försökt�förhöra
Jesus,�som�då�höll�sig�tyst.
Irriterad�skickade�han�till-
baka�ärendet�till�Pilatus.�

DE ANKLAGADE:

först att Jesus var oskyldig
men valde trots detta att
straffa honom.

��Jesus anklagades för 
hädelse. Då borde straffet ha
varit stening. I stället blev
han korsfäst, traditionellt en
romersk avrättningsmetod. 

��Formerna för förhören
var felaktiga, enligt Dola 
Indidis.

��Rättprocessen bröt mot
den lag som då rådde i det ro-
merska riket.

��Bevisen höll inte för att
styrka åtalet.

– Jag gör det här i egen-
skap av vän. Jag vet att vi har
ett bra case med goda förut-
sättningar att lyckas och jag
hoppas att detta sker under
min livstid.

Han lyfter fram Jeanne
d’Arc som ett jämförbart ex-
empel. Den franska frihets-
kämpen fick senare upprät-
telse från straffet att ha
bränts på bål.  

Representanter från ICC
har konstaterat att domsto-
lens uppdrag endast är att
lösa tvister mellan stater:

– Det är inte ens teoretiskt
möjligt för oss att ta upp det
här fallet. 

PETER JOHANSSON

Jesus fick ingen rättvis rättegång.
Nu vill juristen Dola Indidis ge Nya testa-
mentets centralgestalt upprättelse.
Därför har han vänt sig till internationella
brottsdomstolen, ICC, i Haag.

” Det är min plikt att för-
svara Jesus värdighet.
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CHRISTER DANIELSSON
Advokat och delägare Advokatbyrån Frank

LEGALLY | KRÖNIKA

Tre andra riktigt bra tidningar:
1. Fotbollsmagasinet Offside   2. The Economist   3. Fokus

q

ag skriver detta den 27 juli. Det är en varm och kvalmig
dag. Som jag minns det var vädret likadant samma dag
25 år tidigare. Då, den 27 juli 1988, nåddes kulmen i
en av de största skandalerna i svensk politisk nutids-
historia. I direktsänd TV frågade riksdagens konstitu-
tionsutskott ut Ebbe Carlsson, förlagschefen som på
mindre än två månader gått från anonymitet till att bli
landets mest kände person och redan hade gett namn
till en så kallad affär. 

Sverige stod stilla. Alla tittade på förhöret med
den kortvuxne, lätt korpulente, skallige man som
övertygat ministrar och polischefer om att han
var något viktigt på spåret i jakten på Olof Pal-
mes mördare, mannen som alla nu – efter att han
skandaliserats i media – försökte distansera sig
ifrån i sina försök att rädda det egna skinnet.

Det är inte så konstigt att jag minns KU-förhö-
ret väl. Jag var nämligen där, i riksdagens Andra-
kammarsal, på en av de stolar som hade
reserverats för media.

Som så mycket annat i livet var min närvaro
resultatet av en serie tillfälligheter.

Efter halva juristlinjen hade jag tröttnat på stu-
dierna, lämnat Uppsala och i två år arbetat som
nyhetsreporter på tidningar i landsorten. I januari 1988 hade
jag emellertid återvänt till juristlinjen; hade jag nu tagit mig
så här långt i studierna var det väl lika så gott att gå klart.

Men nu var det sommar, vårterminen var slut och min jour-
nalisterfarenhet hade gjort att jag fått ett vikariat på Svenska
Dagbladet.

Vi var många vikarier. Väldigt många. Nästan fler än det to-
tala antalet reportrar på dagens tunna, avlövade tidningsre-
daktioner. Och konkurrensen var hård. Det gällde att hålla sig
framme om man skulle få skriva i tidningen och ha någon
chans på det så kallade vänsterkrysset, toppnyheten längst
uppe till vänster på tidningens förstasida.

För mig gick det inget vidare. Jag harvade med småsaker,
långt ifrån allt det spektakulära som hände den sommaren.

Det var inte bara Ebbe Carlsson-affären – som hade avslöjats
av Expressen den 1 juni – utan också andra spännande histo-
rier i Palme-mordets kölvatten.

Botten nåddes när jag skickades ut på Värmdölandet för att
göra ett jordgubbsreportage, alltså intervjua jordgubbsplock-
are och –odlare om hur mycket (eller hur lite; jag minns inte)
jordgubbar det fanns just det här året. 

Det var inget kanonuppdrag för en ung man med höga tan-
kar om sig själv, om man säger så.

Men sedan hade jag den tur som man behöver
för att komma någon vart här i världen. Jag antar
att tidningens stjärnreportrar Magnegård, Olofs-
son och allt vad de hette – för det var de som be-
vakade Ebbe Carlsson-affären – var lediga, för
jag blev ombedd att för en stund lämna jord-
gubbslandet och nysta i det försök till införsel av
buggningsutrustning som hade utförts av en
medarbetare till Ebbe Carlsson, en del av affären. 

Parentetiskt kan här infogas att jag för några
år sedan fick tillfälle att luncha med medarbeta-
ren – en polisman som i böcker och filmer går
under beteckningen Ebbes livvakt – och med
honom diskutera vad som egentligen hände den
där gången när han stoppades i tullen i Helsing-

borg. Det blev ett par fascinerande timmar tillsammans med
en sympatisk person vars hela karriär, för att inte säga liv,
ändrade riktning i den stund SÄPO-chefen förnekade honom
när tullen ville få bekräftat att han var på uppdrag för säker-
hetspolisen.

Alltnog. I mina försök att bringa klarhet i vad som låg
bakom införseln av buggningsutrustningen fick jag telefon-
kontakt med den åklagare som ledde förundersökningen. Jag
uppfattade honom så att en av dem som misstänktes för brott
var chefen för säkerhetspolisen. Men innan jag var helt säker
på att jag uppfattat saken rätt avslutade åklagaren samtalet
och när jag försökte ringa honom för att få den sensationella
uppgiften bekräftad var han oanträffbar. 

Christer Danielsson 1988.

J

MIN 
25-ÅRIGA

AFFÄR
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”MIN SAMLADE BILD AV EBBE – SOM HAR BEFÄSTS AV BÖCKER, ARTIKLAR,
TV-PROGRAM OCH FILMER OM AFFÄREN, HONOM OCH HANS LIV SOM
KOMMIT DÄREFTER – BLEV DÄRFÖR ATT HAN VAR EN MAGNIFIK 
FÖRSÄLJARE SOM EMELLERTID TALADE FÖR EN ICKE-KURANT VARA.

Ebbe Carlsson, informationssekre-
terare vid justitiedepartementet
1974-1976 och bokförläggare, vid 
utfrågningarna av konstitutions-
utskottet av 1989.

FOTO: MATS STRAND / TT
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I juni 1988 avslöjade Expressens reporter Per Wendel att
bokförläggaren Ebbe Carlsson utredde spåret att den kur-
diska gerillaorganisationen PKK skulle ha varit delaktiga i
Palmemordet. Han hade fått tillgång till hemlig information
och olaglig avlyssningsutrustning samt stöd från dåvarande
justitieministern Anna-Greta Leijon (S).

Affären dominerade den svenska politiska scenen under
lång tid. Följderna blev stora, bland annat tvingades Anna-
Greta Leijon avgå.

CHRISTER DANIELSSON
Advokat och delägare Advokatbyrån Frank

LEGALLY | KRÖNIKA

Frågan var nu: Skulle Svenska Dagbladet, den tidens kanske
mest ansedda svenska dagstidning, publicera uppgiften att
chefen för landets säkerhetspolis var misstänkt för brott base-
rat bara på vad vikarien från jordgubbslandet tyckte sig ha
uppfattat? Det blev ett par intensiva timmar i möten med re-
daktionsledningen. Var jag säker på min sak? Ja, jo, det var jag
nog. Så vi körde. Det blev ett rejält vänsterkryss.

Problemet var bara att uppgiften inte gick att få bekräftad
heller den dag min artikel stod i tidningen. Tystnad rådde från
alla som visste något. Den åklagare jag byggde min story på
ville inget säga. 

Väl hemma på kvällen var jag ganska skakad. Tänk om det
inte stämde! Whisky i glaset.

I TV:s kvällsnyheter angavs som källa till de sensationella
uppgifterna den jordgubbsplockande SvD-reportern. Jag vill
till och med minnas att Aktuellt hade min artikel i bild när
man berättade storyn.

Ny whisky i glaset. Sömnlös natt.
Dag två, när jag redan var inställd på att allt var ett missför-

stånd från min sida och att jag skulle få lämna mitt vikariat i
skam och vanära, kom bekräftelsen i form av en så kallad flash
från Tidningarnas Telegrambyrå: SÄPO-chefen var mycket rik-
tigt brottsmisstänkt. Istället för skammen och vanäran blev
det nu bubbeldryck och hyllningar. 

Efter detta var det slut med jordgubberiet och jag blev has-
tigt och lustigt någon slags förstereporter i allt som hade med
Ebbe Carlsson-affären att göra. Som sagt, livet är en serie till-
fälligheter.

Det var därför jag satt i Andrakammarsalen den där dagen för
exakt 25 år sedan. Uppdraget var att rapportera för tidningens
läsare om utfrågningen av Ebbe Carlsson, vad det nu skulle
tjäna till när alla ändå såg det med egna ögon på TV, kan man
tycka så här i efterhand.

Hursomhelst. Jag minns det som en lysande tretimmars-
show, där Ebbe spelade i en helt annan retorisk division än de
mediokra andrarangspolitiker som var satta att förhöra
honom. Efteråt försökte jag intervjua en av dem, Anders
Björck. Han var till den grad uppe i varv att han bara gav ifrån
sig något slags sjungande ljud; några pratminus blev det inte.
(Annars är det ju hans replik till Carl Lidbom om att Lidbom
ska veta hut som är det mest kända klippet av alla från Ebbe
Carlsson-affären.)

Det intryck jag fick vid KU-utfrågningen befästes när jag
veckorna därefter träffade Ebbe på tu man hand ett par
gånger. 

Han var en i vissa avseenden briljant person; världsvan,
kunnig, snabb i tanken och med en utomordentlig förmåga att
formulera sig. 

Samtidigt kändes hans teorier om varför Olof Palme hade
mördats – att mordet utförts av den kurdiska organisationen
PKK på uppdrag av Iran – som väldigt löst grundade och lite
väl spionromansaktiga för att riktigt tas på allvar. 

Min samlade bild av Ebbe – som har befästs av böcker, ar-
tiklar, tv-program och filmer om affären, honom och hans liv
som kommit därefter – blev därför att han var en magnifik för-
säljare som emellertid talade för en icke-kurant vara.

Och här ligger nog också kärnan i Ebbe Carlsson-affären:
Det var försäljaren Ebbe som pratade omkull justitieminis-
tern, rikspolischefen och SÄPO-chefen med följd att de alla
tvingades lämna sina ämbeten och fick sina karriärer avslu-
tade i förtid (ministern till Skansen, rikspolischefen till ett för-
säkringsbolag och SÄPO-chefen till ett jobb ett par pinnsteg
ner)

En som däremot inte fick sin karriär avslutad i förtid var lan-
dets statsminister, den andre Carlsson. Efter att i dagarna ha
läst om journalisten Anders Isakssons utmärkta bok om Ebbe
Carlsson-affären – vars omslagsbild naturligtvis är Ebbe i KU
den där dagen för 25 år sedan – undrar jag om inte någon grä-
vande reporter borde göra ett nytt försök att besvara den klas-
siska Watergatefrågan: Vad visste Statsministern och när
visste han det?

EFTERÅT FÖRSÖKTE JAG INTERVJUA EN AV DEM, ANDERS
BJÖRCK. HAN VAR TILL DEN GRAD UPPE I VARV ATT HAN 
BARA GAV IFRÅN SIG NÅGOT SLAGS SJUNGANDE LJUD; 
NÅGRA PRATMINUS BLEV DET INTE. ”

���������������������������������������������



Legally yours | 4 | 2013 | 29

et är vårt privilegium här i Sverige att vi faktiskt
får ta våra egna beslut och påverka hur vi vill
leva våra liv, och med vem dessutom. Det finns
dock en del av livet som är svårare att påverka,
där man är tvungen att följa andras beslut och
är beroende av vad någon annan anser att man
bör göra. 

Jag talar såklart om arbetslivet. 
Det finns åtskillig forskning på området för

psykosociala arbetsförhållanden och den generella slutsats
som kan dras är att det egna inflytandet är en av de avgörande
faktorerna för trivsel och hälsa på arbetet. 

Inflytandet kan bestå i en mängd olika saker – möjligheten
att påverka vilka arbetsuppgifter man ska utföra. Var, när, hur
och i vilket tempo som de ska utföras. 

Men hur fungerar det här i vår bransch? Juristbranschen genom-
syras av en tradition av hierarki. Nästan alla juridiskt inrik-
tade arbetsplatser lider mer eller mindre av detta, med allt i
spannet från en hälsosam respekt för de som är äldre och mer
erfarna till regelrätt skräck för sina kollegor. Systemet motar-
betar tydligt individens möjlighet att påverka sin arbetssitua-
tion. Det första man får lära sig som biträdande jurist på en ny
arbetsplats är just beslutsgången. Det här är din delägare, hen
bestämmer allt. I hens frånvaro bestämmer den och den seni-
ora biträdande juristen. Vad du än gör, ta inte ett beslut själv!
Om du inte har blivit tillsagd att göra det, alltså.  Hade syste-
met fungerat i upplärningssyfte och de mer erfarna kolle-
gorna som bollplank hade det varit en sak, men ofta handlar
det bara om tidsbrist. 

Det tar tid att lära upp en ny anställd, då går det fortare om
någon mer erfaren tar beslut och låter den nyanställda utföra
beslutet. Men det innebär samtidigt att den nyanställda helt
tappar kontrollen över sin arbetsdag. Det innebär i sin tur ett
högre stresspåslag som på kort sikt kan resultera i en sämre
utförd uppgift och på lång sikt mer allvarliga stressrelaterade
hälsoproblem. Dessutom, missar man ett visst antal planerade
aktiviteter med vänner eller familj på grund av oföutsedda ar-
betsuppgifter kan man helt plötsligt finna sig vara mycket
ensam. Det är inte heller någon bra förutsättning för ett långt
och lyckligt arbetsliv. 

