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TEMA  | KLIENTBAROMETERN

De vill se nya betalningslösningar. 

Ogärna lätta på plånboken för de juniora

juristerna. 

Och flest vill helst anlita Roschiers 

Malin Leffler eller Magnussons Linnea

Back.

Det framgår av undersökningen Klient-

barometern 2013.
AV PETER JOHANSSON

Kvinna
36,9 %  

Man 
63,1 % KÖN?

TITEL

Chefsjurist
9,4 % 

Bolagsjurist
7,6 % 

VD
27,7 %

Ekonomi-
direktör 20,3 % 

Personal-
chef 21,9 % 

Senior 
partner 0,3 % 

Annan
12,7 %

KLIENTERNA VILL
INTE BETALA
FÖR JUNIORER

STOR UNDERSÖKNING
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TEMA  | MILJÖRÄTT

SINANDE
RESURSER
GER NYA
MÖJLIGHETER
Resurserna sinar – och förändrar förutsättningarna
för oss alla.

Samtidigt uppstår en lång rad utmaningar – och
möjligheter – inom miljörätten.

– Juristerna kan vara först med att hitta bra affärs-
modeller, menar Carl Hall som är riskkapitalist in-
riktad på miljöteknik.

AV PETER JOHANSSON

Allt det vi tror ska vara
billigt eller gratis – luft,
vatten, energi- kommer
att bli mycket, mycket
dyrare.
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TEMA  | FAMILJERÄTT
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TEMA  | FAMILJERÄTT

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

Den internationella privaträtten 
är av tradition inte särskilt högt
prioriterad på juristutbildningarna.”

Legally yours | 1 | 2013 | 21

MEDIEBAROMETERN   | 2013MEDIEBAROMETERN   | 2013

Mannheimer Swartling var den
advokatbyrå som fick mest
uppmärksamhet i medierna
under 2012. 435 träffar, bland
annat med fokus på styrel-
seordföranden Biörn Rieses ut-
redning kring Telia Soneras
trassliga affärer i Uzbekistan.

Vinge tar andraplatsen med
407 träffar. Sedan följer Lin-
dahl med 360. 

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

Hans Bergqvist kommente-
rar undersökningen så här:

– Det stärker alltid ett varu-
märke att synas. Det har inte
inverkat negativt. Under året
har vi lyckats upprätthålla vår
verksamhet i övrigt. Men det
har krävt mycket arbete och 
resurser. 

Han beskriver uppdraget
som ovanligt:

– Det är i alla fall utan mot-

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

– Det är inte bara jag och
Anne-Marie som utsatts för
stor press från media. De, och
andra intressenter, har belastat
organisationen med tusentals
mail och telefonsamtal. På så
sätt har vi alla märkt av det.

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

1. Mannheimer Swartling 435

2. Vinge 407

3. Lindahl  360

4. Delphi 249

5.  DLA Nordic 208

6. Glimstedt 203

7. Wistrand 163

8. Setterwalls 161

9. MAQS 154

10. Gernandt & Danielsson 149

11. Bird & Bird 149

12. Cederquist 118

13. Nordia 109

14. Baker & McKenzie 78

15. Linklaters 77

1. Ernst & Young  1324

2. PwC  953

3. KPMG 704

4. Deloitte 509

5. Grant Thornton 252

TOPP
BYRÅER
ADVOKAT
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TRÄFFAR

TRÄFFAR

De största advokatbyråerna fortsätter att få mest

uppmärksamhet.

Men det finns uppstickare. Orsaken: Saabs konkurs

– Det stärker alltid ett varumärke att synas, säger

Delphis Hans Bergqvist.
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VI LA TIDIGT FAST STRATEGIER FÖR
HUR VI SKULLE HANTERA MEDIAS
OCH ALLMÄNHETENS ÖNSKEMÅL. ”

1
I år fyller Legally yours 10 år. 
Det har vi firat genom att fort-
sätta utveckla tidningen och vår
bevakning av juristerna och ju-
ristbranschen.

Och läsarna fortsätter att gilla
sin branschtidning. Vi har tagit
till oss av läsarnas förslag och
börjat ge er mer av det innehåll
ni helst vill ha. Allt fler väljer
att prenumerera – antingen till
jobbet eller hem.

Bransch-
teman
– vem gör vad inom
familjerätt, miljö-
rätt och IT-rätt?

D
Om
tre
ge

Undersökningarna
alla talar om:
Vilka jurister syns mest i media?
Vilka arbetsplatser är populärast?
Vem blir ”Årets Jurist” Och vem blir
”Advokaternas advokat”

Vi utvecklar bevakningen av de    m

Nytt
för i år
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ör tionde året har Legally
yours genomfört under-

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

Liksom tidigare år genom-
förs undersökningen i sa-
marbete med medieanalysfö-
retaget Updatum.

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

– Vi tar in över 400 000 ar-
tiklar per dygn. Ur den
mängden kan vi sedan fil-
trera ut den relevanta infor-
mationen. Därifrån har vi
analyserat och sammanställt
det antal artiklar respektive
jurist och byrå figurerat i un-
der hela 2012.

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

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

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

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

made rättegångar. 
I media har Mangs age-

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

Dessutom anklagades en
nämndeman för jäv, men
tingsrätten kom senare fram
till att så inte varit fallet.

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

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

Sammanlagt nådde Tho-

Quickdebatter, jäviga nämndemän och havererade rättegångar. 
2012 befann sig rättssystemet under stark press. 

Det visar årets upplaga av undersökningen Mediebarometern.

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

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

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

ANNIE LÖÖF, NÄRINGSMINISTER
OCH LEDARE FÖR CENTERPARTIET,
ÄR ÅRETS MEST OMSKRIVNA JURIST. 6417TRÄFFAR2013BAROMETERN

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

Medie

Stark press
på rättssystemet
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DOKUMENT  |  SÖDERTÄLJERÄTTEGÅNGEN

DAGAR

…och 
fortsättning
följer…

118
SÖDERTÄLJERÄTTEGÅNGEN

Det var ett av Sveriges genom tiderna dyraste
rättsfall – redan innan det skickades tillbaka
till tingsrätten.  

Legally yours besökte Södertäljemålet när en
månad återstod i förstainstansen.

– Den här rättegången suger all kraft, säger
försvararen Fredrik Ungerfält.

AV PETER JOHANSSON |  FOTO MAGNUS LAUPA

KULTUR |  LITTERARUR

Legally yours | 3 | 2013 | 73

I SHERLOCK 
HOLMES
FOTSPÅR

Penninghunger 
&  juridiska tvister

Över 125 år av tvister, vansinnesavtal och upphovsrättsliga
frågetecken.

Sherlock Holmes föddes ur ett juridiskt kaos. Men utan
piratkopiorna hade hans genomslag inte blivit så stort.  

– De satte honom på kartan som detektiven framför alla

andra, säger Mattias Boström som skrivit en ny bok om den
litterära ikonen. AV PETER JOHANSSON

72 | Legally yours | 3 | 2013

Dokument
Omfattande dokument om ämnen som in-
tresserar och berör. Reportage som enga-
gerar hela branschen – över hela landet!

e    mest intressanta branschomrŒdena. 

Större 
personporträtt
Allt om juristerna som intresserar
fest och engagerar mest. Inom
olika yrken, olika förutsättningar
och från olika delar av landet.