Många juridiska arbetsplatser arbetar visserligen aktivt mot

MAKTEN 
ÖVER ARBETSMILJÖN 

MISSBRUKAS

D
den här typen av beteende. Men det går inte att ignorera att
makten över någon annans arbetstid och arbetsmiljö stundtals
missbrukas. Det kan vara alltifrån att hålla inne med arbets-
uppgifter fram till deadline närmar sig för att på så sätt tvinga
en kollega att jobba hela natten eller helgen till att enbart ge
någon, vars arbetsbelastning man har ansvar för, alltför
simpla och monotona uppgifter. Helt enkelt, i allmänhet för-
svåra för sina kollegor, vilket är ganska enkelt att göra när
man vet att den mindre erfarna kollegan inte kan eller vågar
säga nej. Skulle någon mot förmodan få en släng av integritet
kan det ju användas emot personen ifråga vid lämpligt till-
fälle. Jag måste säga att jag inte har någon som helst aning
om varför detta sker men gissningsvis – tradition? Eller
kanske hämnd? Har man själv blivit inskolad genom ett lik-
nande beteende på arbetsplatsen är det kanske lätt hänt att
man fortsätter på samma sätt, motiverar det för sig själv med
att det hör till. 

Det är också viktigt att man känner att man kan påverka sin
arbetsplats och vara delaktig i utvecklingen av densamma.
Ingen är lycklig på en arbetsplats vars värderingar inte över-
ensstämmer med de egna. 

Man vill också kunna känna sig som en kugge i hjulet, som att
man verkligen gör en insats. När alla dessa bitar faller på
plats och man allt som oftast har kontroll över sitt arbetsliv är
det också enklare att få ihop arbete med sitt privatliv. Det är
då man går till arbetet med en alldeles mjuk och avslappnad
känsla i magen. Då klarar man vilken deadline och stresstopp
som helst med bravur och motivationen kommer av glädje
och arbetslust – snarare än av panik och tvång. 

HANNA HANSSON  
Attorney at Law, Awapatent

Senaste bok: Svärdets makt, George R.R. Martin
Senaste restaurang: Svinet
”Jag har gift mig och heter numera Hansson!”

LEGALLY | KRÖNIKA

OM MAN ALLT SOM OFTAST HAR
KONTROLL ÖVER SITT ARBETSLIV
ÄR DET OCKSÅ ENKLARE ATT FÅ
IHOP ARBETE MED SITT PRIVATLIV.”
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PORTRÄTT  |  NICKLAS LUNDBLAD

en explosion
utav Guds 
nåde”

”Det blir 
NICKLAS LUNDBLAD 
OM NÄR TEKNIK OCH JURIDIK KOLLIDERAR:

Som policyansvarig pŒ Google Šr Nicklas
Lundblad en av internets dolda makthavare. 

Han menar att jurister mŒste fŒ bŠttre
kunskap i hur tekniken fšrŠndrar samhŠllet.

Ð Det som behšvs Šr inte nya lagar snarast
mšjligt, det som behšvs Šr att vi fšrstŒr,
sŠger han. AV PETER JOHANSSON  | FOTO JONTE WENTZEL
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Vi har inga
hemliga 
maskiner 
i våra 
serverhallar.’’
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juni skakades världen av uppgifter om
det amerikanska signalspaningspro-
grammet Prism. Den brittiska tidningen
The Guardian skrev om hur Google,
Yahoo, Microsoft och Facebook samar-
betade med den amerikanska reger-
ingen genom att lämna ut information
om sina användare. 

För Google var den här publiciteten
mycket negativ. Företaget får ofta upp-
märksamhet genom sin unika mark-
nadsposition. 

För ett år sedan riktade till exempel
svenska Datainspektionen kritik mot
Google för att användarna inte var till-
räckligt informerade om ”hur deras
uppgifter kommer att användas och inte
ger användarna möjlighet att kontrol-
lera hur uppgifter från företagets olika
tjänster samkörs”.

Samtidigt som The Guardians uppgif-
ter blev offentliga flyttade Nicklas
Lundblad, ansvarig för Googles Public
Policy, hem till Sverige. Med bas i
Stockholm ska han fortsätta staka ut
sökjättens väg framåt. Att kommentera
uppgifter om Googles kopplingar till
amerikansk signalspaning är en självk-
lar arbetsuppgift: 

– Det finns inget sådant samarbete
som det ursprungligen beskrevs. Vi har
inga hemliga maskiner i våra serverhal-
lar. Det finns ingen direkt access mellan
oss och regeringen, och ingen indirekt
access heller, säger han. 

– När vi får en domstolsförfrågan om
att lämna ut information, så tittar vi på
den. Oavsett vilket land den kommer från
så lämnar vi ut information när förfrågan
är giltig. Vi anser inte att vi står över
lagen. Något särskilt samarbete som det
har skildrats, finns helt enkelt inte.

Senare under sommaren krävde
Google att de amerikanska myndighe-
terna skulle redovisa omfattningen av
samarbetet:

– Vi gick snabbt ut och redovisade allt
vi gör. Vi har skickat flera brev till den
amerikanska regeringen att de nu
måste ge insyn i sin övervakning. Och
nu finns det två lagförslag i kongressen
som syftar till just precis det. 

Nicklas Lundblad lyfter fram Googles
”samhällspolitiska ansvar”.

– Det handlar om att göra saker på an-
norlunda sätt, för att vi ska kunna be-
hålla vår trovärdighet. Bland annat har
vi utvecklat en transparensrapport som
visar vilken typ av information vi läm-
nar ut. Där visar vi också när vi har sagt
nej till regeringar.

En stor del av världens befolkning använder
era tjänster varje dag.
– Ja, och vi vill förtjäna vår plats i männi-
skors liv. Ett exempel på det är att vi har
inlett ett samarbete med organisationen
Google Liberation Front, som vill göra
det så enkelt som möjligt för folk att
lämna Google. Vi kan ju inte be folk lita
på oss och sedan inte låta dem lämna.
Och det är inte svårt att byta sökmotor. 

När ett företag uppnår en så suverän
marknadsposition är risken stor att
varumärket vattnas ut och blir syno-
nymt med hela företeelsen. Att söka
efter information blir i dagligt tal ofta
googla. Google vill i möjligaste mån
kämpa mot den här utvecklingen.

När Svenska språkrådet – efter på-
stötningar från Google – beslöt sig för
att stryka ”ogooglebar” från sin nyords-
lista så blev det omedelbart en världs-
nyhet. Svenska Akademiens Peter
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Englund var en av de som reagerade:
– Nu har ordet fått en verklig sprid-

ning. Förstår de inte att de skjuter sig i
foten, det har de verkligen gjort, sa den
ständige sekreteraren till Dagens Nyhe-
ter. Han fortsatte med att beskriva
Google som ”jätten Glufs-Glufs” och
uteslöt inte att ordet efter hand kommer
att dyka upp i Svenska Akademiens ord-
lista.

Nicklas Lundblad konstaterar lätt
uppgiven att han ”inte var här när det
där hände”.

– Men om det är något vi är intresse-
rade av så är det hur språket förändras.
Men visst, jag vet att det finns ett antal
varumärkesregler som är sådana att om
man inte i varje givet fall söker försvara
för sitt varumärke så förlorar man på
sikt den möjligheten. Det måste vi
kunna göra, särskilt när det gäller olika
typer av bedrägeriförsök på nätet. 

Den immaterialrättsliga striden, för ni inte
en hopplös kamp där?
– Det finns två aspekter av det. Min per-
sonliga åsikt är att frågan om varumär-
kens generiska kvalitet inte handlar om
ifall den utvecklingen kommer att ske.
Man försöker upprätthålla ett grundläg-
gande skydd så att man kan hålla rent
på kanterna. För oss handlar det om
miljontals phishingbrev som skickas ut
i världen, där bedragare säger att de kan
garantera en officiell plats bland
Googles sökresultat. Där har vi stor
hjälp av ett varumärkesskydd.

– Men visst, är man ett stort företag
så får man stå ut med att bli granskat. 

Tidigt stod det klart: Nicklas Lundblad
var en nörd. Det är åtminstone det ord
han själv använder.

När han var sju år började han samla
Star Wars-figurer. Första datorn, en
ABC 80, fick han som åttaåring. 

– Jag programmerade om spelet Mas-
ken så att jag kunde spela det på lång-
sammare hastighet, den gick fortare för
mina kompisar. Jag älskade att läsa och
var hopplös på bollsporter. Ett annat
tecken var att jag tidigt intresserade
mig för hela datakulturen. 

På somrarna utvecklades det intresset
under särskilda datorläger.

– Det första var efter sexan, i Filip-
stad. Vi fick lära oss Basic genom ABC
800-datorer. 

Under en vecka varvades program-
meringslektionerna med friluftsliv.

– Men det var mer eller mindre
påtvingat. När vi skulle paddla kanot
stannade alla inomhus. Ingen ville pro-
menera i skogen.

Nicklas Lundblad använde omedel-
bart de nya datakunskaperna:

– I Basic skriver man ett visst kom-
mando för att kunna se vad som finns
på hårddisken. Jag kom på att man
kunde ändra namnet på det, så att bara
jag kunde se hela innehållet på hårddis-
ken. Så det gjorde jag. Sen kunde ingen
hitta sina program längre, för jag hade
flyttat på allihop. 

Hur togs det här tilltaget emot?
– Det var inte så poppis. Men jag kände
den här berusande makten av att ha mer
kunskap än andra. 

Berusningen höll i sig tills en av de
andra deltagarna, ”en stor fotbollspelare
som var son till en amerikansk diplo-
mat”, slängde Nicklas Lundblad i sjön.

– De lät mig inte komma upp förrän
jag berättat det nya lösenordet.

– Av det här lärde jag mig två saker,
man kan få väldig makt av att ändra ett
system, och man ska inte underskatta
den fysiska våldsmakten. Hahaha!

Hur fick de andra reda på att det var du som
ändrat kommandot.
– Det var jag själv som berättade. Jag
var jättestolt.

Drog du någon slutsats även av det?
– Ja, möjligen att man inte ska hacka
system och sedan berätta det.

På mellanstadiet fick Nicklas Lundblad
en egen nyckel till skolbiblioteket. 

– Jag var där nästan varenda rast, 
pratade med bibliotekarien och lånade
böcker. Efter ett tag frågade hon om jag
kunde tänka mig att sortera böcker som
lämnats tillbaka mot att jag fick en
nyckel. Det var jättebra, då kunde jag
sitta där och läsa ifred.

Några år senare föddes hans intresse
för filosofi

– Jag läste Platon redan i åttan. Men
då förstod jag inget. På gymnasiet bör-
jade jag läsa Platon på allvar, då hade
jag hittat jag en gammal översättning
av Staten. Den tog en sommar att plöja
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igenom, men jag förstod ingenting. Än i
dag förstår jag bara delar av det.

– Men poängen med Platon är inte att
förstå honom slutgiltigt, utan att ut-
veckla ett kritiskt dialektiskt förhål-
lande till världen i stort.

Genom Sokrates och Platons Republiken
fick Nicklas Lundblad senare upp ögo-
nen även för juridiken.

– Jag förstod att rättvisa inte är enkla
saker. Och att det är viktigt att få rätt.
Mellan människor har rätt och fel, rätt-

vist och orättvist, en enorm betydelse. 
Han beskriver juridiken som ”vacker”.
– När man läser domar så framträder

juridikens skönhet tydligt. Det är extra
tydligt i amerikanska domar. Domar
från deras HD är väldigt spännande. Där
kan du verkligen följa ett resonemang
som går från rättigheten rakt genom en
extremt komplicerad och rörig verklig-
het, till principen på andra sidan. Det är
väldigt, väldigt vackert, med komplexi-
tet, nyanser och motsägelser. Det
mänskliga tänkandets höjdpunkt är inte

enkla raka rena principer, sådana är lätta
att komma fram till. ”Du ska inte stjäla”
är ju inte direkt någon brain science.

Vilken är den vackrast skrivna dom du läst?
– En av de absolut tidigaste domarna,
som etablerade amerikanska HD:s fede-
rala rätt över delstaterna. 

Trots sin förtjusning i ämnet valde
Nicklas Lundblad ändå att lämna jurist-
linjen i förtid. 

– Det kändes inte som att jag lärde
mig något beständigt. Det var fokus på
lagtexter som alla kunde förändras
genom ett riksdagsbeslut. Det fanns
ingen solid bas. Jag ville läsa något som
kändes tidlöst.

Vad var problemet?
– Vi pratade egentligen aldrig om rätt
och fel. Bara vad lagen är, inte vad den
borde vara. Juridiken är det mest avan-
cerade och perplexa system vi har för
att balansera olika intressen i samhäl-
let. Man vågade inte diskutera de frå-
gorna, därför sökte jag mig vidare. 

Han läste filosofi och litteraturveten-
skap och började alltmer intressera sig
för hur tekniken påverkade samhället. 

– Det började bli tydligt hur maktför-
hållanden förändras. Jag har alltid varit
fascinerad av tanken på att skapa artifi-
ciell intelligens. Inte för att kunna
skapa mänsklig intelligens, utan för att
kunna prata med något annat intelli-
gent. Något som är främmande. I Isaac
Asimovs robottrilogi finns det till ex-
empel en robotpsykolog, som försöker
förstå hur robotar tänker. Det gjorde ett
starkt intryck på mig. 

Varför gick du sedan tillbaka till juridiken?
– Jag insåg att det fanns en massa rätts-
liga frågor kring teknik som var avgö-
rande för hur samhället ska utvecklas.
Vi är i en punkt i historien där vi måste
klura ut hur tekniska framsteg regleras. 

Senare blev han amanuens hos pro-
fessorn Peter Seipel på institutet för
rättsinformatik. 

– Han fick mig att återfå tron på att
juridiken kunde vara det här djupare
samtalet. Han var en av de första män-
niskorna i världen som förstod att när
rättsystemet springer in i tekniken så
kommer det att bli en explosion utav
Guds nåde, som vi nu bara börjat förstå
konsekvenserna av.

Under de kommande åren jobbade
han i perioder på Stockholms han-
delskammare. Tillsammans med Sofia
Nerbrand startade han tidskriften Neo.
Han tillbringade ett och ett halvt år 
i Silicon Valley som stipendiat hos ▶
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– Hela staden Mountain View är fullt
av googlers. Facebook dominerar i ett
annat område. Inne i stan är det väldigt
mycket twitter. 

Hur märks det här?
– Där finns en filantropisk kultur med
tydliga inslag av privat engagemang. I
skoldistrikten finns särskilda stiftelser
som bara syftar till att investera i verk-
samheterna, till exempel dra ihop stålar
till ett riktigt stort bibliotek. Ibland kan
någon ha sponsrat så att alla ungar ska
ha en ipad. Det finns en attityd att man
ska ge tillbaka. Lokala butiker som ald-
rig skulle klara sig på egen hand kan få
stöd av privatpersoner. Några Face-
booksnubbar driver till exempel en go-
disaffär, som aldrig skulle kunna gå
runt av sig själv, bara för att de tycker
att det är en bra butik. 

Ingick du i koncernledningen?
– Vår organisationsstruktur är lite lus-
tig. Jag jobbade i teamet under chefsju-
risten. Men om man räknar antalet steg
från Larry, vilket man inte ska göra för
det är lite fånigt, så var det inte så
många.

Varför har du flyttat därifrån?
– När man har varit 3,5 år någonstans
så måste man fråga sig om man ska rota
sig där. Om man bara tar ett år till, och
ett år till så fastnar man till slut och ett
sånt beslut måste man i stället fatta
medvetet. Vi ville hem till nära och
kära, och vi tycker att den svenska sko-
lan är bättre än den amerikanska. Den
är mer inriktad på interaktivitet, på att
få eleverna att ställa frågor. Den ameri-
kanska är hårt driven av testresultat.
Där växer det fram en kultur där det är
viktig med matematikprov, men mindre
viktigt att fråga varför. Vilket är para-
doxalt för hela Silicon Valley som är
byggt just på att fråga varför.

Vad innebär ditt nya jobb i Stockholm?
– Jag ska arbeta globalt med yttrande-
frihet på nätet. Det kan handla om rikt-
linjer för den indiska it-lagen och vad vi
tycker om utvecklingen i Vietnam, eller
till att ge ut en insynsrapport kring hur
den svenska regeringen kontrollerar in-
nehåll på nätet. Jag kommer också att
bygga vidare på våra långsiktiga inter-
nationella relationer. 

Och hur många steg från Larry är du nu?
– Möjligen är jag ett till steg från Larry.
Men Google som organisation bygger
mycket på att göra saker själv, inte på

Google grundades i september 1998
av Larry Page och Sergey Brin. I dag är
sökmotorn världens i särklass mest
använda. Tjänster som Google Maps,
Gmail och Google Earth har tillkom-
mit efter hand. 2006 köptes Youtube
upp.  Prislappen var cirka 12 miljarder
kronor.

I somras köptes även mobiltelefon-
tillverkaren Motorola Mobility.

Sveriges tekniska attachéer och dokto-
rerade i informatik. 

Till Google kom han första gången för
att bygga upp den samhällspolitiska
verksamheten i de nordiska länderna.

– Det handlade mest om att svara i te-
lefon. Politiker, industriföreningar, när-
ingslivsorganisationer. Alla ville prata
med det här nya företaget som diskute-
rades så mycket i samhällsdebatten.

Till en början skrev Nicklas Lundblad
ner en lista på 100 personer, utspridda i
de fyra nordiska länderna, som han
skulle träffa under sin första månad.
Snart la han till ytterligare 400 perso-
ner. 

– Vi strävade efter att inte vara mys-
tiska. Vi ville svara på alla frågor, visa
hur våra tjänster fungerade så att det
inte skulle byggas upp en massa onö-
diga myter om det. Efter hand blev ar-
bets-uppgifterna mer strategiska. Vi
försökte klura ut hur den europeiska
lagstiftningen skulle komma att utveck-
las på ett stort antal områden. 

– Under min tid på Google har jag all-
tid fått samma två frågor. Och jag har
nästan alltid fått dem i samma ordning.
Den första är ”hur gör ni för att vara så
innovativa?”. Den andra är ”varför ska
vi lita på er?”. Man kunde tänka sig att
frågorna skulle byta plats över tid, men
det har inte hänt. 

Hänger frågorna ihop?
– Ja. Vi fanns inte 1997, utan grundades
ett år senare. För att vara ett så pass
ungt företag har vi varit väldigt fram-
gångsrika, växt väldigt fort och fått
stort inflytande. 

Efter ytterligare en period på Stock-
holms handelskammare flyttade Nick-
las Lundblad och hans familj 2010 till
Silicon Valley och huvudkontoret
Googleplex , för en ny tjänst som ansva-
rig för ”public policy and government
relations”.

– Det är som ett stort universitet. 
Föreläsningar varje dag. 18 olika restau-
ranger som serverar gratis frukost,
lunch och middag. Det finns fyra-fem
gym och det är ofta föreläsningar av
kända författare och konserter med
kända artister.

Nicklas Lundblad bodde i Los Altos,
”20 minuters cykeltur från komplexet”.

– Där är lugnt och bra för barn. Otro-
ligt fint. Groteskt dyrt, men det gäller
hela Bay Area.

Världens ledande bolag inom nya me-
dier har alla sina kontor i regionen,
något som sätter avtryck. 
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I dag får många barn
en algoritmisk världs-
bild. De har en själv-
klar uppfattning om
det här som jurister
måste skaffa sig. 

att få dem godkända uppåt. Om du kom-
mer ett steg närmare eller bort från vd:n
betyder inte någonting. 

– Det som spelar roll är vem du får
mest e-post från. Och jag får e-post från
dem jag behöver få det av.

Vad ser du som den största rättsliga fram-
tidsfrågan?
– Världen blir mer komplex, vi räknar
allt mer med autonoma system – ett
avancerad tekniskt system som själv-
ständigt kan hjälpa oss att fatta beslut.
Det tydligaste exemplet är en förarlös
bil. Var ligger ansvaret där? Hos den
som utformat bilen? Hos den som fak-
tiskt sitter i och ger instruktioner? Hos
den som har tränat det artificiella
system på vilket bilen fattar sina be-
slut? Eller ligger det på de andra män-
niskor i trafiken som bilen interagerar
med? Och det finns mindre spektaku-
lära exempel. Hur ser vi till exempel på
försäkringsbeslut som fattas av auto-
noma system? Ska man ha rätt att över-
klaga dem bara för att de fattades av ett
system? Ska man kunna kräva att myn-
dighetsbeslut som rör en själv ska fattas
av en person, eller kan ett system göra
det? Om du idag kunde ha ett system
som fattade alla beslut om stöd från
myndigheter, och såg till att i möjli-
gaste mån göra samma bedömning,
skulle det inte vara mer rättvist än när
du har olika handläggare som gör olika
bedömningar överallt? 

– Och frågor kring yttrandefriheten
och integriteten på nätet, de har vi inte
ens börjat lösa. Vi befinner oss i ett kon-
stitutionellt ögonblick då vi måste för-
stå hur tekniken förändrar samhället.
Den här processen tar tid, och det måste
den få göra. Det som behövs är inte nya
lagar snarast möjligt. Det som behövs
är att vi förstår.

Är juristerna tillräckligt rustade för den här
utvecklingen?
– Nej. Att på ett grundläggande plan
förstå hur en dator fungerar, och att
kunna skriva ett enkelt program är en
grundläggande läskunnighet för infor-
mationssamhället. Man bör dataveten-
skapligt förstå skillnaden mellan en
datastruktur och en algoritm. I dag får
många barn en algoritmisk världsbild.
De har en självklar uppfattning om det
här som jurister måste skaffa sig. Det 
är värt att ta en kurs i programmering.
Man får ett helt nytt perspektiv på 
världen. 

’’
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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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Så klär 
du dig 
rätt i höst

CAMILLA THULIN:

Sätt relationer
före transaktioner

SÄLJEXPERTEN ULRIKA GRADÉN:

NÄTVERKSEXPERTENS BÄSTA TIPS

Så minglar du
dig till framgång
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NÄTVERKSEXPERTEN
KATARINA WIDOFF
OM VÄGEN TILL FRAMGÅNG

Varför har somliga bättre jobb, mer pengar och
större kontaktnät än andra? Det finns förstås
inga entydiga svar men några saker har de 
gemensamt; de är duktiga på att mingla och
nätverka. Men också på att dela erfarenheter,
kunskaper och kontakter med andra männi-
skor. Det menar i alla fall mingel- och nätverks-
experten Katarina Widoff som skrivit ett
flertal böcker på temat. 

TEXT: ANNA PERSSON   | FOTO:  YVONNE ÅSELL/TT

aha. Here we go again. Plötsligt tystnade fågel-
sången. Tvärt flydde de sommarfräscha semesterfi-
rarna från stan. Och helt utan vidare stod man
återigen där i tunnelbanevagnens tystnad tillsam-
mans med en massa andra sömniga ansikten varje
morgon. Den enda skillnaden är att de är lite mer
brunbrända så här års. Trots över 25 års träning

blir jag alltid lika överrumplad när sommaren tar slut och
hösten plötsligt dyker upp som en objuden middagsgäst
mitt i maten. 

Men trots det lite vemodiga i att på nytt rivstarta varda-
gen har jag alltid varit lite hemligt förälskad i hösten. Var-
för? Enkelt. Nu är vi mitt inne i en av modevärldens mest
intensiva perioder. Nyligen avslutades Stockholms båda
modeveckor och strax står vi inför den franska huvudsta-
dens motsvarighet, som inleds i slutet av september. I
samma takt som mörkret lägger sig och temperaturen
sjunker några grader försvinner REA-hysterin med dess
dammiga butikshyllor och svettfuktiga trängsel. Pastell-
färgade pikétröjor, flip-flops och kakifärgade chinos i all
ära. Men nu känns det faktiskt skönt att de har försvunnit.
Äntligen tid för lite bättring och förnyelse! 

För mig har tiden efter sommaren också alltid varit en
mer naturlig och positiv nystart än huvudvärkens dimma
den första januari. Inte minst när det gäller att skaka liv i
garderoben. Och vi behöver alla lite inspiration för att
sticka ut. Speciellt i en värld som vår egen där nystrukna
pressveck, välpolerade lackskor och skräddarsydda kosty-
mer är mer än standard. Så passa på att ta del av modevärl-
dens alla nyheter och visa vem just du är. För man får ju
som bekant aldrig en andra chans att göra ett första intryck. 

Under höstterminen besöker modedrottningen Camilla
Thulin Legally Lady. Här kommer hennes tre bästa snabb-
tips till er därute som ännu inte har hittat er stil, som är i
akut behov av en helt ny garderob eller som helt enkelt
inte hinner hänga med i modets snabbsvängande trender: 

Var tuff och våga rensa! Ut med hyllvärmarna och fyll på med så-
dant som du verkligen gillar och använder. 
Hittar du något du gillar – köp fem stycken i olika färger. Du kanske
tycker att det känns tråkigt, men vi andra kommer att tycka att du
ger ett samlat intryck och har en egen stil. 
En midjeformare som tydliggör dina former samt  kjol och klänning
som går strax under knäna är det som gäller i höst, så våga visa dina
ben!

Aldrig en andra chans att
göra ett första intryck

”Give 
a little, 
gain 

a lot”

1

2

3

ANNA PERSSON, CHEFREDAKTÖR LEGALLY LADY
Telefon: 0739-59 78 80   |   E-post: anna.persson@blendow.se
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tatistik visar
att cirka 80
procent av alla
jobb förmedlas
genom person-
liga kontakter.
Att mingla och
nätverka lever

väl upp till uttrycket ”give a
little, gain a lot”, enligt Kata-
rina Widoff. 

– Genom att mingla och
nätverka skapar vi inte bara
nya kontakter och ökar våra
chanser att få nya jobb utan
vi får också en mycket roli-
gare fritid, säger hon.  

Att bygga nya relationer
lyfts ofta som allt viktigare
för karriären. Men för att
lyckas med det är det, menar
Widoff, viktigt att man för-
står skillnaden mellan att
mingla och att nätverka.

– Många tror att det är
samma sak men det är fel.
Mingla är det första steget
till att nätverka, till exempel
att gå runt och skvimpa med
ett glas vin och småprata
med folk. Nätverka är efter-
arbetet, det vill säga när du
följer upp dina nya kontakter,
förklarar hon.

Enligt Katarina Widoff är
uppföljning A och O när man
vill utöka sitt kontaktnät.  

– Det spelar ingen roll hur
många du pratar med på ett
mingel om du inte gör något

åt det efteråt. Det är först då
som du bygger upp ditt per-
sonliga kontaktnät, får nya
affärsbekanta och vänner. Se
därför till att höras och träf-
fas igen, säger hon. 

För att bli en bra minglare
bör man, enligt Widoff, ha en
så kallad mingelstrategi. 

– Man ska i förväg tänka ut
vad man vill få ut av minglet
och vilka man verkligen vill
prata med där. Men också
vad man själv vill få berättat
och vad man vill att andra
ska komma ihåg efteråt, be-
rättar hon. 

För att väcka andra männi-
skors intresse bör man enligt
Widoff även öva in en mark-
nadsföringsfras om sig själv,
en så kallad elevator pitch. 

– Det är en kortfattad pre-
sentation av dig som hjälper
andra att få en klar och tydlig
bild om vem du är, vad du
kan och på vilket sätt du bi-
drar till affärsnyttan. En pre-
sentation som helst inte ska
vara längre än cirka 30 se-
kunder, förklarar Widoff. 

Hur inleder man som minglare
bäst ett samtal?
– Att inleda ett samtal med
någon som man tidigare ald-
rig har träffat kan kännas lite
nervöst. Ett enkelt sätt att
komma över det är att lära
sig prata en konversation

- 

NAMN: Katarina Widoff

FAMILJ: Maken Mats

INTRESSEN: Skidåkning, segling och att grilla i sol-
nedgången med gott sällskap

FAVORITRÄTT: Skaldjur i alla dess former

SENASTE BOK: Hundraåringen som klev ut genom
fönstret och försvann

SENASTE FILM: Searching for Sugar Man

MOTTO: Så rätt som möjligt från början

DOLD TALANG: Jag kan steppa

ALLVARLIGASTE BROTT DU BEGÅTT: Som tonåring
snattade jag en dubbeldajm, påhejad av ”kompi-
sarna”, och åkte fast

Det spelar ingen roll hur
mŒnga du pratar med
pŒ ett mingel om du inte
gšr nŒgot Œt det efterŒt.’’varm, säger Widoff och fort-

sätter:
– Vi brukar ju säga att vi

kallpratar och det är det
värsta folk vet. Det är oenga-
gerat och av inget personligt
intresse. Att varmprata hand-
lar om att ge den andra per-
sonen möjlighet att svara ja
eller nej några gånger ge-
nom att ställa ett par enkla
och öppna frågor. 

För att mingla rätt på bästa
sätt finns det ett antal regler
som är bra att följa, menar
Widoff.   

– Man får gärna vara per-
sonlig men inte privat. Du
kan till exempel berätta att
du är gift och gillar fall-
skärmshoppning men inte
att du har gått in i väggen el-
ler är svårt sjuk. Mingel är
oftast inte rätt forum för det,
säger hon. 

En annan regel är att man
inte ska prata för länge med
en och samma person.   

– Om man ska prata tre, sju

eller tio minuter med någon
får man känna av själv. Men
oftast finns det ju fler intres-
santa personer som både du
och den andre vill hinna
prata med, säger hon och
fortsätter: 

– Fördjupa er därför inte i
samtalet, för då blir ni båda
fast och hela kvällen går.
Föreslå hellre att ni tar en
lunch inom en snar framtid
där ni kan prata mer inpå
djupet. 