E T T  M A G A S I N  F Ö R  J U R I S T E R       
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PORTRÄTT  |  DAN ELIASSON

ingenting
som

skrämmer
mig”

”Det finns

FÖRSÄKRINGSKASSANS DAN ELIASSON OM
��Terrorlagarna ��Partiledarkampanjen  
��Konfikten med Göran Lambertz
��Samarbetet med regeringen ��Åren som formade honom:

Han Šr en dold makthavare som 
ansvarar fšr hŠlften av svenska statens utgifter.

Dan Eliasson har pekats ut som Socialdemokraternas
okŠnde rŠddare och Óarkitekten bakom švervaknings-
samhŠlletÓ. Som statssekretare pŒ Justitiedepartementet
fick han en mardršmsstart:

Ð Det var totalkaos.   AV PETER JOHANSSON  | FOTO JONTE WENZTEL
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PORTRÄTT  |  ULRIKA ROGLAND

livvakter
en del av
vardagen

Hot och
ULRIKA ROGLAND ÄR KAMMARÅKLAGARE 
OCH RELATIONSVÅLDSSPECIALIST

Hon var med om att rulla upp Sveriges
stšrsta groominghŠrva och tvingades 
till livvaktsskydd nŠr hon drev Œtal mot
Malmšs kopplerimaffia. 

Nu krŠver Ulrika Rogland ett centralt
samarbete fšr att stoppa fler kvinnomord:

Ð Man behšver se pŒ vardagsbrotten pŒ
samma sŠtt som man ser pŒ organiserad
brottslighet. AV PETER JOHANSSON  | FOTO MAGNUS LAUPA
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PORTRÄTT  |  PER HERREY

Schlager
stjärnan 

som blev
musikjurist

FOTO:TT

En gŒng fick Bert Karlsson honom att skriva pŒ ett ÓslavkontraktÓ.
Tjugo Œr senare avslšjade han sjŠlv den stšrsta skandalen 

i svensk musikhistoria. 
Nu kŠmpar Per Herrey fšr artisternas rŠttigheter:
Ð De drar ofta det kortaste strŒet, sŠger han

PETER JOHANSSON  | FOTO MAGNUS LAUPA

Vi var unga, naiva och oskyldiga,
och vi kastades in i en centrifug
som var ganska hätsk.’’Annika Öster om jakten pŒ Hagamannen

och nya jobbet som generaldirektšr

I hšstas valde Annika …ster att tacka ja till jobbet som  Brotts-
offermyndighetens nya generaldirektšr. 

DŒ hade hon under hela karriŠren varit intresserad av brotts-
offerfrŒgor. Ett engagemang som blev Šn starkare nŠr hon drev
Œtalet mot Hagamannen.

Ð Alla de hŠr kvinnorna som šverfallits hade kommit en bit i sin 
bearbetningsprocess nŠr rŠttegŒngen hšlls. Att sitta dŠr, mitt emot
honom, šga mot šga. Det var vŠldigt starkt att de klarade det.

AV PETER JOHANSSON  | FOTO MAGNUS LAUPA
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PORTRÄTT  |  ANNIKA ÖSTER

Jag var lättad
och spänd på
samma gång

’’

’’
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Ottfjället, 914 möh  
Vålådalen 

Kl. 14.03, 10 aug 2013

Man brukar ju säga att små saker ofta får stora konsekvenser. Faktum är att en liten händelse i en del 
av världen kan vara en del av någonting som får stor inverkan på din ekonomi. Till exempel, hur påverkar 
den starka motionstrenden folkhälsan och i förlängningen det svenska pensionssystemet? Och vad 
får det för konsekvenser för dina investeringar, idag och i framtiden? På Nordea Private Banking är vi 
duktiga på att se samband och möjligheter, både i Vålådalen och på andra sidan jorden. Vi vänder oss 
till dig som vill använda ditt kapital lite smartare. 

Välkommen att boka ett möte på nordeaprivatebanking.se/pb eller ring 0771-455 455. 

Hur påverkar det här dig?

���������������������������������������
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PETER JOHANSSON, chefredaktör
Telefon 070–620 39 39
E–post peter.johansson@blendow.se

INNEHÅLL
KARRIÄR  |  KRÖNIKOR  |  STIL  |  RESA
VIN  |  PÅ LAGLIG VÄG  |   LITTERATUR  |  KULTUR    

När Svea hovrätt i höstas friade
sex tonåringar som tidigare
dömts för gruppvåldtäkt på en
jämnårig flicka så väckte do-
men ilska och skarpa protes-
ter. Mest märktes det på soci-
ala medier. Snart hade 50 000
krävt att målet skulle tas upp 
i Högsta domstolen.

Allt fler politiker började
propagera för att införa en ny
lagstiftning om samtycke för
sex. 

Bland jurister är en sådan
reform inte populär.  

I samband med vår årliga
undersökning om vilka advo-
kater som advokaterna själva
vill anlita så frågade vi även
hur de ställer sig till en sam-
tyckeslag. Varannan var emot,
endast var femte advokat
tyckte att det var en bra idé.

”Samtycke är ett intellektu-
ellt begrepp och inte ett utpe-
kande av relevanta sakom-
ständigheter. Det skulle leda
till oändliga tillämpningssvå-
righeter i enskilda fall och för-
anleda ett outtömligt behov
av frågor till målsäganden” 
resonerade en av skeptikerna.  

Folkpartiets rättspolitiske
talesperson Johan Pehrson,
vars parti nyligen bestämde
sig för att föreslå en samtyck-
eslag, har ”stor respekt” för att
juristernas uppfattning skiljer
sig från allmänhetens:

– Vi som är juristutbildade
är ofta mer problematiserande
om verkliga effekter av lag-
stiftning. Det är inte alltid mer
lag som hjälper. Men den nor-
mativa funktionen behövs i
det här fallet, säger han

24
Blendow Group AB, Humlegårdsgatan 14, 114 46  Stockholm, 
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ÖVERST PÅ 
ÖNSKELISTAN 
ADVOKATERNAS ADVOKAT

Johan Eriksson är årets
brottmålsadvokat. Christer
Danielsson är årets affärs-
advokat. 

För tredje året i rad har 
Legally yours låtit advoka-
terna rösta om vilken kol-
lega de själva helst skulle
anlita. 6

18

NEJ TILL 
SAMTYCKE
AKTUELLT

Varannan advokat är
motståndare till försla-
get om att införa en lag
om samtycke för sex.
Störst är motståndet hos
brottmåls-
advokater 
– och bland 
männen.

STÖRST 
I SVERIGE
PORTRÄTT

Efter tre år som riksrevisor
ville Gudrun Antemar 
vidare. I höstas tillträdde
hon som chef för Sveriges
största domstol – Förvalt-
ningsrätten i Stockholm.

– Vårt uppdrag är att
vara nära medborgarna,
säger hon. 

FRAMTIDENS TRANSAKTIONER
TRANSAKTIONER

Fem års stiltje har satt djupa spår i den svenska m&a-marknaden.
Nya arbetsmetoder – och nya verktyg – väntas forma framtidens
transaktioner. Samtidigt hårdnar konkurrensen om uppdragen. 