Det är också viktigt, menar
Widoff, att man hälsar på alla
man känner och ser till att de
får hälsa på varandra. 

– Då stärker du inte bara
ditt eget kontaktnät utan
också andras. Att dela med
sig av det man har, till exem-
pel kontakter, kunskaper och
erfarenheter, skapar synergi-
effekter. Något som i sin tur
gör dig mer framgångsrik,
förklarar hon. 

Enligt Katarina Widoff 
lever vi idag inte längre i ett

S
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Kvinnliga
jurister 

växer med 
Legally Lady.

KONTAKTPERSON: ANNA.PERSSON@BLENDOW.SE

Styrkan i nätverket Legally Lady ligger i den bredd av juristyrken som finns representerade. 
Detta är ett axplock av arbetsplatser som nätverkets medlemmar kommer ifrån. 
Teckna medlemskap du också och ta del av den djupa erfarenhet- och kunskapsbrunn som nätverket utgör.
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informationssamhälle utan
ett rekommendationssam-
hälle. Att ha bundsförvanter -
vänner och kontakter som
pratar gott om dig när du
inte är med - är därför av stor
vikt, menar hon. 

– Vi kan inte googla på vad
som helst för då får vi tre
miljoner svar, och det har vi
inte tid att gå igenom. Det är
därför det är så värdefullt att
ha bundsförvanter som man
samarbetar med. Det vill
säga att du rekommenderar
de du känner stor tillit till
och att de rekommenderar
dig tillbaka, säger Widoff. 

Vilka är de vanligaste missta-
gen vi gör när vi minglar?
– Många plåsterminglar, det
vill säga hänger kvar för
länge och tjatar ut en kontakt.
Vanligt är också att man pra-
tar för mycket om sig själv
och får därigenom ingen dia-
log, svarar Katarina Widoff. 

Ett annat vanligt misstag
är, menar Widoff, att vi inte
håller det vi lovar.  

– Många lovar att de ska
kolla upp något och åter-
komma. Men sedan faller det
i glömska och det ger sällan
ett gott intryck, säger hon. 

Om man vill ansluta till en grupp
som redan pratar, hur gör man
då?
– Det är helt okej att stå på
kö. Men om du inte vill vänta
gäller det att få ögonkontakt,
le och lyssna in. Förhopp-
ningen är då att någon i

gruppen bjuder in dig till
samtalet, svarar Widoff. 

– Om inte kan du själv
börja prata genom att till ex-
empel ställa en fråga. Mingel
är ju ett öppet forum så in-
gen kommer tycka att det är
konstigt om du bjuder in dig
själv, fortsätter hon. 

Enligt Widoff kan man un-
derlätta för andra att ta kon-
takt genom att bland annat
tänka på sitt eget kropps-
språk och ansiktsuttryck. 

– Det är inte så bra att stå
med armarna i kors och se ut
som ett åskmoln. Om du ler,
har en ledig hållning och häl-
sar på folk genom att nicka
ser du både trevlig och öppen
ut. Då ökar också chansen att
andra ska komma fram och
prata med dig, säger hon. 

Ett annat sätt att bjuda in
till samtal är genom med-
vetna val av kläder och 
accessoarer, menar Widoff.  

– Om man har ett par färg-
glada skor, en stor brosch el-
ler annorlunda scarf fångar
man ofta andras uppmärk-
samhet. Genom att sticka ut
lite grann gör man det lätt
för andra att ta kontakt och
säga något om ens klädsel.
Därefter är det lätt att gå vi-
dare och prata om något an-
nat, säger Widoff. 

När bör man följa upp sina nya
kontakter? 
– Man kan höra av sig dagen
efter och man kan höra av sig
efter flera år så länge man
kan säga att vi sågs där och

då och pratade om detta, för-
klarar hon och fortsätter: 

– Om man följer upp en
gammal kontakt är det vik-
tigt att man från början är
tydlig med varför man hör av
sig så att personen inte kän-
ner sig utnyttjad. För man
ska ju nyttja sitt kontaktnät,
inte utnyttja. 

Hur man ska följa upp sina
nya kontakter får man, enligt
Widoff, bestämma själv bero-
ende på vilket som känns
bäst. 

– Det spelar ingen roll om
du ringer, mailar eller följer
upp via sociala medier. Men
om du tar kontakt via till ex-
empel LinkedIn kan det vara
trevligt om du skriver en 
mening eller två så att du
inte bara skickar iväg en 
vänförfrågan, säger hon. 

Att vi kommunicerar med
nya kontakter via sociala 
medier blir allt vanligare,
menar Widoff. Hon lyfter
dock ett varnande finger och
poängterar vikten av att
också ses i verkligheten. 

– Sociala medier är ett bra
sätt att hålla kontakten med
andra men det kommer ald-
rig leda till något om vi inte
pratar och träffas på riktigt,
säger hon och fortsätter: 

– Se därför till att ta en
lunch, en fika eller att ses på
andra mingel. För det är då vi
kan vinna andras tillit och få
det jag kallar för OK-stäm-
peln. Det handlar helt enkelt
om att give a little, gain a lot,
avslutar Widoff.  �

Tänk till innan vilka mål du har och varför du deltar på just
det här eventet.

Ha med ditt mingelkit, det vill säga visitkort, penna, litet
block och kalender. Är det i affärssammanhang så ha även
med namnbricka.

När du väl är på plats: prata inte bara om dig själv utan
var nyfiken på vad andra berättar. Le, ha trevligt och glöm
inte att bjuda in andra och presentera dem för varandra. 

3BÄSTA
MINGEL
TIPS 

KATARINA WIDOFFS 1

2

3

▶ 
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ÕÕ
Sociala medier är
ett bra sätt att
hålla kontakten
med andra men
det kommer aldrig
leda till något om
vi inte pratar och
träffas på riktigt.
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Ulrika Gradén, en av grundarna
av koncernen Gradén Mattsson
AB, pratade bland annat om sina
erfarenheter som framgångsrik
försäljare och om hur alla kan nå
dit genom att ändra sitt sätt att
tänka.

Hon återkom till att många,
inte minst kvinnliga jurister, har
en förmåga att tro att de inte kan
sälja när de i själva verket säljer in

saker hela dagarna.
– Alla människor håller på

med försäljning 365 dagar om
året. Allt från att löneförhandla
med chefen till att försöka över-
tala sin partner om en ny soffa,
sa Ulrika under seminariet.

Enligt Ulrika Gradén börjar och
slutar alla affärer med männi-
skor. För att bli en duktig säljare
är det därför viktigt, menar hon,

att sätta relationer före transak-
tioner.

– När vi gör affärer tar vi inte
bara rationella beslut utan också
emotionella. Vi går på magkänsla
tillsammans med fakta. Relations-
byggande är därför A och O, sa
hon under föreläsningen. 

Ulrika Gradén pratade även
om engagemang och att det blir
allt viktigare för att bli en bättre
säljare.

– Trenden är att vi går ifrån det
traditionella tänket med pris,
kvalitet och service mot engage-
mang. Tänk därför på klienten
som din mormor – med 80 000

följare på Twitter. Ditt möte
präglas då av mer respekt, hjärta
och engagemang samt en vilja
att verkligen hitta den bästa lös-
ningen, berättade Gradén. 

Enligt Ulrika Gradén är det vik-
tigt att tänka på att det syns när
man verkligen är engagerad och
brinner för det man gör. Ens kli-
enter kommer då, menar hon,
att dras med och viljan att re-
kommendera en till andra ökar. 

– 70 procent av allt vi köper är
på rekommendation från familj
och vänner. Det är värt att tänka
på i dagens rekommendations-
samhälle, avslutade Gradén. 

Den 13 juni kom ett femtiotal kvinnliga jurister till Blendow Groups
nätverk Legally Lady för att mingla, äta frukost och lyssna på sälj-
experten Ulrika Gradén som föreläste på temat sälj och säljteknik.
Något hon menar blir allt viktigare att kunna i dagens rekommenda-
tionssamhälle, inte minst inom advokatbyråvärlden.

”Tänk på klienten
som din mormor –
med 80 000 följare
på Twitter”

Säljexperten Ulrika Gradén som föreläste på temat sälj och säljteknik. 

Vill du 
också gå på

Legally Ladys event?
info@legallylady.se
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Läs mer och boka på www.bginstitute.se/HR.
Eller ring 08-579 366 00 om du vill fråga om kurserna
eller rådgöra med oss. OBS! Deltagarantalet är begränsat.

INTERNATIONELL FAMILJRÄTT
föreläsare: Fredric Renström
datum och plats: 3 oktober
Stockholm, 17 oktober Malmö

KVALIFICERAD ARVSRÄTT
föreläsare: Fredric Renström
datum och plats: 4 oktober
Stockholm – obs fåtal platser kvar,
18 oktober Malmö

TVISTIGA BODELNINGAR
föreläsare:
Teddo Rother-Schirren
datum och plats: 
14 november Stockholm

Glöm inte 
din egen 

utveckling.

höstens familjerättsliga kurser

Vik några dagar under året till att träfa kollegor och fördjupa er i aktuella och viktiga 
frågor kring det ämne som intresserar just er.

Vi har lång erfarenhet av att utbilda professionella aktörer. Våra utbildningar bygger 
på en gedigen behovsinventering – vi tar fram kurser som du har nytta av i ditt dagliga arbete.

I höst strålar Fredric Renström, Ylva
Myhrberg, Margareta Brattström, Michael
Hellner och Teddo Rother-Schirren samman
för två inspirerande dagar med fokus på 
familjerätten.
De går under dagarna igenom aktuell lags-
tiftning och praxis. Denna genomgång kom-
mer att ske ur en praktikers synvinkel med
utrymme för diskussion med föreläsarna
såväl som nätverkande med kollegor från
hela landet.

Familjerättsdagarna hålls på Hasselbacken,
Djurgården i Stockholm och förutom två
fullspäckade dagar av aktuella frågeställ-
ningar inom Familjerätten ingår även
mingel och drinkar samt ett traditionellt 
julbord på kvällen.
datum och plats:
5-6 december Stockholm

familjerättsdagarna
– ett nytt koncept från BG Institute

���	�������������������������������ٞ



TEXT TOBIAS LARSSON |  FOTO KARL-JOHAN LARSSON |  VAGABOND

RESA  |  ROADTRIP |  RANCHLIV

cowboys
indianer

förstås knappt inspelad i stan.
– Beräknad tid till slutdestinationen:

fem timmar.
Så snart vi rullar ut ur Minneapolis

börjar något annat som jag länge drömt
resedrömmar om: den amerikanska
landsbygden. Detta är gammal svensk-
bygd. Det var hit många skandinaviska
utvandrare kom, med drömmar om ett
nytt, rikare liv. Än idag är nybyggar-
andan och vildavästern-mentaliteten
stark. Individens rättigheter är heliga
och statens inblandning i vardagslivet
ska helst vara så minimal som möjligt.
Vapenlagarna är generösa och motor-
cyklisterna som svischar förbi oss på
Highway 94 norrut gör det oftare utan
hjälm än med. 

Gulbruna majs- och solrosfält följer
vår färd mot Fargo. Radion spelar inget
annat än country. En låt handlar om hur
en man tvingas välja mellan sin fru och

Garaget vid terminal 1, St Pauls
internationella flygplats, Min-
neapolis. Jag vrider om bil-
nyckeln. V6-motorn brummar

igång. 
Trippmätaren i den läppsticksröda

Chevrolet Impalan kommer att stanna
på 368 mil när vi återlämnar bilen. Då
har vi gjort en roadtrip genom USA:s

Norrland, det rödrutskjortiga cowboy-
landet som sträcker ut sig över lands-
bygden i Minnesota, North Dakota,
Wyoming och Montana. 
K, min reskamrat, skriver in första stop-
pet på GPS:en, Fargo, känt över världen
från bröderna Coens Oscarsbelönade
film med samma namn. Peter Stormare
hade en av huvudrollerna. Filmen är

Vi hyrde bil och begav oss mot landsbygden i
North Dakota, Montana, Wyoming och Minne-
sota. Det var här general Custer slogs mot 
indianerna och det var hit många av Vilhelm
Mobergs utvandrare kom. 

Välkommen till USA:s riktiga hjärta – the land
of the free and the home of the brave.
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sitt fiskeintresse. »I’m gonna miss her
when I come home«, gnolar den gamle
sångaren

.
Vi passerar Fargo, enbart med ett stopp
för en hamburgare. Vårt riktiga mål är
Black Leg Ranch i McKenzie utanför
Bismarck, ytterligare en bit västerut. 

I solens sista varma ljus rullar vi så
småningom av huvudvägen och kör på
en öde grusväg genom ett gigantiskt
majsfält. Fasaner lyfter mot den moln-
fria himlen.

På en stolpe sitter en fastklistrad, vit
affisch med svart tryck ”Posted”. Skylten
är ett av de kraftigaste uttrycken för in-
dividens rätt till sin mark. Rör du dig
bortom skylten så gör du det på egen
risk. Inte ens polisen eller sheriffen får
köra där såvida inte ett brott har begåtts. 

Vi hoppas vi kör in på rätt mark.
Bordercollin Patch är den första att ta

emot oss när vi svänger in på gårdpla-
nen, sedan kommer en bredbent cowboy
i vit hatt, jeansskjorta och högt sittande
cowboyjeans och hälsar oss välkomna. 

– Det är inte helt lätt att hitta hit! 
Välkomna!

Jay är en av tre söner i familjen Doan.
Black Leg Ranch startade 1882, då mar-
ken gavs bort till nybyggarna som kom
hit. Familjen Doan har sedan dess haft
gården och den tillhörande marken,
som idag är över 4 000 hektar stor. Maj-
sfälten kring gården är till för boskapen,
som är av rasen svart angus, den vanli-
gaste rasen för köttproduktion. 

Vi lastar ur bilen och sedan visar han
oss mot vårt boende, en timrad stuga en
liten bit bort från stallet. 

Under två dagar ska vi – efter bästa
förmåga bör tilläggas – vara cowboys,
eller wranglers, som det egentligen
heter, som bäst liknas vid svenskans bo-
skapsskötare.

– Vi håller på och bygger till ranchen
för att kunna ta emot fler gäster. Totalt
ska vi kunna ta emot 25 gäster samti-
digt. Allt kommer vara klart i år om det
går enligt plan, berättar Jay, samtidigt
som han sätter nyckeln i låset.

– Förresten, hur vana ryttare är ni?

Dagen efter är det upp till bevis. Föru-
tom jag och K så är det ett gäng austra-
liska damer på gården. Vi börjar lite
försiktigt utanför stallet, där vi får
känna på hästarna. Snart bär det ut på
prärien, där vi ska driva in boskapen. 