32
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Advokater och
politiker oense
om samtycke

LEGALLY  |  LEDARE
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ADVOKATERNAS  | ADVOKAT

Storunder
sökning

Den ene räknar med att förlora fler mål än han vinner.
Den andre kunde lika gärna blivit journalist.
Nu har Johan Eriksson och Christer Danielsson röstats

fram som de advokater kollegorna själva helst vill bli 
företrädda av. AV  PETER JOHANSSON  | FOTO MAGNUS LAUPA

Advokaterna
som kollegorna

helst vill ha
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Thomas Olsson  
8,3  procent2 Leif Gustafson

6,8  procent3

Claes Östlund 
3,8  procent6 Claes Borgström

2,3  procent9 Martin Cullberg
2,3  procent9

BROTT
MÅLS
ADVOKATER

TOPPLISTA

För tredje året i rad har Legally
yours tagit reda på vilka ad-
vokater som står högst i kurs
bland kollegorna. Fler än nå-
gonsin – 1188 personer – har
deltagit i årets undersökning.

Vi frågade bland annat vil-
ken kollega de själva helst
skulle anlita i ett brottmål. 

Av de svarande var lite
drygt två tredjedelar – 66,9
procent – män. 

66,2 procent arbetar på 
affärsjuridisk byrå, 18,3 pro-
cent på brottmålsbyrå och
15,4 procent på humanjuri-
disk byrå. 

För andra året i rad utsågs 
Johan Eriksson till den mest
önskade försvarsadvokaten.
Bland brottmålskollegorna

ville hela 28,6 procent helst
företrädas av honom. 

Stödet för Johan Eriksson
är störst även bland advoka-
ter med annan specialitet än
brottmål. 32, 8 procent av
humanjuristerna väljer helst
honom, och 16,8 procent av
affärsjuristerna.

Thomas Olsson – som under
året fortsatt med att få Sture
Bergwall friad från samtliga
de mord han tidigare påtagit
sig och dömts för – knep även
i år andraplatsen. Nu med 8,3
procent av brottmålsadvoka-
ternas röster. ”En mästare på
det juridiska hantverket” löd
en av motiveringarna. 

Ekobrottsspecialisten Leif
Gustafson, som vann den

första omröstningen 2011,
slutade i år som trea. ”Såväl
bäst som trevligast” summe-
rar en av de som röstat på
honom.

Helsingborgsadvokaten
Lars Kruse kom fyra. ”Kvalité
från början till slut; från första
kontakt, i förhör, till sakfram-
ställan och plädering, no more
needs to be said” underströk
en av de röstande.

Advokatsamfundets förre
ordförande Tomas Nilsson
blev femma. ”Står för erfaren-
het och integritet”.

Tre personer delade på sjät-
teplatsen:  delvis skånebase-
rade Per E Samuelson ”kör
ekomål som de vore tvistemål”,
göteborgsadvokaterna

Fredrik Ungerfält ”synes göra
allt i sin makt och lite till” och
Claes Östlund ”strategisk och
analytisk – ingen mediaclown”.

Niondeplatsen delades av sex
personer: Claes Borgström
”engagerad, kunnig och har
medias öra”, Martin Cullberg
”The rising star of Swedish cri-
minal law”, boråsbaserade
Björn Hurtig ”unik i sitt slag
som förkämpe för rättssäker-
heten”, Hanna Lindblom
”mycket kompetent och tuff”,
helsingborgsadvokaten Ste-
fan Rosell ”kompetent och 
kreativ” samt göteborgsba-
serade Allan Stutzinsky ”en
unik kombination av kompe-
tens och fördragsamhet och gör
alltid sitt yttersta”.

Johan Eriksson 
28,6  procent1

REKORDSTORT DELTAGANDE
I ÅRETS UNDERSÖKNING

SOM BROTTMÅLS-
ADVOKATERNA
SJÄLVA HELST
SKULLE ANLITA

������������������������������	���������
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Lars Kruse
6  procent4 Tomas Nilsson

4,5  procent5 Per E Samuelson
3,8  procent6 Fredrik Ungerfält

3,8  procent6

Allan Stutzinsky
2,3  procent9Björn Hurtig

2,3  procent9Hanna Lindblom
2,3   procent9 Stefan Rosell

2,3  procent9

BROTT
MÅLS
ADVOKATER

1.   Johan Eriksson  16,8  %
2. Leif Gustafson 9,9 %
3. Per E Samuelson 7,9  %
4. Hans Strandberg 7,5 % 
5. Thomas Olsson 6  %

1. Johan Eriksson 32,8 %
2. Thomas Olsson 9,2  %
3. Tomas Nilsson 5 %
4. Thomas Bodström 4,2  % 
5. Björn Hurtig 4,2 %

SOM  AFFÄRSADVOKATERNA
HELST SKULLE ANLITA

BROTT
MÅLS
ADVOKATER
SOM  HUMANJURISTERNA
HELST SKULLE ANLITA

Hans Strandberg Thomas Bodstršm

Det Šr ju inte sŒ att jag
gŒr runt och gillar brott
och tycker att folk ska
komma undan i stšrsta 
allmŠnhet. JOHAN ERIKSSON

Kvinnor 33,1%  
Annan 

humanjuridisk 
byrå  15,4%

Afärsjuridisk 
advokatbyrå  

66,2%

Brottmålsbyrå
18,3%

Män 66,9% 

”
▶
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För andra året i rad röstas Johan Eriksson
fram som den brottmålsadvokat kollegorna
själva helst skulle anlita.

– Nu känns det på riktigt, säger han.
AV  PETER JOHANSSON  | FOTO MAGNUS LAUPA

”Alla vill väl ha
en 

advokatsom
kämpar”

������������������������������	����������
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28,6 procent av de röstande
vill företrädas av Johan Erik-
sson. Liksom förra året skör-
dar Försvarsadvokaternas
frontman en storseger.
Tvåan, Thomas Olsson, sam-
lade 8,3 procent.

– På något sätt är det roli-
gare andra gången. Då känns
det på riktigt.

Vad har du fått för kommentarer
under året?
– Många har kommit fram
och sagt grattis. Domare till
exempel. Jag trodde inte att
så många skulle bry sig, men
det verkar de ha gjort.  

Liksom förra året röstade han
själv på Helsingborgsadvo-
katen Lars Kruse.

– Så klart. Han är väldigt
skicklig. Det är inte heller så
lätt att få intressanta upp-
drag när man inte är baserad
i Stockholm. Allt centreras 
ju hit.

Sedan april 2012 slukas en
stor del av Johan Eriksson tid
av ”Playamålet”, den stora
kokainrättegången i Stock-
holm (se separat artikel).

– Jag inser ju nu att även
nästa år kommer att se lika-
dant ut. Nu vilar rätte-
gången. Vi lär inte komma
igång igen förrän tidigast
andra halvan av januari. Se-
dan har vi ett rejält pass kvar. 

Hur har det här påverkat ditt
förtroende för rättsystemet?
– Det här är inte bra, det kan
man väl säga utan att slå sig
själv för bröstet. Det finns en
uppenbar fara när man be-
stämmer sig för att saker är
på ett visst sätt. Inte minst
i polisarbete är det oerhört
farligt att tidigt bestämma
sig för hur saker ligger till.

– Det har hänt att jag också

fått för mig att något har gått
till på ett visst sätt.  Då skju-
ter man ifrån sig motargu-
ment, och så ångar man på.
Men att försvaret kämpar för
klienten, så ska det vara. Vi
kan ju trots allt byta fot när
klienten ändrar sig, det är en
del i systemet. Men staten
har inte samma frihet. De
måste vara extremt noga
med att undvika det. Det får
inte bli personligt

När agerade du så?
– När jag var yngre kunde
jag ibland vara orolig, när
det handlade om stora saker.

Om klienten riskerade 10 års
fängelse till exempel. Då
blev man orolig och tänkte
att man inte fick förlora.
Fullt naturligt, men när man
får de tankarna så blir man
inte professionell.

– Det här är ett kul jobb 
såtillvida att man kan bli lite
bättre varje dag. Själv har jag
mer och mer kommit till in-
sikt om att man måste ta reda
på saker själv. Bara för att
SKL skriver en sak så behö-
ver det faktiskt inte vara så. 

Under året har Johan Eriksson
själv upptäckt flera nya om-

ständigheter som förändrat
utvecklingen i målet.  

– Jag har hittat personer
som är dömda för samma
knarkinnehav som förekom-
mer i vårt mål. Och jag har
lokaliserat ett vittne. Det
borde staten ha gjort i stället,
med alla de kontakter och 
resurser som de har tillgång
till.

Kritiken mot åklagarna är
hård: 

– Förundersökningen lever
hela tiden. Ibland anar jag en
slags taktik. Man håller på
grejer, tills det kommer gi-
gantiska slaskar. Processerna
blir olämpliga när det kom-
mer överraskningar på ömse
håll hela tiden.

Även från din sida
– Ja, på så sätt att jag hittar
saker. 

Hur har det gått till?
– Jag har googlat och fixat.
Jag hittade en amerikansk
domstolsdatabas som heter
Pacer. Där kan du söka på
namn och personnummer.
Jag har letat runt i domstolar
och deras dagboksblad.  Där
kan du beställa ut hand-
lingar, eller skriva ut direkt
från nätet. Men jag har inte
hållit på med någon listegrej. 

Vad är det?
– Säg att en person påstår att
den blivit misshandlad en
viss dag och fått ett blå-
märke. Den säger detta ge-
nom hela förundersök-
ningen.  Sen får du veta att
din klient hittar ett fotografi
som är från den dagen, där
det inte finns något blå-
märke. Då måste du be-
stämma om du omedelbart
ska skicka detta till åklaga-
ren eller låt personen i fråga

Den mest skickliga advokaten just nu  |  Engagerad, smart och med humor

vinner han sina mål  |  Extremt proffsig. Gör egna utredningar. Står upp för

klienten  |  Hittar nya vägar att förbättra inte bara sig själv utan den svenska

rättsprocessen i stort.   |  Han har utvecklat bevisvärderingsgrunderna.   |  Med 

honom kan man lita på att få en rättegång med bästa möjliga utgångspunkt.

DÄRFÖR
VÄLJER DE
JOHAN 
ERIKSSON

Det finns en uppenbar
fara nŠr man bestŠm-
mer sig fšr att saker Šr
pŒ ett visst sŠtt. ”

������������������������������	����������
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I det så kallade ”Playamålet” i
Stockholms tingsrätt står åtta
personer åtalade för bland an-
nat grovt narkotikabrott. 

2010 greps en svensk en-
samseglare  i Västindien. han
åtalades för att ha haft 1,4 ton
kokain ombord. Värdet upps-
kattades till omkring  fyra mil-
jarder kronor. 

Jonas Falk – tidigare Oreds-
son och av medier ibland kal-
lad ”knarkbaronen”– pekades
ut som en ledande person i
knarkhärvan. 

Tingsrättsförhandlingarna
var kon0iktfyllda:
��På grund av samarbete med
internationell polis vägrade rik-
skriminalen ge advokaterna och
tingsrätten insyn i utrednings-
material från det under cover-
arbete som gjorts i målet. 
��När Johan Eriksson och hans
kollega Thomas Martinson
försökte få ta del av materialet
krävdes många turer och be-
gäran om editionsföreäg-
gande. 
��Tonen mellan försvarare och
åklagare var ovanligt infekte-
rad. Bland annat krävde samt-
liga nio försvarare att de tre
åklagarna skulle bytas ut.
��Senare kritiserades försva-
rarnas kostnadsräkningar. Jo-
han Eriksson begärde knappt
fyra miljoner i förhöjt arvode
med motiveringen att han va-
rit förhindrad att ta andra
uppdrag. ”Han har ändå haft
andra uppdrag” menade åkla-
garna. ”Det låter ”surt sa rä-
ven” ” kontrade Eriksson. I slu-

tet av november bestämde
hovrätten att han skulle få den
ersättning han begärt.
��Riksenheten för polismål in-
ledde nio förundersökningar
tjänstefel, mened, bevisför-
vanskning och grov stöld mot
åklagare och poliser i utred-
ningen. Dessa lades senare
ned.
��I mars i år kom tingsrättsdo-
men: Jonas Falk dömdes till
maxstraffet 18 års fängelse
och 50 miljoner i skadestånd.
Johan Erikssons klient dömdes
för försök till grovt narkoti-
kabrott.  Efter två och ett halvt
år i häkte släpptes han dock
därifrån. JO granskar hur kri-
minalvården behandlat ho-
nom. 
��En månad senare konstate-
rade Svea hovrätt att 0era rät-
tegångsfel begåtts i tingsrät-
ten, samt att de är av så
allvarlig art att de kunnat på-
verka målets utgång.
��Efter egen research upp-
täckte Johan Eriksson att ko-
kain som förekommer i målet
redan är avdömt i amerikansk
domstol. 
��Som en följd beslutade Svea
hovrätt att låta rättegången
vila tills Högsta domstolen
fattat beslut om rättegången
över huvud taget kan fortsätta
innan det hela har utretts.
��När Johan Eriksson marke-
rade att han ville följa med när
svenska åklagare skulle resa
över till USA och förhöra de
som dömts i det målet, så fick
han nej.  

Närvarande och mycket rutinerad!  |  Han ger intryck av att vara den mest nyanserade och 

balanserade av de massmedialt uppmärksammade advokaterna. Hans fokus verkar främst

ligga på saken och inte på sin egen person  |  En smart och kreativ terrier  |  Karisma, talang,

pedagogisk, duktig.  |  Sympatisk och lågmäld med stark integritet.  |  Inte rädd för att försvara

såväl poliser som gängmedlemmar. Detta borde göra honom till en allsidig försvarare. 

DET STÖRSTA 

NARKOTIKAMÅLET
I SVENSK HISTORIA

först berätta om blåmärket i
rätten. Kanske kommer du
fram till att du väntar. Annars
kan det komma i ett läge att
någon säger att de blandade
ihop dagarna. 

– Ibland måste man som
försvarare agera lite annor-
lunda.  Men åklagaren kan
inte hålla på med sånt, det är
de som anklagar.

Hur ser samarbetet mellan er
försvarare ut i kokainmålet? 
– I tingsrätten tyckte vi att vi
blev väldigt illa behandlade.
Det visade sig senare att vi
haft fog för det. Det svetsade
ihop en känsla, ett ”vi” på nå-
got sätt. 

– Sen har ju advokater 
ibland olika intressen. Helt
plötsligt kan vi ha inställ-
ningar som går emot varan-
dra. Det är inte mycket sånt i
det här målet, men det kan ju
dyka upp saker. 