– Kor är flockdjur. Det gäller att få
dem åt rätt håll, sedan följer de va-
randra, berättar Jay i sin stora cowboy-
hatt, uppe från hästen.

Ridningen görs i västernsadel, som är
något tyngre än vanliga, europeiska

sadlar och fördelar vikten bättre. De har
också en uppstickade knopp framtill, för
lassot. Vana ryttare som använt den eu-
ropeiska varianten av sadel har ibland
lite svårt att rida i västernsadel, men för
ovana ryttare som mig själv och K så
spelar det ingen större roll.

Snart blir gruppen större och större
och med hjälp från oss alla ryttare så
rör de sig snart i rätt riktning.

På den molnfria himlen svävar en
mörk liten siluett. En hök. Jay pekar
uppåt och ropar till oss från hästryggen.

– Vi hade en hund, en chihuahua, som
var borta i flera dagar. En dag hittade vi
ett litet skelett med ett halsband vi
kände igen. 

När vi några timmar senare kliver av
våra hästar för att rykta dem, har den
vackra höstdagen satt sin färg på kin-
derna. Baken, men framför allt svanken,
ömmar lätt. 

– Imorgon, säger Jay och ler. Imorgon
bitti kommer ni känna det på riktigt. 

Självklart har Jay rätt. Det är det
första jag upptäcker när jag tar mig ur
den amerikanskt dimensionerade jätte-
sängen. Träningsvärken är inte av det
ömma slaget, utan den riktigt smärt-

samma. Korsryggens muskler har som
nypt sig fast kring ryggraden i ett slags
kramp. Jag petar i mig två värktabletter,
sedan blir det några timmar på hästryg-
gen igen, blandat med lassoövningar
och tekniker för hur man handskas med
kor inför vaccination och liknande.

Lassot man använder är mer en vajer
än ett rep. Stelheten i lassot gör övning-
arna något enklare än vad jag trott.

– Bingo! ropar Jay.
Jag lyckas pricka lassot rakt över öv-

ningskons plasthuvud som sitter på en
höbal.

När solen närmar sig horisonten i en
glödhet boll, stiger en liten rökpelare
mot himlen uppe vid huset som familjen
bor i. Hundarna, som svansat kring våra
ben hela tiden, försvinner som ett skott.

– Okej, wranglers! Hamburgarna är på
grillen och ölen är i kylen, ropar Jayce,
den yngste brodern i familjen.

Lonesome Spur Ranch ligger i grizzly-
och bison-bältet i grannstaten Montana.
Gården skiljer sig från familjen Doans.
Den är större, korna betydligt fler och
landskapet där de betar är mer kargt. Den
totala markytan är över 40 000 hektar.
Cowboymentaliteten är dock densamma.

Loonie Schwend, som är uppväxt på
gården och dess nuvarande ägare, bär
comboymustach och ses sällan utan sin
vita hatt. Vi kommer lagom till lunchen,
som serveras i en liten, mysig ladu-
gårdsbyggnad.

– Vi har tagit emot ridande gäster
sedan 1993. De flesta besökarna vi har
är från Storbritannien, berättar han.

När vi är här ska korna drivas in och
kalvarna vaccineras. Totalt rör det sig
om 340 kor som ska drivas in, betydligt

RESA | ROADTRIP & RANCHLIV
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Jay Doan laddar grillen efter en dag på hästryggen.
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Uppe på en kulle i fjärran ser jag
några svarta prickar.

Loonie och de andra har redan ridit
iväg mot andra kullar för att hämta sina
svarta prickar. Jag känner mig plötsligt
väldigt ensam. Reskamraten K får
stanna på backen i brist på riderfaren-
het. Det känns väldigt klokt.

Efter några försiktiga kläm med va-
derna mot Bill bär det iväg – i helt fel
riktning.

Fem timmar senare är jag och Bill
vänner och också herrar över en flock av
inte mindre än 14 kor – som alla rör sig
i rätt riktning. Hemley, Loonie och de
andra har anslutit med ännu större
flockar. Snart rör sig över 300 kor i en
stor, brölande ström mot vaccina-
tionsfållan. Upplevelsen är kryddad av
stark salviadoft från de avbrutna och
nedtrampande grenarna från präriens
vildvuxna buskar.

Känslan är fantastisk.
Vid middagen kommer den stora

tröttheten. Jag hinner knappt lyfta
undan sängöverdraget från sängen
innan jag somnar. 

På natten rör sig en svartbjörn utanför
huset. Vi ser den inte, men Lonnies fru
Elaine gör det. 

– Den var till och med inne i ladan,
berättar Loonie när vi äter frukost ihop.

Hans bästa vän, Bill Stovall, som var
med och red in korna dagen innan, har
också hunnit med möten med moder
natur på morgonkvisten. En skallerorm.

– Det är gott om skallerorm här, men
de är inte svåra att döda, säger Bill.

Bills teknik visar sig enkel, men krä-
ver mod och ett stort mått träffsäkerhet:
han knyter en knut på ett rep, sedan går
han fram till ormen och slår knuten i
huvudet på den.

– Baam! Game over, säger Bill och
visar rörelsen i luften.

En av de andra gästerna har fått skall-
ran som en souvenir. 

Vår närkontakt med djurlivet kommer
någon timme senare, när vi kör in i Yel-
lowstone nationalpark. En mörk skugga
kommer plötsligt vaggande rakt mot
bilen. Först tror jag att det är en grizz-
lybjörn, men sekunden senare ser jag
vad det är – en fullvuxen bisonoxe. När
den är som närmast kan jag röra vid den
genom det öppna fönstret, men låter
tanken förbli en tanke. 

Bisonoxen är snart uppslukad av sko-
gen igen. 

Ett dygn senare kör vi in i garaget vid
terminal 1 på St Pauls internationella
flygplats i Minneapolis. När mullret
från V6:an tystnar har 368 mil ameri-
kansk frihet rullat under hjulen. 

RESA | ROADTRIP & RANCHLIV
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UNDER TVÅ DAGAR SKA VI – EFTER BÄSTA FÖR-
MÅGA BÖR TILLÄGGAS – VARA COWBOYS, ELLER
WRANGLERS, SOM DET EGENTLIGEN HETER, SOM
BÄST LIKNAS VID SVENSKANS BOSKAPSSKÖTARE.

Äkta ranchliv innebär några
timmar i sadeln varje dag.

fler än de som vi drev in på Black Leg
Ranch.

– Räkna med fem–sex timmar i sa-
deln, säger Loonie.

Min häst heter Wild Bill. 
– Vi kallar honom bara Bill numera,

lugnar Hemley, som är säsongsanställd
kofösare.

Hemley är crow, kråkindian. Familje-
namnet är Realbird. Han pekar bakom
min axel.

– Du kan se indianterritoriet. Min fa-
milj bor precis vid Little Big Horn, det
berömda slagfältet där general Custer
dog. Fram till 1890 sträckte sig området
även hit.

Jag lyssnar bara med ett halvt öra. Bill,
och min kommande kofösaruppgift ute
på prärien, tar all min uppmärksamhet.

– Där uppe har du några kor du kan
driva in, säger Hemley och pekar åt
andra hållet.

:
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RESA DIT
Minneapolis, Denver eller Chicago är naturliga
startpunkter om du vill upptäcka Mel-
lanvästern eller USA:s nordvästra
delar. Icelandair har bra förbindel-
ser och har precis startat trafik
till Denver och då kan du dessu-
tom ha ett stop-over på Island
om du vill. Andra som :yger är
SAS, KLM, Delta Airlines, British
Airways m :. Du måste i regel göra
minst en mellanlandning på vägen.
Undantaget är SAS som :yger nonstop
från Stockholm till Chicago. 

Priser från 5 000 kr och uppåt.

TA SIG RUNT
Hyrbil är ett måste för att ta sig runt och inget

slår förstås känslan av att ge sig ut på en
riktig amerikansk roadtrip. Enklast

och bäst är att hyra bil direkt på
:ygplatsen. Flera olika hyrbilsfö-
retag finns på :ygplatserna,
bland annat Alamo, alamo.se,
Hertz, hertz.com och Avis.com.

En mindre hyrbil kostar från
omkring 2 000 kr för en vecka.

BO PÅ RANCH
Black Leg Ranch, McKenzie, North Dakota,
rollingplainsadv.com/guestranch.html, vann
2012 North Dakotas Travel 

Industry Governor’s Award för bästa paket-
upplägg. Förutom ridning finns här fiske, jakt,
lerduveskytte och en rad andra aktiviteter. Bor
gör man i små mysiga timmerhus. Allt ingår.
Tre dagar/två nätter kostar från omkring 10
000 kr per vuxen och en hel vecka kostar drygt
13 000 kr.

Lonesome Spur Ranch, Bridger, Montana,
lonesomespur.com. Vill du bo på ranchen där
författaren Nicholas Evans påbörjade sin bok
Mannen som kunde tala med hästar då har du
kommit rätt. Lonesome Spur Ranch har inte
lika brett utbud av aktiviteter som Black Leg
Ranch, men i gengäld så ligger den inte långt
från Yellowstone nationalpark. Räkna med
omkring 12 000 kr per vuxen för en veckas vis-
telse.

NORTH DAKOTA Smeknamn: Sioux State eller The Peace Garden State   |   Storlek: 184 000 km2, USA:s 19:e största stat   |   Invånare: 640 000

Delstatshuvudstad: Bismarck   |   Största stad: Fargo   |   Mest känd för: Theodore Roosevelt nationalpark, Fargo och för att många skandinaver utvandrade hit.

MONTANA Smeknamn: The Treasure State eller Land of Shining Mountains   |   Storlek: 380 000 km2, USA:s fjärde största delstat   |   Invånare: 945 000

Delstatshuvudstad: Helena   |   Största stad: Billings   |   Mest känd för: Yellowstone nationalpark, Klippiga bergen och slaget vid Little Big Horn 1876.Snabb
fakta

Souvenir från prärien:
en skallerormsstjärt.

Loonie Schwend driver Lonesome Spur Ranch. På
ägorna finns inte bara nötboskap och hästar utan 
även bison, puma och björn.

Bill Stovall är gammal vän till Loonie Schwend 
och en duktig skallerormsjägare.

ROADTRIP & RANCHLIV
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Koka potatisen mjuk i saltat vatten. Låt
ånga av i en sikt. Passera genom sikten
och montera i smöret lite i taget. Späd
med grädde vid behov. Smaka av med
salt. 

Inkokta körsbär 
200 g Körsbär
100 g Socker
100 g Vinäger
100 g Rivesaltesvin

Koka alla ingredienser ca 15min tills
såsen fått en simmig konsistens. Såsen
är färdig när den inte flyter ut då den
stryks ut på en tallrik. 

Potatisgalletter 
3 st Vitlöksklyftor
1 msk Olja
30 g Smör
300g Mandelpotatisar (stora) 
Skala vitlöken och hacka den fint med
oljan. Stek vitlöken med smöret på 6:ans
värme tills allt är ljusbrunt. Sila av smö-
ret och torka vitlöken på papper. Skala
potatisen och skiva den tunt. Strimla
skivorna och lägg potatisen i en släng för
att vrida ur vätskan. Arrangera potatisen
i metallringar i en stekpanna enligt in-
struktion och stek galletterna med smö-

ret på medelhög värme tills de får gyllen-
brun färg.

Garnityr 
50+200g Kantareller 
3 msk Picklingslag
1st Schalottenlök

Citron
Olivolja

20 g Smör
5st Buritanalök

Pepparrot
Körvel

Tvätta och skär svampen enligt instruk-
tion. Lägg 50g svampar i picklingslag.
Finhacka löken. Lyft svampen ur lagen
vid servering och blanda med lök, citron,
olivolja och salt. 
Stek resten av svampen i smör, smaka av
med salt.
Skala lökarna och krydda med salt, pep-
par och lite olja. Lägg dem med snittytan
ner på ett bleck och rosta i ugn på 195
grader. 
Skala pepparroten och plocka körvel 
Vid servering 
Värm potatispurén och späd med mjölk
vid behov. Värm ankbrösten i stekpanna
och tranchera dem. Skär de rostade lö-
karna enligt instruktion. Riv pepparrot
över tallriken och garnera med körvel. 

TARTAR

Citroncrème 
1 st Äggula
1 tsk Dijonsenap
¼ st Citron
2 dl Matolja 
Blanda äggula och senap, tillsätt sedan
matoljan mycket sakta under konstant
omrörning. Smaka av med salt och ci-
tron, fyll upp i spritspåse. 

Tartar  
4 st Pilgrimsmusslor
500g Levande hummer
Koka upp vatten i en kastrull stor nog för

att hummern lätt ska få plats. Salta vatt-
net väl. Koka hummern 45 sekunder,
lossa därefter stjärten. Koka klorna ytter-
ligare 1 minut. Skala hummern och tärna
köttet i ½ cm stora bitar, tärna pilgrims-
musslorna i samma storlek.

Övrigt 
1 dl Riven kavring
10g Smör
1 st Syrligt äpple
2 st Spetskålsblad
1st Kålrabbi
Stek kavringen krispig i smöret. Hyvla

kålrabbin tunt. Ånga spetskålen ca 2 mi-
nuter i ångugn och kyl i kallt vatten, skär
enligt instruktion. Skär tunna fina stavar
av äpplet. Hacka krondillen och klipp
krassen. 
5 Krondillskronor
½ Ask smörgådrskrasse

Vid servering 
Värm buljongen, tillsätt resten av
skaldjuren, äpplet, krassen och kav-
ringen. Smaka av med salt krondill. Ar-
rangera i varma tallrikar med resterande
grönsaker och citroncrèmen. 

på pilgrimsmussla och
hummer med kål, äpple
och knivmussla  

med potatisgallett, inkokta körsbär och kantareller 

Buljong 
10 portioner
1tsk Korianderfrön
1tsk Fänkålsfrön
½ tsk Svartpeppar
3 st Lagerblad
1 dl Vitt vin
1 dl Äppelmust
½ dl Champagnevinäger
½ dl Olivolja
1 tsk Salt
1st Buljongtärning
20 st Knivmusslor
2 st Vit Morot (kvartad)
2 st Silverlök (kvartad)
½ Fänkål 
Låt skölj knivmusslorna i kallt vatten i ca
5 min. Koka upp kryddorna och vätskan
till buljongen, lägg i musslorna och sjud i
ca 10 min. Tillsätt sedan moroten, löken,
fänkålen och låt sjuda 5 min till, sila och
spara buljongen. Skär musslorna (spara
skalen till servering) och rotfrukterna en-
ligt instruktion. Reducera buljongen till
simmig konsistens och smaka av med
salt och peppar. Tillsätt musslorna och
grönsaker, låt svalna. 

MAT | HÖSTMENY

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.