Relationen med åklagarna är
uppenbarligen fortsatt kylig.
– Ja, någon stämning oss
emellan finns det över huvud
taget inte. Men nu i hovrät-
ten har vi fått in en fantas-
tisk domare som har tagit
tag i det här på ett sätt som
gjort att det blivit ordning
och reda. 

Hur är en bra domare?
– De håller ordning på för-
handlingar, tar tag i dem på
ett  sätt så att man upplever
att det blir rättvist. Det är det
som har hänt nu. De miss-
tänkta upplever att det inte
är ett ensidigt beslutande
utan att man lyssnar på båda
parter. 

Hur känns det att förlora mål?
– Jag vill inte förlora mål
som jag tycker att jag borde

vinna. Men det är ju inte så
att jag går runt och gillar
brott och tycker att folk ska
komma undan i största all-
mänhet. Jag ställer det kra-
vet på mig själv att jag gör 
så gott jag kan. Jag ska vinna
målen när bevisen inte
räcker.

Gör du det?
– Jag håller koll på mig själv.
Varje år gör jag en lista för
att se om jag lever upp till
mina mål

Vilka är det?
– Att alltid vara lite bättre än
förra året. Det är min egen
statistik. Med vinna menar
jag inte alltid att få klienten
frikänd. Jag sätter upp ett
mål som jag tycker är rim-
ligt. Ibland kan det vara att få
en mildare brottsrubricering.
Jag ska ju egentligen förlora
fler mål än jag vinner, annars
vore det inte klokt.

Hur ser det ut i procent?
– Det skulle jag aldrig be-
rätta. Det är en privatsak.

Vad har du annars på gång
nästa år?
– Jag har många polismål
nästa år. Den här kvinnliga
hundpolisen som var över-
allt i höstas, misstänkt för att
ha slagit en kille med batong
ska jag till exempel köra i
januari. Det blir intressant. 

Vad säger polisen apropå din
hårda kritik mot deras kollegor,
inte minst i kokainmålet? 
– I år tror jag att jag slagit 
rekord vad gäller ingång i
polismål. Det är kul. Alla vill
väl ha en advokat som käm-
par. Och det är liksom bara
det jag gör.

BAKGRUND:
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Biörn Riese
6,5  procent2 Ulrik Smedberg

5,3  procent3Christer Danielsson
7,5  procent1

Per Frisack
3,9  procent8 Dick Lundqvist

3,9  procent8 Olle Flygt
3,4 procent10

AFFÄRS
ADVOKATER

TOPPLISTA

Tvistemålsexperten Christer
Danielsson pŒ advokatbyrŒn
Frank fick flest ršster nŠr af-
fŠrsadvokaterna valde vem
de helst skulle anlita. Han
samlade 7,5 procent av ršs-
terna. 

Fšrra Œrets vinnare Ð Mann-
heimer Swartlings styrelse-
ordfšrande Bišrn Riese Ð blev
Œrets tvŒa med 6,5 procent av
ršsterna. ”Spjutspetskompe-
tens inom många områden, ef-
tertänksam och hårt arbetande”
var en av motiveringarna.

Processexperten Ulrik
Smedberg pŒ Glimstedts kon-
tor i Gšteborg kom trea. ”Lös-
ningsorienterad utan att vara
rädd för att ta en process”.

Setterwalls •ke Fors ”den
smartaste advokaten i Sverige”
och Lundblad & Zettermarcks
Claes Zettermarck ”erfaren,

kunnig och seriös” delade pŒ
fjŠrdeplatsen.

2011 Œrs vinnare Ð Danow-
sky & Partners Peter Danow-
sky Ð blev sexa ”mycket skick-
lig affärsjurist med bred erfaren-
het”.

Lena FrŒnstedt Lofalk 
(se separat artikel) blev sjua i 
affŠrsadvokaternas ranking.

Per Frisack pŒ Lindahls gš-
teborgskontor ”No nonsens”
samt Gernandt & Daniels-
sons Dick Lundqvist ”oerhört
omdömesgill” delade pŒ Œtton-
deplatsen.

Mannheimer Swartlings
Olle Flygt ”stort hjärta, gott
omdöme, brinnande engage-
mang och skarpt sinne” och 
Einar Wanhainen pŒ G Gršn-
berg advokatbyrŒ ”skicklig och
snabbtänkt” delade pŒ tionde-
platsen. 

1.    lena frånstedt 9,4 %
2.  axel Calissendorff  7,3 % 
3.  Peter Danowsky 6,2 %
3.  Claes Zettermarck 6,2 %
3.   malin leffler 6,2 % 
3.   ulrik smedberg 6,2 %

Malin Leffler

SOM AFFÄRS
ADVOKATERNA
SJÄLVA HELST
SKULLE  ANLITA

AFFÄRS
ADVOKATER
som  brottmålsaDvokaterna

helst skulle anlita

De är affärsjuristernas    f
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Åke Fors
5,1  procent4 Claes Zettermarck

5,1  procent4 Peter Danowsky
4,3  procent6 Lena Frånstedt

4,1  procent7

Einar Wanhainen
3,4 procent10

1.  Lena Frånstedt 15  %
2. Peter Danowsky 8,3 %
3. Biörn Riese 7,1 %
4. Axel Calissendorff 6 % 
5. Claes Zettermarck 6 %

Axel Calissendorf

AFFÄRS
ADVOKATER
SOM  HUMANJURISTERNA
HELST SKULLE ANLITA

   FAVORITER

Byråerna har gått för långt med
att driva in de unga juristerna i
fållor och att hålla dem kvar där.

CHRISTER DANIELSSON” ▶

Lena Frånstedt Lofalk

HUMANJURISTERNAS

FAVORIT
När de andra advokatgrupperna sade sitt om
affärsadvokaterna så blev resultatet ett helt
annorlunda än när de själva röstade: 

Lena Frånstedt Lofalk – specialiserad
inom bland annat immaterialrätt, tvister
och avtal, fick flest röster bland såväl hu-
manjurister som brottmålsadvokater. 

15 procents stöd bland humanjuristerna
respektive 9,4 procent avbrottmålsadvoka-
terna. ”Lugn, pedagogisk och saklig” samt
”verkar skärpt” var två omdömen. 
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Duktig med integritet, mod och humor, såvitt jag kan bedöma  |  Duktig reto

riker  |  En advokat med rätt prioriteringar  |  Extremt kunnig  |  Duktig jurist 

Kompetent advokat med integritet |  Kunnig |  Uppträder korrekt  |  Saklig, 

skicklig, ambitiös och omdömsefull |  Synnerligen kunnig både materiellt och 

processuellt |  Snabbt intellekt  |  Jordnära – ej något Östermalmstrams 

DÄRFÖR
VÄLJER DE
CHRISTER
DANIELSSON

De affärsjuridiska advoka-
terna röstar fram Christer
Danielsson, expert på kom-
mersiella tvister och skilje-
förfaranden, som den advo-
kat de helst anlitar. Han
samlade 7,5 procent av rös-
terna.Sedan ett år är han de-
lägare på advokatbyrån
Frank. Tidigare har han
bland annat varit managing
partner för Gernandt & Dani-
elsson.

– Det här är jättekul natur-
ligtvis. När de egna kolle-
gorna röstar fram en så är
det speciellt. 

Hur reagerade du?
– Jag blev förvånad. Jag har
varit med på tiolistan ett par
år men trodde inte att jag
skulle vinna.

Vad tror du det beror på?
– I grunden hänger det nog
ihop med att jag syns ganska
mycket. På kurser, som krö-
nikör i Legally yours - och
ofta i skiljedomssamman-
hang. Sen har jag varit med

ganska länge, drygt 20 år.
Som alltid i konsultbran-
scher så handlar det om att
känna många – och att ännu
fler vet vem man är.

Vad får du för respons på dina
krönikor i Legally yours?
– Det som kommit direkt till
mig har varit uteslutande po-
sitivt.  Folk tycker det är kul
att jag skriver analytiska ar-
tiklar om allmänna frågor
som inte direkt berör det jag
håller på med i yrket utan
mer är av rättspolitisk karak-
tär. Fast i kommentarsfälten
på Dagens Juridik låter det
ibland lite annorlunda. Se-
nast såg jag att jag skulle gå
Stefan Löfvens ärenden. Det
förvånade nog dem som kän-
ner mig.

Bland motiveringarna sägs att
du är ”jordnära – inget Öster-
malmstjafs”.
– Haha! Man kan nog inte
vara mer jordnära än att
komma från Ludvika. 

Vad tror du en sådan kommen-
tar syftar på?-
– Jag tror nog många tycker
att jag har en ganska avslapp-
nad inställning.  Det gäller
nog i både seminarierummet
och rättssalen. Det kommer
ju lite med åren också, att
man vågar visa mer hur man
är – och att man sannerligen
inte kan allt. 

Vem röstade du själv på?
– Jag hade tänkt rösta på
Claes Zettermarck, men lyck-
ades radera länken och
kunde inte delta. Jag röstade
i alla fall på honom förra
året.  Han är extremt kompe-
tent över väldigt breda fält
inom affärsjuridiken. Jag tror
faktiskt inte att det finns nå-
gon annan med den bredden
och med det djupet. 

Hur blir man en bra skiljedo-
mare?
– Genom att först och främst
vara kunnig på breda juri-
diska fält. Ena dagen kan
tvisten gälla en företagsö-

verlåtelse, andra dagen ett
entreprenadavtal och tredje
dagen något helt annat. För
att på ett bra sätt kunna be-
döma de där tvisterna så
måste man ha ganska breda
juridiska kunskaper. Och så
måste man ha rätt stor erfa-
renhet av affärslivet, en
känsla för varför någon gjort
som han gjort och skrivit
som han skrivit. 

Från 15 års ålder jobbade
Christer Danielsson som
journalist på lokaltidningen i
hemorten Ludvika.  Under
flera år på 1980-talet jobbade
han heltid på Ludvika Tid-
ning, Nerikes Allehanda och
Svenska Dagbladet. 

Hur har du nytta av journalist-
karriären?
– På väldigt många sätt fak-
tiskt. Då lärde jag mig att
snabbt penetrera ett kompli-
cerat material och under
mycket stark tidspress pre-
sentera det i begriplig form.
Det är i mångt och mycket

Kärleken gjorde att han övergav statsvetenskapen. Slumpen att han inte blev
journalist. Tvistemålsexperten – och Legally yours-krönikören – Christer 
Danielsson är den affärsadvokat som flest kollegor vill bli företrädda av.

– Jag trodde aldrig att jag skulle vinna, säger han. AV  PETER JOHANSSON  | FOTO MAGNUS LAUPA

”Det är
att bli framröstad av kollegorna”

speciellt
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ADVOKATERNAS  | ADVOKAT

vad vi processadvokater gör
också. I kommersiella tvister
handlar det om att kunna ta
till sig ett ofta väldigt stort
material, sovra fram det som
är relevant och väsentligt
och presentera det på ett pe-
dagogiskt sätt. 

– När jag skriver inlagor
har jag också tjänat mycket
på min journalistbakgrund.
Jag skriver rakare och mer
pedagogiskt än vad jag skulle
gjort i annat fall. I proces-
sammanhang blir det mera
slagkraftigt och mera verk-
samt om man kan och vågar
uttrycka sig rakt och enkelt. 

Varför blev du jurist?
– När jag kom till Uppsala
1981 så var jag 20 år. Jag
läste statskunskap i tre ter-
miner. Min tanke var att dok-
torera. Jag fick ett stipen-
dium till USA som var ett
steg på den vägen. Precis då
träffade jag Johanna som jag
nu är gift med. Jag blev helt
enkelt kär och struntade i
USA. Istället åkte vi till Au-
stralien och liftade runt i ett
halvår. Då började jag fun-
dera över vad jag skulle göra.
Jag hade kompisar som läst
några terminer på juristlin-
jen och de ver-
kade tycka att det
var väldigt sko-
jigt, ganska kon-
kret och handfast.
Då provade jag
det i stället och
upptäckte att det passade
mig som hand i handske.

– Juridiken är en ganska
skön förening mellan sam-
hällsvetenskap, språk och lo-
gik. Alla de tre sakerna var
jag hyfsat bra på. 

Har du någonsin längtat till-
baka till journalistiken?
– O ja, det var fantastiskt ro-
ligt.  När jag i mitten av 80-
talet var politisk reporter i
min hemort Ludvika till ex-
empel. Det var en brytnings-
tid i lokalpolitiken, med mas-
sor av skandaler med
avgående kommunalråd och
annat. Och minst lika kul var
det förstås när jag ett par år
senare närgånget fick bevaka
rättsfrågor på Svenska Dagb-
ladet. Jag hade nog i princip
lika gärna kunnat gå journa-
listvägen. Jag blev erbjuden

fast jobb på SvD när jag gått
halva juristlinjen men tack-
ade nej. Jag kände att jag be-
hövde plugga klart innan jag
bestämde mig, så att studi-
erna inte skulle ha varit i
onödan. Men när jag sedan
började jobba på Lagerlöf &
Leman, då hade jag ju redan
fattat mitt beslut. 

För några år sedan sökte du jobb
som justitieråd i Högsta dom-
stolen.
– Det var rätt att prova. Se-
dan blev jag ju utslagen. .
Men det var ju väldigt kom-
petenta personer som utsågs
så det var inte mycket att
säga om.

Ska du försöka igen?
– Det får vi se. Omöjligt är
det inte. Jag tror att det är ett
väldigt givande arbete. Jag
skulle nog vara väldigt road
av det. Jag är intresserad av
straffrätt och andra frågor
som ligger bortom mitt nu-
varande arbetsfält.  I HD får
man gå på djupet även i de
frågorna.  

Vad gör advokatbyråerna för
misstag just nu? 
– Jag har länge tyckt att
många av de stora affärsjuri-

diska byråerna drivit speciali-
seringen bland unga jurister
alltför hårt.. En av mina käpp-
hästar är att om man så små-
ningom ska bli en skicklig ad-
vokat så måste man arbeta
brett i ganska många år. Inte
gräva ner sig i ett rättsområde
eller bransch tidigt i karriären.
Då får man aldrig den erfaren-
het och överblick som behövs
när man som äldre i yrket ska
kliva in i idealrollen för en ad-
vokat – som en consigliere
som kan tala om för klienten
vad den ska göra – och vad den
inte ska göra. Byråerna har
gått för långt med att driva in
de unga juristerna i fållor och
att hålla dem kvar där.