ANKBRÖST

Ankbröst  10 portioner 
1 kg Ankbröst

Salt 
Peppar

Snitta fettsidan i ett rutmönster. Salta
och peppra brösten runtom och lägg dem
i en kall stekpanna med fettet nedåt.
Stek på medelhög värme tills fettsidan är
gyllenbrun. Vänd och stek kort på de

andra sidorna. Lägg de stekta brösten på
ett bleck och baka i ugn på 110°C till en
innertemperatur på 58°C. 

Potatispuré 
400 g Mandelpotatis (skalad)
80 g Smör
50 g Grädde

Salt
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UTHÅLLIGHET
OCH INSTÄLL-
NINGEN ”I WILL
UNTIL”, ÄR EN
CENTRAL FAKTOR
SOM LIGGER
BAKOM MÅNGAS
FRAMGÅNG.

Fas  2.Fas  1.

KARRIÄR | LEDARSKAP

JOAKIM KARLSSON
joakimz@mac.com

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

PÅ TOPPEN
Så stannar du
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Trots varningar från sin far
Daidalos flög Ikaros för nära
solen varpå hans vingar, till-
verkade av fjädrar och vax,
smälte – precis som hans far
varnat honom  för  – varpå
Ikaros störtade i Egeiska
havet och dog. Allt enligt
den grekiska mytologin. Ett
bra exempel som styrker att
”högmod går före fall”.

Högmod går att förklara
på många sätt, en tänkbar
orsak kan vara att vi tappat

våra referenser till vad som
varit grunden för vår fram-
gång och vad som är klokt,
ingen vill ju falla. Ändå har
högmod en tendens att leda
till att vi faller. 

När basketlegenden Mi-
chael Jordan började tappa
precision i sitt distansskytte
så valde han att fokusera på
att träna på de fundamentala
grundmomenten och gå till-
baka till skott från nära håll,
därefter gick han över till di-

stansskyttet. När han sedan
gjorde sin comeback fokuse-
rade han på att träna än mer
med grunderna för att inte
tappa sitt spel. 

Den kreativitet han uppvi-
sade på basketplanen byggde
på att han behärskade grun-
derna och tränade på dem re-
gelbundet. 

Den disciplin han uppvi-
sade under sin framgångs-
rika karriär som basketspelare
är ett bra exempel på hur

man undviker att tappa sina
referenser. 

Förenklat går många av
oss igenom fyra faser i livet.
Ingen vet hur långa de olika
faserna är och i bästa fall
undviker vi fas tre och fyra.
Dessa faser gäller även före-
tag, organisationer, lag samt
civilisationer mm. Ingen
människa eller grupp av
människor är immun, det
gäller att vara på sin vakt.

Vi har det tufft, är ödmjuka, käm-
par på och gör allt för att vi skall få
det bättre.

Denna fas kräver beslutsam-
het och fokus. Ödmjukheten
består bland annat i att lära
sig från de som gått före och
hitta goda förebilder, samt
att man är lyhörd för de krav
som ställs i den tid vi själva
verkar.  

Vi jobbar på i en anda av
”allt som skall göras förtjä-
nar att göras väl”. Vårt eget
ord är den primära hårdvalu-
tan – så vi månar om att bara
ge sådana löften som vi kan
hålla. Vidare värderar vi
egen tid, andras tid, kapital
och andra resurser på ett 
respektfullt sätt för att und-
vika slöseri och förvalta det
vi fått på bästa sätt.

Vi börjar känna av framgång
genom att det vi gör efterfrågas
och belönas, monetärt eller på
annat sätt

En del av de som uppnår
framgång får frågan hur det
gick till. Oftast finns det
inget enkelt svar, snarare är
det mångårigt målmedvetet
arbete som nu börjar ge re-
sultat. Det finns ingen ga-
ranti för framgång men det
finns åtminstone ett krav
och det är att du lägger ner
de 10 000 timmarna som
krävs. 

Sångaren Michael Bublé
har berättat att han i prin-
cip hade bestämt sig för att
sluta turnera och sjunga på
småställen för att ta ett
vanligt jobb när det plöts-
ligt började lossna för

honom. I våra ögon blev
han blev berömd över en
natt. I hans eget perspektiv
befann han sig i slutet av
en lång och hård resa och
att det kanske var dags att
lägga av. Det var ingen av
oss som såg, eller lyssnade
på honom, när han slet med
sina 10 000 timmar. En re-
flektion är att de flesta läg-
ger av precis innan de
lyckas, uthållighet och in-
ställningen ”I will until”, är
en central faktor som ligger
bakom mångas framgång.

Utmaningen i denna fas
är att fortsätta nöta de dag-
liga och ibland tråkiga ruti-
nerna som legat som grund
för vår framgång, att tappa
av på detta är ett känne-
tecken på att vi kan vara på
väg in i nästa fas…

Var ödmjuk, utveckla ditt nätverk och skaffa dig en uppriktig rådgivare.
Det är Joakim Karlssons bästa råd för hur du ska behålla rätt perspektiv 
– och slippa tappa fart.
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NU RINGER INTE LÄNGRE 
TELEFONERNA, 
FÖRFRÅGNINGARNA DÖR UT. 

Framgången gör att vi tappar
perspektivet och glömmer bort
vad det var som legat till grun-
den för vår framgång samt att vi
glömmer bort behovet av att
förnya oss, vi lever på gamla 
meriter – åtminstone en stund. 

I denna fas drabbas vi av
någon form av hybris, vi
tror att vi är Elvis själv helt
enkelt. Vi tror att vår fram-
gång beror på att vi är den
vi är och inte det vi gjort
varför vi slutar att ge den
uppmärksamhet de små de-
taljerna och de dagliga ruti-
nerna både kräver och
förtjänar. Fokus ligger mer
på vilka prylar och männi-
skor vi skall omge oss med,

inte på det tråkiga arbetet
som lett till vår framgång.
Vi tror att rutinen räcker,
att uppdatera oss själva är
inte nödvändigt eftersom vi
vet bäst, vi är ju bäst! De
yngre konkurrenterna som
börjar närma sig avfärdar vi
som ungtuppar som aldrig
kommer ha en chans att
mäta sig med oss, de är
dagsländor emedan vi är
här för att stanna. Vi lägger
till oss med fasoner, kom-
mer sent, förbereder oss då-
ligt och följer inte upp som
vi borde. Eventuell kritik
lyssnar vi inte på och vi har
slutat se upp till förebilder
och lära oss av andra, vi är
ju den optimala förebilden!

Vi tappar fart, karaktär, disci-
plin samt mod och efterfrågas
inte längre på samma sätt som
i fas 2. Nu ligger vi rejält efter
övriga konkurrenter som befin-
ner sig i fas 2.

Nu ringer inte längre tele-
fonerna, förfrågningarna
dör ut och vi börjar bli
rädda för att det kanske är
slut. Modet att kämpa som
vi gjorde under fas 1 är
borta och ibland undrar vi

om det är samma person
eller om vi kanske inte
ens var med om de tidi-
gare faserna. Självförtro-
endet minskar och vi
söker bekräftelse där vi
kan hitta det, med eller
utan alkohol. Att starta
om med fas 1 känns omöj-
ligt eftersom vi tycker att
åren är emot oss, de yngre
har mer energi och fokus
än vad vi orkar mobilisera. 

Självfallet vill de flesta av
oss vara verksamma i fas 2
utan att tappa perspektivet.
Några tips som kan hjälpa
dig att behålla rätt perspek-
tiv är:

1. Var ödmjuk även i medgång,
även de små medgångarna. 

2. Bestäm dig för vilka rutiner du

skall göra till dina vardags- eller
veckorutiner, oavsett med –eller
motgång. Håll kropp och knopp i
form.
3. Arbeta oavbrutet med att lära

känna nya människor och ut-
veckla ditt nätverk

4. Var nyfiken på nya områden
där du kan utvecklas

5. träffa en uppriktig rådgivare/

coach som kan vara din spegel
och ge dig en återkoppling på
vilken fas du befinner dig i.

6. Var uppmärksam och tack-
sam för de små sakerna. Små
sår och fattiga vänner skall
man inte förakta enligt min
läkare.

Hur lång tid du spenderar i

respektive fas avgör du na-
turligtvis själv. 

Värt att notera är att de två
första faserna kräver att du
är proaktiv medan faserna 
3-4 inte kräver någon större
ansträngning.

Tjusningen ligger i att det
aldrig är för sent att börja
med fas 1 igen.

Fas  3. Fas  4.

Den kanadensiske sångaren 
Michael Buble gick direkt upp 
i topp på Billboard 200 album
listan med sitt nya album.
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VIN | SÖDRA RHÔNEDALEN

Pärlor från

PETER AXELSSON
Vinexpert och advokat, delägare 
i Brottmålsadvokaterna i Stockholm

Att Frankrike är en källa att ösa ur när det gäller viner
vet nog de flesta. En del regioner är mer berömda än
andra – och då oftast dyrare.

Men i några områden verkar priserna inte hängt med
prisutvecklingen. Södra Rhônedalen är ett exempel.

Södra
Rhônedalen
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Rhônedalen delas in i norra
och södra Rhône och områ-
dena är helt skilda vad gäller
såväl klimat som jordmån. I
södra Rhône är medelhavs-
klimat dominerande vilket
innebär att det är mycket
milda vintrar och varma som-
rar. Men om oturen är
framme (vilket händer) kan
såväl häftiga oväder som 
mistralen slå till mot vingår-
darna. Ni som varit där vet att
vingårdarna ofta omges av
cypresser och vindskydd för
att skydda vinfälten från det
tuffa vädret.

Den dominerande jordmå-
nen är kalksten men bero-
ende på område blandas den
med bland annat märgel och
sandsten.

Det bästa och mest kända
området i södra rhônedalen
är Châteauneuf-du-Pape. Här
tillåts hela 13 druvsorter.
Hur mycket och vilka druvor
som skall ingå i ett vin be-
stämmer producenterna
själva. Det finns de som an-
vänder alla 13 druvsorterna i
sina viner medan några en-
bart använder områdets hu-
vuddruva – Grenache. Den
vanligaste blandningen, som
en majoritet av producen-
terna använder sig av, utgörs

av 60-80 procent Grenache, 
i kombination med fem-sex
andra druvor.

Jag har under de senaste åren
köpt på mig mycket vin från
området. Vinerna håller yp-
persta klass och priserna lig-
ger på en moderat nivå.

När man är intresserad av
och provar många viner
inser man att det hela tiden
finns och kommer att finnas
nya viner att upptäcka. För
mer än tio år sedan besökte
jag södra rhônedalen och be-
sökte då bland annat
Domaine de la
Mordorée. En
modern
producent
som fick
mig att
falla
platt till
jorden.
Köpte
direkt på
plats,
efter att ha
provat vinet
innan det butel-
jerats, en låda av
deras Châteauneuf- du-Pape,
Cuvee de la Reine des Bois. Jag
njuter fortfarande av vinet
som har många år kvar att

leva. Och jag har också köpt
flera årgångar av samma
vin.

Inför den här artikeln pro-
vade jag deras 2011 som av
många anses vara områdets
bästa vin 2011. Året var inte
det bästa men här har Mor-

dorée lyckats mer än väl.
Vinet har en doft av

bland annat hal-
lon, björnbär,

blåbär och
lakrits.
Smaken är
fyllig och
balanse-
rad med
avrundade

tanniner
och fin syra.

Klarar säker
tio år till i en

källare.
För ett par år sedan

fick jag möjlighet att prova
vinet Les Caillloux som görs
av André Brunel. Vinet föll
mig i smaken varför jag de

senaste åren köpt en hel del
årgångar. 2010, som för öv-
rigt är ett mycket bra år, är
ett elegant och välgjort vin. I
doften återfinns körsbär,
björnbär, peppar, örter och
kryddor i en härlig bland-
ning. Doften är utvecklad
vilket också smaken är. Sma-
ken är vidare medelfyllig,
balanserad med fin frukt och
syra. Gott nu men klarar sä-
kert också det tio års lagring.

Och så i år fick jag uppleva
en, för mig, helt ny produ-
cent (igen). Lägg namnet 
Domaine de la Biscarelle på
minnet. Ägaren, Jerome, var
fotbollsspelaren som trött-
nade på sitt arbete (som
många av oss gör ibland)
och vågade ge sig på att göra
det han helst ville – vin. 
Hans 2009 Châteauneuf-du
Pape Les Anglais är en bland-
ning av 80 procent Grenache,
15 procent Mourvèdre och
resten Syrah och Cinsault.
Plantorna har en ålder på mel-

�
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DET BÄSTA OCH MEST KÄNDA 
OMRÅDET I SÖDRA RHÔNEDALEN
ÄR CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE. HÄR
TILLÅTS HELA 13 DRUVSORTER. ’’
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Vin Pris/kr Betyg

Dom. De la Mordorée Châteauneuf-du-Pape

Cuvée La Reine des Bosi 2011 398  kr §§§§(§)

Domaine Les Cailloux Châteauneuf-du-Pape 2010 279 kr §§§§(§)

Domaine de la Biscarelle Châteauneuf-du-Pape
Les Anglais 2011 228 kr §§§§

Domaine du Cayron Gigondas 174 kr §§§§

Domaine de la Mordorée Cuvée La Reine
Des Bois Lirac Blanc 178 kr §§§§

Les Cailloux Châteauneuf-du-Pape (vitt) 265 kr §§§§(§)

lan 30-100 år. Vinet har inte
legat på fat. Doften är utveck-
lad, stor, varm, fruktig med
toner av röd frukt och kryd-
dighet. Smaken är utvecklad
med rund syra, fin frukt och
tydliga tanniner. Gott nu men
kan lagras fem-sju år.

Gigondas är ett område
som sedan ett antal år sedan
tillbaka varit en egen appel-
lation. Även här är Grenache
den dominerande druvsorten
när det gäller röda viner.
Prova gärna Domaine Cayron
2010. Egendomen gör bara,
vilket är ovanligt, ett vin och
det är detta. Det har lagrats
på större fat och doften är
varm, mörkfruktig med in-
slag av lakrits och mineraler.
Ett ungt och friskt vin med
fina syror och bra frukt. Ett,
för området, elegant vin.

Även om ni inte tillhör
ABC (anything but chardon-
nay) falangen bör ni, om ni
inte redan gjort det, prova de
vita vinerna från denna del
av Frankrike. De domine-
rande druvorna är Rousanne,
Marsanne och Viognier.

Domaine de la Mordorée
gör ett underbart vitt li-
racvin. Det heter La Reins de

Bois (Lirac). En underbar doft.
Blommigt, violer, persikor,
aprikoser och lite mandel-
massa blandas väl med mi-
neraltoner. Smaken är för
mig fyllig, ung och lite fet i
strukturen. Vinet är gott nu
men köp ett sexpack. Drick
sedan en flaska nu och däref-
ter en flaska vartannat år.