Man kan nog
inte vara mer
jordnära än att
komma från
Ludvika. ”
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Jag har ingen 
uppfattning 
29,4%     

Vet inte 
35,8%

Vet inte 
13,5%

Ja, 21,3% 

Nej 49,3% 

AFFÄRS-
JURISTER

BRÅTTMÅLS-
JURISTER

HUMAN-
JURISTER

Ja  22,3%

Nej 41,9%

Ja  11,2%

Nej 75,3%

Ja 29,3%

Nej  48,6%

Vet inte 
22,1%

SKA DET INFÖRAS EN LAG OM SAMTYCKE TILL SEX?
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AKTUELLT

Under hösten har kraven på en ny samtyckeslag ökat. 
Men varannan advokat är motståndare till en sådan föränd-
ring. Endast var femte är för.

Starkast är invändningarna hos brottmålsadvokater. 
Tre av fyra säger nej till en samtyckeslag.

Det framgår av Legally yours undersökning. 

VARANNAN
ADVOKAT
SÄGER NEJ

KRAV PÅ SAMTYCKESLAG

I september friade Svea
hovrätt sex tonåringar – mel-
lan 15 och 17 år gamla -  för
att ha våldtagit en jämnårig
flicka. i tingsrätten hade
straffen blivit ungdomsvård
med särskild föreskrift. fem
av dem dömdes dessutom till
ungdomstjänst, som mest
150 timmar.

När hovrätten sedan rev
upp domen kom responsen
direkt. Allmänhetens kritik
var stenhård. mest märktes
opinionen på sociala medier.
På bara några dagar skrev
över 50 000 upp sig på en di-
gital namninsamling där
kravet var att Riksåklagaren
skulle ta målet till Högsta

domstolen. Ett facebookin-
lägg riktat till hovrättspresi-
denten Fredrik Wersäll dela-
des över 20 000 gånger. Mer
traditionella medier fylldes
av debattinlägg och paneler
som diskuterade frågan.
Snart omfattade diskussio-
nerna förslag om en ny lag
för samtycke vid sex.  
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AKTUELLT

Flera politiska partier be-
slöt sig för att driva frågan.

I samband med vår attity-
dundersökning bland Sveri-
ges advokater frågade vi
även om de tycker att det ska
införas en ny lag för sam-
tycke för sex. Varannan advo-
kat – 49,3 procent – var emot.
Bara drygt var femte – 21,3
procent – var för en sådan
lagstiftning. 29,4 procent av
de svarande uppgav att de
inte hade någon uppfattning. 

Bland brottmålsadvoka-
terna är motståndet starkast.
Tre av fyra – 75,3 procent –
är mot en samtyckeslag. En-
dast drygt var tionde – 11,2
procent – är för.

Motsvarande siffror för hu-
manjurister är 48,6 procent
(mot) samt 29,3 procent (för).

Mer än var tredje affärsad-
vokat säger sig inte ha någon
uppfattning; 35,8 procent.
41,9 procent är emot, 22,3
procent är för.

Tittar man efter vilket kön

de svarande advokaterna har
så blir skillnaderna mycket
tydliga.

39,8 procent av de kvinn-
liga advokaterna vill att en
samtyckeslag ska införas 
30,6 är emot.

Bland männen är det endast
12,6 procent som vill se en
samtyckeslag. Mer än varan-
nan 58,1 procent är emot. 

En av de advokater som
vill se en samtyckeslag skri-
ver:

”Mest av pedagogiska,
brottsförebyggande skäl.
Men tror också att det kan
medföra en mindre prax-
isförändring när den natur-
liga frågan till gärningsman-
nen blir "på vilket sätt
samtyckte hon/ han?" Någon
typ av förklaringsbörda ham-
nar på den tilltalade. Hypote-
tiskt samtycke friar inte och
det är väl frågan om domsto-
lar accepterar "tyst sam-
tycke".”

En av motståndarna kon-
staterar:

”Samtyckeslagstiftningen
kommer medföra att kvinnor
blir våldtagna en gång till i
domstolen av försvarsadvo-
katens ingående frågor efter-
som advokaten måste få
ställa vilka frågor som helst
även om de framstår som
väldigt integritetskrän-
kande.”

Motståndarnas invändningar
bygger till stor del på svårig-
heter att bevisa samtycket.

Johan Eriksson, den brott-

målsadvokat störst andel av
advokaterna vill anlita, är
emot. En samtyckeslag
skulle inte ha någon effekt,
menar han:

– Det kommer inte att göra
någon skillnad. Rättegång-
arna skulle se exakt likadana
ut ändå, säger han.

– Ingen kan tycka att vi
inte ska kämpa mot sexuella
övergrepp, men alla måste
inse att vi inte kan offra
rättssäkerheten. bevisproble-
matiken kommer att bestå.
det här är bara politik.

Johan Pehrson, Folkpartiets
gruppledare i riksdagen,
rättspolitisk talesperson och
själv jurist förstår att advo-
katerna är skeptiska: 

– Ibland så förekommer en
missuppfattning om att vi i
Sverige ska införa en sam-
tyckesbaserad lagstiftning
inom alla sexualbestämmel-
ser, så som man har i de ang-
losaxiska länderna. Men det
här är mer av en bottenplatta
i sexualbrottslagstiftningen.
Om det inte förekommer hot,
våld eller tvång, eller för den
delen en negativ miljö, så

prövas det i första hand efter
det. Skulle det finnas något
fall där det går att bevisa att
samtycke inte har inhämtats
så skulle man kunna pröva
det. Men det är inte så
många fall som det kan bli
här kan bli aktuellt, eftersom
vi har en så omfattande defi-
nition av våldtäkt, säger han.

Du har tidigare varit skeptisk
mot en samtyckeslag.
– Jag hoppas att det kan ha
en tydlig normativ verkan.
Det är en ytterligare marker-
ing att man har en rätt att

säga nej och en skyldighet
för alla som tänker ingå en
sexuell handling med en an-
nan människa att man tillför-
säkrar sig att den samtycker.

Vad betyder det att jurister har
en annan attityd än allmänhe-
ten? 
– Det har jag stor respekt för.
Vi som är juristutbildade har
ofta en mer problematise-
rande bild kring åtgärder.
Det är inte alltid mer lag som
hjälper. Men den normativa
funktionen behövs i det här
fallet. 

Alltför många män tappar helt huvudet i vissa situationer och går över 

juridiska och moraliska gränser  |  Införandet av en samtyckesbestämmelse 

är ett nederlag i sig men ändå en nödvändighet i brist på bättre lösningar.

Annars kan inte domstolen fälla gärningsmannen idag |  Bättre skydd för

båda parter!  | Det är befängt att det inte redan finns

DÄRFÖR
ÄR DE FÖR
SAMTYCKES

LAG

”DET ÄR INTE ALLTID MER LAG SOM HJÄLPER”

Johan Pehrson, Folkpartiets
gruppledare i riksdagen, 

Det kommer inte att
göra någon skillnad.
Rättegångarna skulle se
exakt likadana ut ändå.”
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Ha en frisk och aktiv kick-off i Stockholms 
skärgård. I priset ingår välkomstdryck med 
tilltugg, kallbad, pool och relax, 2-rätters 
middag, del i dubbelrum samt frukostbuffé.
Passa även på att prova våra nya aktiviteter 
som vintergrillning och drinkskola.
Välkommen.