En sexpack bör ni också
köpa av Les Cailloux vita Châ-
teauneuf-du-Pape vin. Gör
samma sak är. Drick en flaska
vartannat år. Vinet då. Det är
gjort av 90 procent Rous-
anne, fem procent Clairette
och fem procent Grenache
Blanc (jodå det finns en grön
Grenache också). Och även
här har ni ett ungt fylligt och
välstrukturerat vitt vin.

De nu provade vinerna
finns att beställa hos
Franska Vinkompaniet som
ägs av ett svenskt par som
säljer sina viner via nätet. Ni
får det hemlevererat till dör-
ren om ni vill. Skattat och
klart. Företaget är specialise-
rat på södra Rhône och södra
Frankrike. Detta är ett av
många nätbolag som idag
konkurrerar med monopolet.

VIN | SÖDRA RHÔNEDALEN

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

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

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

SÖDRA RHÔNEDALEN

ÄVEN OM NI INTE TILLHÖR ABC (ANYTHING BUT
CHARDONNAY) FALANGEN BÖR NI PROVA DE
VITA VINERNA FRÅN DENNA DEL AV FRANKRIKE. ’’
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FRÅGA:
Arbetsuppgifterna sinar. 
Hur ska jag vända detta till min
fördel för min byråkarriär?

Orolig

SVAR:
En äldre kollega sa till mig –
Lars, du måste vänja dig vid
att det aldrig är lagom
mycket arbete. Jag förutsät-
ter att frågeställaren – likt
de flesta andra jurister på 
affärsjuridisk advokatbyrå –
även har erfarit konsult-
ångestens båda sidor, att ar-
betsuppgifterna ibland sinar
och ibland svämmar över.
Vad gäller oönskad ”fritid” är
lösningen enkel: som jurist
på advokatbyrå måste du
ständigt marknadsföra och
sälja dina tjänster. Oönskad
fritid blir därmed ett gyllene
tillfälle att bygga på sitt per-
sonliga varumärke. 

Vi måste acceptera att vi
som advokater till stor del är
våra egna personliga varu-
märken. Även om vi är
”brandande” med Lindahl,
Vinge eller Wistrand kan vi
inte undvika att sprida ett
personligt budskap om oss
själva som yrkespersoner
som förhoppningsvis
särskiljer var och en av oss.
Det personliga varumärket
är dessutom ägnat att för-
medla något om vad klien-
ten har att vänta av de
tjänster vi tillhandhåller.
Vad kan jag förvänta mig av
en Mercedes, en Skoda eller
en Rolls Royce och vad får
jag för pengarna när jag anli-
tar någon av advokaterna
Leif Silbersky, Axel Calissen-
dorff eller Guy Lofalk? 

Den bästa marknadsför-
ingen är att utföra sina upp-
drag på ett effektivt och

professionellt sätt och till
största möjliga affärsnytta
för klienten. Men det räcker
inte alltid. Det finns en
mängd åtgärder som kan
vidtas för att ryktet om din
kompetens ska spridas och
nå den relevanta kretsen av
beslutsfattare.  

Som nybakad biträdande ju-
rist är det seniora byråkolle-
gor som är de viktiga
beslutsfattarna och som
måste få veta att du är lätt
att samarbeta med, levererar
kvalitet på utsatt tid och ”är
att lita på” hos den ”bestäl-
lande” kollegan. Lyckas inte
detta blir det svårt att få
uppdrag internt, vilket är en
förutsättning för att få fart
på den interna verksamhe-
ten. Utöver nitisk leverans-
säkerhet kan du som biträ-
dande jurist berätta om dig
själv för byrån genom att 
föreläsa internt om ditt favo-
ritämne, skicka ut lättfatt-
liga sammanfattningar
internt avseende ditt kompe-
tensområde. Du bör också i

rimlig utsträckning och i
lämpliga sammanhang vara
proaktiv och beskriva hur
dina tjänster inom ditt om-
råde skulle kunna skapa mer-
värde för byråns klienter.   

Senare i karriären är det
befintliga klienter och ”pro-
spekts” som ska bringas till
förståelse över vad de har att
tjäna på att anlita dig och
din byrå. Du som advokat
säljer lösningar, kompetens
och förtroende – detta oav-
sett om marknadsföringen
sker genom tv-reklam, soci-
ala medier, förläsningar eller
personliga möten. 

Jag har i en tidigare spalt be-
skrivit min uppfattning om
huvudprinciperna för hur 
advokaten bör klä sig för att
skapa och upprätthålla för-
troende i sin yrkesroll. 

Samma principer gäller för
innehåll och former för
marknadsföring. Klienterna
har vissa förväntningar på
advokaten. Man kan inte
marknadsföra advokattjäns-
ter på ett sätt som i allt för
stor utsträckning står i strid
med dessa förväntningar. 

Jag har svårt att exempelvis
se att den svenska allmänhe-
ten skulle acceptera den typ
av individfokuserad tv-re-
klam som tillämpas regel-
bundet av skadeståndsadvo-
kater i USA. Dock har det bli-
vit mer vanligt att advokater
bloggar, twittrar och mark-
nadsför sig genom inlägg på
Linkedin. På sista tiden har
det börjat dyka upp mark-
nadsföring förklätt till infor-
mationsfilmer på Youtube.
Sådana filmer är ett utmärkt
sätt för en enskild advokat
att tala direkt om sitt exper-
tområde till en relevant
krets i trygg inramning av
sitt förtroendeskapande by-
rånamn.

Sammanfattningsvis krävs
det personliga varumärket
en ständig marknadsföring
och den riktar sig till olika
personer under byråkarriä-
ren. En sak är säker: när du
förstått detta behöver du ald-
rig mer oroa dig för oönskad
fritid.  

Hur man slipper oroa 
sig för oönskad fritid

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.  
Lars Arrhed bloggar regelbundet under www.advokatarrhed.se

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

▼

LITTERATURTIPS

Sociala medier – en marknadsföringshandbok av Emil Holmström
och Erik Wikberg
Ditt personliga varumärke av isabel Werner Runebjörk

��Tillämpa nitisk leverans-
säkerhet 

��Föreläs internt om ditt 
favoritämne

��Skicka ut lättfattliga sam-
manfattningar internt 
avseende nyheter inom ditt
kompetensområde. 

��Beskriv internt i lämpliga
sammanhang hur dina
tjänster inom ditt område
skulle kunna skapa mer-
värde för byråns klienter.   

��Använd sociala media 
regelbundet (om du inte
hinner – ta hjälp av någon
som bereder inläggen).

��Skriv löpande nyhetsbrev
till klientstocken inom
ditt kompetensområde.

��Spela in föreläsningar 
såväl som korta utbild-
nings- och nyhetsinslag
och lägg ut på Youtube.

MARKNADSFÖRINGSTIPS  FÖR
DEN  JUNIORA AFFÄRSJURISTEN

MARKNADSFÖRINGSTIPS  FÖR
DEN  SENIORA AFFÄRSJURISTEN
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LITTERATUR

Affärsjuridik

Aktiebolagslagen 
– En kommentar, Del I-III
Av Sten Andersson med flera 
NoRStedtS JuRidik

▶ Bland nyheterna kan nämnas
reglerna om bolagsbildning, som
utformats för att bättre överens-
stämma med hur bolagsbildning i
praktiken går till, nya bestämmelser
för samtyckes- och förköpsförbe-
håll, ett särskilt system för full-
maktsinsamling samt en mer
enhetlig utformning av bestämmel-
serna om olika slag av värdeöverför-
ingar från bolaget. Lagen kom-
menteras utförligt paragraf för 
paragraf.  kommentaren är upp-
daterad till och med lösbladsversio-
nens supplement 8, februari 2013.

Arbetsrätt
Arbetsmiljölagen
– Kommentarer 
och författningar
Av Hans Gullberg, 
Karl-Ingvar Rundqvist 
NoRStedtS JuRidik

▶ ett standardverk
inom arbetsmiljö-
området. i den sex-
tonde upplagan
redovisas och kom-
menteras utveck-
lingen fram till
början av år 2013.

Skyddsombuds- och 
arbetsmiljöombudsrätt–
Samverkan, ansvar och
tillsyn
Av Maria Steinberg
NoRStedtS JuRidik

▶ Beskriver olika
slag av skyddsom-
bud, deras befogen-
heter, val och
rättsskydd. Boken
ger också en över-
sikt över arbetsmiljörätten. den tar
upp frågor om företagshälsovård,
arbetsskador och rehabilitering
samt arbetsmiljöbrott.

FAR Arbetsrättsvolymen
2013
FAR AkAdemi

▶ innehåller både
de viktigaste la-
garna, som LAS,
mBL, arbetsmiljö-
lagen, semesterla-
gen och diskrimi-
neringslagen, och
en mängd speciallagar. 

Brottmål
Studier rörande 
påföljdspraxis m.m.
Av Martin Borgeke, Catharina 
Månsson och  Georg Sterzel  
JuRe

▶ den nya upplagan
har bland annat för-
setts med två nya
kapitel, ett avse-
ende arbetsmiljö-
brott och ett
rörande företagsbot
vid miljöbrott och arbetsmiljöbrott.
Antalet redovisade rättsfall har utö-
kats med främst ett stort antal
NJA-fall och hovrättsfall publice-
rade i RH.

i boken redogörs för domstolarnas
påföljdsbestämningspraxis. de rikt-
linjer som tillämpas av åklagare vid
utfärdande av strafföreläggande
1nns också med liksom kommenta-
rer ur motiv till främst nyare
lagstiftning.

Argumentation i nordisk
straffrätt
Av Kerstin Nordlöf med flera  
NoRStedtS JuRidik

▶ Antologin Argu-
mentation i nordisk
straffrätt är unik i
sitt slag då den i 14
artiklar för första
gången i ett och
samma verk samlar
straffrättsliga och
straffprocessuella spörsmål av
kvinnliga forskare i straffrätt verk-
samma i Norden.

Antologin med dess skiftande äm-
nen inom straff- och straffprocess-
rätt avser att bidra till forskning och
debatt inom den nordiska straffrät-
ten. den vänder sig till såväl fors-
kare som praktiskt verksamma
inom området, men även till
andra inom närliggande äm-
nesområden. Framställningen
riktar sig också till studenter och
andra grupperingar i Norden, där
straffrättsliga och straffproces-
suella frågor debatteras.

Fastighetsrätt
Samfälligheter
Av Tommy Österberg 
NoRStedtS JuRidik

▶ Ger på ett lätt-
överskådligt sätt 
information och
vägledning vid 
förvaltning av ge-
mensamhetsan-
läggningar som
vägar, gårdar, par-
keringsplatser med mera. Redogör
även för rättsfall som visar hur
domstolarna har hanterat tvister
som uppstått vid den gemen-
samma förvaltningen av samfällig-
heter.

Insolvens
Konkurspraktikan 2013
Av Hans Elliot 
LimHAmNSGRuppeN

▶ den nya upplagan är uppdaterad
till den 1 april 2013 och har komplet-
terats med bl.a. matris för räntebe-
räkning i konkurs, anvisning för
arkivering av räkenskapsinforma-
tion samt tabell för borgenärsmajo-
ritet för ackord i konkurs.

FAR Insolvensvolymen
2013
FAR AkAdemi

▶ innehåller de
regler som gäller
när någon inte be-
talar sina skulder,
såväl svenska lagar,
förordningar och
föreskrifter som
eu-regler, men också praktiska
sammanställningar med avgifter,
adresser, praxis och litteratur med
mera. 

Återvinning enligt 4 kap.
konkurslagen
Av Hans Renman
NoRStedtS JuRidik

▶ Beskriver kort och
koncist  gällande
rätt i vissa process-
och insolvensrätts-
liga frågor som ak-
tualiseras vid en
återvinningspro-
cess i konkurs. Be-
skriver bland annat de formella
reglerna om vem som kan påkalla
återvinning, hur återvinning påkal-
las och när återvinning senast
måste påkallas. dessutom beskrivs

de materiella förutsättningarna för
att påkalla återvinning. Rättsut-
vecklingen är uppdaterad fram till
den 1 februari 2013.

Marknadsrätt
Konkurrens-
rättsöverträdelser
Av Lars Henriksson 
NoRStedtS JuRidik

▶ i denna bok be-
handlas hur ekono-
miska målsätt-
ningar kan integre-
ras i praktisk
tillämpning av kon-
kurrensreglerna.
Speglar med vissa
undantag rättsläget i december
2012.

Offentlig rätt
Förvaltnings-
processlagen m.m.
Av Bertil Wennergren, 
Ulrik von Essen 
NoRStedtS JuRidik

▶ kommentaren till
förvaltningspro-
cesslagen har i
denna upplaga ar-
betats om i stora
delar. en ambition
har varit att renodla
framställningen till
reglerna i förvaltningsprocesslagen.
Bestämmelser i olika specialförfatt-
ningar behandlas därför endast när
så är nödvändigt för behandlingen
av reglerna i förvaltningsprocessla-
gen. Nya rättsfall har arbetats in. 

Författningar 
i förvaltningsrätt
Av Michaela Ribbing med flera 
NoRStedtS JuRidik

▶ omfattar viktigare lagar och
förordningar inom områdena all-
män och speciell förvaltningsrätt,
kommunalrätt samt offentlighet
och sekretess.

Processrätt
Civilrättskip-
ning
Av Peter Westberg 
NoRStedtS JuRidik

▶ Behandlar tvist-
lösningsförfaran-
den inom både den
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statliga och privata civilrättskip-
ningen.
I denna andra upplaga har en hel del
tillägg, förtydliganden och änd-
ringar gjorts, till exempel angående
rätten till domstolsprövning, pro-
cessuella överenskommelser, skill-
naden mellan dispositiva och indis-
positiva tvistemål, om
domstolsbegreppet och kompeten-
sfördelningen mellan domstol och
skiljenämnd. Upplagan innehåller
fler rättsfallsreferenser och ett be-
tydligt mer omfattande sakregister.

Skadeståndsrätt
Praktisk personskaderätt
Av Fredrik Jönsson 
JUre

▶ Tar upp vilka
uppgifter och vil-
ket underlag som
ligger till grund för
försäkringsbola-
gens beslut om
personskade-
ersättning. 

Skatterätt
Inkomstskattelagen – En
kommentar, del I och II
Av Mari Andersson med flera 
NorsTedTs JUrIdIk

▶ Uppdaterad med
alla ändringar i in-
komstskattelagen
som beslutats av
riksdagen under
2012. Bland nyhe-
terna: skärpta rän-
teavdragsbegränsningar i
bolagssektorn, sänkt bolagsskatt
och expansionsfondsskatt, utökad
skattefrihet för hyresinkomster
med mera. 

Biografi
Spekulanten
Av Bengt Ericson
LINd & Co

▶ om 1nansmannen erik Penser
och hans makalösa upp och ned-

gångar i 1nansbranschen.  rapp 
biogra1 med stor berättarglädje.

Samhälle
Stå aldrig still
Av Per Schlingmann
ForUm

▶ kommunikations-
experten bakom mo-
deraternas senaste
valkampanjer ger
sina bästa råd om
kommunikation och
ledarskap för företag
"i förnyelse."

Schackspelaren
Av Andreas Utterstrom 
och Anna Wetterqvist
NorsTedTs

▶ med utgångs-
punkt i förundersök-
ningen skildrar
författarna 
kidnappningen av
siba-arvingen Fa-
bian Bengtsson -

och den utdragna kampen för att få
honom fri.

Thrillers
Polis 
Av Jo Nesbo
PIraTFörLageT

▶ Polisen Harry Hole
är tillbaka i norske
succeförfattren Jo 
Nesbos senaste
deckare. Nu med fo-
kus på kriminalitet
inom poliskåren.

En rasande eld
Av Andreas Norman 
aLBerT BoNNIers FörLag

▶ Välskriven thriller om terrorhot i
övervakningssam-
hället. Initerade och
trovärdiga skild-
ringar inifrån Ud.
Författaren är själv
karriärdiplomat.

Det är ovanligt med vanliga 
dagar hos oss

  
 
 
 
 

    
 

   
  

  

Hos oss är
varje dag den
viktigaste!
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I somras avslöjades att Harry
Potters skapare J K Rowling
smygit ut en ny kriminalro-
man under pseudonym. The
Cuckoo´s Calling  är en pus-
seldeckare med krigsvetera-
nen Cormoran Strike i
centrum. Även den angivne
författaren – Robert Gal-
braith – sades ha en bak-
grund i det militära. Vid
utgivningen i våras så fick
den bra recensioner, men
försäljningen hade svårt att
ta fart. På tre månader hade
endast 1 500 exemplar sålts.

Allt detta ändrades i mit-
ten av juli. Via twitter fick
litteraturskribenten India
Knight tips om att det egent-
ligen var J K Rowling som
skrivit boken. Inom kort
hade Rowling själv bekräftat
att så var fallet:

– Men jag hade hoppats på
att kunna hålla det här hem-
ligt lite längre. Robert Gal-
braith har varit en så
befriande upplevelse för
mig, kommenterade hon.
Som en följd ökade försälj-
ningen dramatiskt. Inom
kort hade 300 000 nya exem-
plar tryckts upp.

Snart framkom hur hemlig-
heten hade kommit på avvä-

gar. En advokat vid London-
byrån Russels Solicitors,
som ansvarar för Rowlings
immaterialrättsliga till-
gångar, hade berättat om
pseudonymen för sin hustru.
Hon hade fört det hela vi-
dare, och snart hamnade allt
på twitter.

Hur J K Rowling reagerade?
– Det vore en underdrift att
säga att jag är besviken . Jag
förväntade mig total konfi-
dentialitet från Russels. Jag
är ursinnig över att mitt för-
troende var grundlöst, sa
hon i ett officiellt utlåtande.

Byrån svarade med en
egen kommuniké där de
framhöll att den egna medar-
betaren agerat i förtroende,
att initiativet inte var en del
av marknadsföringen samt
att varken Rowling eller hen-
nes förlag var in-blandade.

J K Rowling och Russel
Solicitors har nu löst kon-
flikten. Byrån har betalat in
en summa till en välgören-
hetsfond för soldater, samma
fons som bokens intäkter
väntas gå till. Om Rowling
fortfarande är klient hos
Russels Solicitors är däre-
mot inte känt.

Företagsbesiktningar har blivit allt viktigare i näringslivet på grund 

=R�@AP�RªT=J@A�>ADKRAP�=R�EJBKNI=PEKJ�KI�@AJ�I=J�C¶N�=ǞªNAN�IA@�

Besiktningar används framförallt vid företagsförvärv, men även i andra 
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svarigheten till det gamla ordspråket ”Köp inte grisen i säcken!”

Aldrig tidigare har företagsbesiktning beskrivits på ett så allomfattande 

och djupgåendesätt utifrån svenska förhållanden som i Due diligence 

– besiktning av företag. Boken innehåller även ett stort antal praktik- 
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FÖR SNABBASTE LEVER ANS BESTÄLL PÅ

Sanoma Utbildning  Box 30091, 104 25 Stockholm  

A�LKOP��EJBK�AGKJKIEKJHEJAOA

telefon: 08-587 642 50  telefax: 08-587 642 02

ÓKšp inte 
 grisen i 
 sŠcken!Ó

ADVOKATEN
LÄCKTE
J K ROWLINGS PSEUDONYM

FOTO: LEFTERIS PITARAKIS/TT
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PÅ LAGLIG VÄG

KLA Karlerö Liljeblad
Advokatbyrå HB

Josefine
Blomström, 28
år, Jur kand. 
Josefine Blom-
ström påbörjade
sin anställning
hos KLA Karlerö
Liljeblad Advokatbyrå HB den 10
juni 2013.
Jur kand Josefine Blomström, kom-
mer främst att arbeta med allmän
affärsjuridik. Josefine Blomström
kommer närmast från tingsrätts-
tjänstgöring vid Blekinge tingsrätt.
Dessförinnan arbetade hon inom
juridik stab vid Totalförsvarets
forskningsinstitut och som ett led i
juris kanditatprogrammet som
praktikant vid Sveriges Ambassad i
Helsingfors.

Josephine 
Hedström, 27 år,
Jur kand. 
Josephine Hed-
ström påbörjade
sin anställning
hos KLA Karlerö
Liljeblad Advokatbyrå HB den 2
september 2013. Hon var senast
anställd vid Regeringskansliets
Näringsdepartement, dessförinnan
tingsrättstjänstgöring vid Sund-
svalls tingsrätt.
Jur kand Josephine Hedström kom-
mer främst att arbeta med allmän
affärsjuridik. Josephine Hedström
kommer närmast från Regerings-
kansliets Näringsdepartement och
dessförinnan från tingsrättstjänst-
göring vid Sundsvalls tingsrätt.

Advokatfirman Defens

Henrik Mansfeld, 24 år, påbörjade
sin anställning
som biträdande
jurist hos Advo-
katfirman Defens
den 13 augusti
2013. Henrik
kommer närmast
från studier vid
Stockholms universitet där han tog
sin juristexamen i juni 2013. 
Baker & McKenzie

Baker & McKenzie
Advokatbyrå

Jonatan Loor, Biträdande jurist,
Baker & McKenzie Advokatbyrå 
Jonatan Loor rekryterades till Baker
& McKenzie Advokatbyrå den 

3 september
2013 och kom-
mer ingå i grup-
pen ”Real Estate”.
Jonatan kommer
närmast från
DLA Nordic och
han tog sin juristexamen vid Stock-
holm universitet. 

Baker & McKen-
zie Advokatbyrå
har den 3 sep-
tember rekryte-
rat advokat Mar-
tin Folke till
gruppen ”Corpo-
rate & Commercial” och verksam-
hetsområdet M&A. Martin kommer
närmast från Advokatfirman Vinge
och han tog sin juristexamen vid
Uppsala universitet. 

Baker & McKen-
zie Advokatbyrå
har den 10 sep-
tember rekryte-
rat advokat 
Jonas Stedt till
gruppen ”Corpo-
rate & Commercial” och verksam-
hetsområdet M&A. Jonas kommer
närmast från Advokatfirman Ham-
marskiöld & Co och han tog sin ju-
ristexamen vid Uppsala universitet.

Cederquist

Joachim Strand,
27 år, Biträdande
jurist. Joachim
började på Ce-
derquist den 26
augusti 2013 och
han tog sin Jur
kand vid Stockholms universitet
2013. Joachims verksamhetsom-
råde är Finansiering.

Thérèse Hamsten, 29 år, Biträ-
dande jurist.
Thérèse började
på Cederquist
den 25 mars
2013 och hon
kommer närmast
från White&Case
i Stockholm.
Thérèses verksamhetsområde är
privat M&A.

Niklas Thörnes-
tad, 31 år, Biträ-
dande jurist. 
Niklas började på
Cederquist den 5
mars 2013 och
han kommer när-

mast från Frank Advokatbyrå. Niklas
verksamhetsområde är IP/IT rätt.

Nordia Law

Linn Forsberg
började som 
biträdande jurist
hos Advokatfir-
man Nordia den
29 juli. Hon kom-
mer närmast
från Västman-
lands tingsrätt där hon tjänstgjort
som tingsnotarie. Hon kommer nu
att förstärka 
Nordias verksamhetsgrupper inom
Bolagsrätt samt Rekonstruktion
och obestånd.

Ellinor Heiroth
började som bi-
trädande jurist
på Advokatfir-
man Nordia den
19 augusti. Hon
kommer närmast
från advokatbyrån Kilpatrick Town-
send & Stockton och dessförinnan
DLA Nordic Advokatbyrå. Hon kom-
mer nu att förstärka Nordias verk-
samhetsgrupper inom fastighets-
och entreprenadrätt samt tviste-
lösning.

von lode advokat

Aria Zomorodian, 32 år, biträ-
dande jurist. Aria
påbörjade sin
anställning hos
von lode advokat
den 19 april 2013.
Han arbetar med
särskild inrikt-
ning mot imma-
terialrätt och allmän affärsjuridik.
Han kommer närmast från Lunds
universitet, och har även läst vid
Université  Aix-Marseille.
www.vonlode.com

Maqs Law Firm

Björn Andersson, biträdande 
jurist. Björn 
påbörjade sin
anställning på
MAQS Law Firm,
Stockholm, den
10 juni 2013.
Björn kommer
närmast från sin tingstjänstgöring
vid Uppsala tingsrätt och har även
tidigare erfarenhet som skatteju-
rist vid Deloitte. Björn kommer ingå
i MAQS Tvistlösningsgrupp.

Lebenberg Advokatbyrå

Lars Dominicus, 29 år, jur kand,
anställdes på 
Lebenberg Advo-
katbyrå den 22
april 2013. Lars
kommer närmast
från Attunda
tingsrätt där han
fullgjort sin notarietjänstgöring.
Dessförinnan arbetade Lars som
konsult vid JP Infonet Förlag AB
med att skapa och underhålla kun-
danpassade lagbevakningstjäns-
ter. Lars arbetar med arvsrätt och
våra övriga privaträttsliga verk-
samhetsområden.

Delphi

Erika Hammar, 28 år, Associate
började sin 
anställning på
Delphi  19 augusti
2013. Hennes
verksamhetsom-
råde är Aktie-
marknad, Bank & 
finans, Bolagsrätt, Företagsöver-
låtelser, IT & telekommunikation,
Immaterialrätt & marknadsföring.
Innan Erika började på Delphi 
arbetade hon som tingsnotarie vid
Södertörns tingsrätt.

Jonas Ingvarson, 25 år, Associate
började sin anställning på Delphi  
3 juni 2013. Hans
verksamhetsom-
råde är IT och 
telekommunika-
tion och Företags-
överlåtelser. 
Innan Jonas bör-
jade på Stockholmskontoret tog
han sin examen vid Stockholms
universitet efter att ha gjort upp-
satspraktik i IP/Tech-gruppen på
Setterwalls advokatbyrå. Jonas har
tidigare arbetat bland annat på
bank och försäkringsbolag.

Kristian Hermanrud, Senior Asso-
ciate/Advokat anställdes på Delphi
12 augusti 2013.
Hans verksam-
hetsområde är
Private Equity,
Företagsöver-
låtelser, Finansi-
ering. Innan 
Kristian började på Delphi var han
verksam som advokat på Andulf
Advokat i Stockholm där han arbe-
tat med private equity fonder, 
finansiering och företagsöverlåtel-
ser. Kristian har även studerat i
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Sverige och USA och har under stu-
dietiden praktiserat på advokat-
byrå i Boston, arbetat som amanu-
ens på juridiska institutionen i
Uppsala och deltagit i U.S. Securi-
ties and Exchange Commissions
Law Student Observer Program. 

Lovisa Hellqvist,
26 år, Associate
anställdes hos
Delphi 28 juli
2013. Hennes
verksamhetsom-
råde är Tvistelös-
ning. Lovisa var tidigare trainee på
Advokatfirman Delphi, januari 2013
- juli 2013.

G Gršnberg 
AdvokatbyrŒ

Johanna 
Bergsten, 30 år,
biträdande jurist,
påbörjade sin
anställning hos 
G Grönberg Advo-
katbyrå den 19

augusti 2013. Johanna kommer
närmast från Advokatfirman 
Cederquist. Hennes verksamhets-
områden är associationsrätt, 
kommersiell avtalsrätt och före-
tagsöverlåtelser.

Johanna Müller, 29 år, biträdande
jurist, påbörjade
sin anställning
hos G Grönberg
Advokatbyrå den
15 augusti 2013.
Johanna kommer
närmast från
Stockholms Universitet där hon har
deltagit i ett magisterprogram i in-
ternationell kommersiell skilje-
mannarätt. Johanna var dessförin-
nan tingsnotarie vid Kammer-
gericht Berlin. Hennes verksam-
hetsområden är associationsrätt,
kommersiell avtalsrätt och före-
tagsöverlåtelser

Karl-Oscar Dalin, 42 år, advo-
kat/ specialist counsel, påbör-
jade sin anställning hos 
G Grönberg Advokat-
byrå den 1 augusti
2013. Karl-Oscar
kommer närmast
från en tjänst som
senior bolagsjurist på
Skanska AB:s koncer-
nkontor där han vid
sidan av löpande bolags- och
compliancefrågor, särskilt 
ansvarade för större tvister,
affärsetik och inköp. Dess-

förinnan var han advokat på
Gernandt & Danielsson där
han huvudsakligen arbetade

med tvistlösning, men
även fastighetsjuridik
och immaterialrätt. 
Karl-Oscar Dalin har
även varit verksam vid
Vinge i Stockholm och
Sullivan & Cromwell
LLP i New York. Karl-

Oscar ingår i Grönbergs pro-
cessgrupp, men kommer även
att upprätthålla en relativt
bred affärsjuridisk profil.

G Gršnberg AdvokatbyrŒ

Behöver du hyra en jurist?

Rekrytering och interimsuppdrag när det gäller chefer

ŽĐŚ�ŬǀĂůŝĮĐĞƌĂĚĞ�ŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ�
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Stockholms Auktionsverks värderingsavdelning hjälper till med alla 
typer av värderingar såsom försäljningsvärderingar, försäkringsvärde-
ringar 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

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

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

Malin Rebessi, Tel 08–453 67 36
malin.rebessi@auktionsverket.se
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