VINTER KICK-OFF
på Sandhamn

FÖR ENDAST 1395 -/PERS.

LÄS MER OM KICK OFF-PAKETEN
PÅ WWW.SANDHAMN.COM

:

‣ Det skulle skapa incitament för
män att verkligen försäkra sig om
att tjejen är med på noterna
‣ Det är helt galet nu
‣ Det är en grundläggande rät-
tighet att var och en måste äga
rätt att bestämma över sin egen
kropp och ha rätt att säga nej
‣ Eftersom en del (män) inte
tycks förstå skillnaden mellan
underförstådda ja eller nej
‣ En ömsesidig sexuell handling
kräver samtycke varför det också
bör vara stadgat i lag
‣ För att det är helt sjukt att män
kan utnyttja kvinnor i utsatta si-
tuationer utan att det blir våld-
täkt med hänvisning till att hon
inte gjort tillräckligt motstånd.
‣ Förbättrar troligen skydd till
brottsoffer trots bevissvårigheter
‣ I ett civiliserat samhälle borde
det kunna vara någon slags
grundläggande regel att någon
ska samtycka till sex. Om inte
samtycke finns, får man helt en-
kelt låta bli. Helt sjukt med dessa
domar från gubbar i tingsrätt,
hovrätt och högsta domstolen.
‣ Mest av pedagogiska, brottsfö-
rebyggande skäl. Men tror också

att det kan medföra en mindre
praxisförändring när den natur-
liga frågan till gärningsmannen
blir ”på vilket sätt samtyckte
hon/ han?” Någon typ av förklar-
ingsbörda hamnar på den tillta-
lade. Hypotetiskt samtycke friar
inte och det är väl frågan om
domstolar accepterar ”tyst sam-
tycke”.
‣ Orimlig bevisningssituation
‣ Så att vi advokater får mer
jobb.
‣ Trots bevissvårighet är det
självklart.
‣ Uppenbarligen funkar inte den
nuvarande lagen och domstolen
verkar inte förstå att ett nej bety-
der nej. Om detta kan underlätta
och ge oss fler fällande våld-
täktsdomar så är det önskvärt.
‣ Vilken normal människa vill ha
sex med någon som inte sam-
tycker?
‣ Bevisbördeplaceringen blir
dock en nöt att knäcka. 

På karnovgroup.se är det inte bara över 250 av landets ledande experter 

som har ordet när lagstiftning ska kommenteras och diskuteras. Nu har vi 

även gjort det möjligt för användarna att dela med sig av sina ovärderliga 

erfarenheter om rätt och orätt. På så sätt kan alla effektivt tillgodogöra 

sig den kunskap som kan få dem att fatta bättre beslut, snabbare.

Ta lagen i egna

DÄRFÖR ÄR DE MOT
SAMTYCKESLAG

SIDAN 23
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Mälarvillan AB  
Huvudkontor: 021-470 56 00

Adress: Sjöhagsvägen 6, 721 32 Västerås 
E-post: info@malarvillan.se  |  malarvillan.se

Mälardalens enda hustillverkare
Full frihet gör att du kan styra maximalt själv! 
Full frihet i utformning och stil gör att ditt trähus  
kommer att kännas både unikt och hemtrevligt. 
Våra skickliga egna konstruktörer och säljare  
hjälper dig att hitta en optimal planlösning utifrån 
dina behov och drömmar. Vi har kunskapen och vi 
älskar att skapa  lösningarna!

Givetvis ser vi till att tillgodose era önskemål  
oavsett om ni vill ha ett enklare hus på landet eller ett 
fritidshus med standard likt ett permanentboende.  
 

I samråd hittar vi rätt entreprenadform för hus- 
bygget. Om du vill hålla i en del trådar själv eller 
köpa helt färdigt. Stomrest hus, huset i delar,  
färdig utsida eller helt nyckelfärdigt. Vi har  
etablerade samarbeten och färdiga rutiner med en 
rad olika byggentreprenörer beroende på vart du vill 
bygga och hur du vill bygga. De nyckelfärdiga hus vi  
levererar på generalentreprenad, byggs av våra 
noga utvalda samarbetspartners med lång erfaren-
het av att bygga villor och småhus.

Läs me på malarvilan.se

Betäl  
vår  

katalog
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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.

Ekenberg & Andersson Advokatbyrå – svensk och internationell affärsjuridik

‣ Det är en populistisk kriminali-
sering som ytterst grundar sig på
några få feministers önskan att
män ska dömas till våldtäkt utan
att rättssäkerheten i dessa fall
behöver beaktas.
‣ Samtyckeslagstiftningen kom-
mer medföra att kvinnor blir
våldtagna en gång till i domsto-
len av försvarsadvokatens ingå-
ende frågor eftersom advokaten
måste få ställa vilka frågor som
helst även om de framstår som
väldigt integritetskränkande.
‣ Det byråkratiserar privatlivet.
Jag tror ingen vill gå till notaries
publicus när det skall till.
‣ Det kommer inte att bli någon
ändring i praktiken om inte bevis-

bördan flyttas till den tilltalades
sida, vilket knappast är förenligt
med gängse rättssäkerhets-
principer. Även konkludent sam-
tycke måste ju rimligtvis godtas.
I stället för att som nu strida om
våld eller tvång så kommer stru-
den att stå om samtycke läm-
nats och i förlängningen om
samtycket lämnats av fri vilja.
‣ Det ligger redan i gällande rätt
att det ska finnas ett samtycke.
Det behöver inte skrivas särskilt.
Det ändras alltför mycket i sexu-
albrottslagstiftningen som en
eftergift till strömningar i tiden.
‣ Det riskerat att bli än mer paj-
kastning än vad det redan är i
vissa våldtäktsmål.

‣ Det skulle betyda omvänd be-
visbörda för sexualbrott - om
man inte kan visa att samtycke
har funnit så blir man dömd -
inte acceptabelt!
‣ Därför att det är främmande
för det mänskliga samspelet i re-
levant avseende att aktivt in-
hämta samtycke. Förförelseak-
ten har väldigt lite med juridik att
göra, och så bör det forsätta att
vara.
‣ Ej rättssäkert
‣ Flyttar fokus till offret
‣ Fullständigt befängt
‣ Fungerar inte juridiskt efter-
som samtycke är ett intellektu-
ellt begrepp och inte ett utpe-
kande av relevanta

sakomständigheter. Samtycke
skulle leda till oändliga tillämp-
ningssvårigheter i enskilda fall
och föranleda ett outtömligt be-
hov av frågor till målsäganden
om hur samtycket har lämnats,
uttryckligen, underförstått, tyst,
konkludent o.s.v.
‣ Först bör gällande lagändring
per 130701 prövas i domstolarna.
‣ Hur bevisar man att man fått
samtycke? Genom skriftligt av-
tal?
‣ Hur kommer det gå att avgöra
när ett samtycke plötsligt ändras
till ett nej, eller om samtycket är
mer eller mindre framtvingat
utan att det är fråga om ett
brottsligt hot?

Den reglering som finns i BrB är tillräcklig.  | Att kräva ett formellt samtycke

känns onödigt formalistiskt men givetvis skall ett nej ifrån en kvinna beaktas.

Att kräva ett uttryckligt samtycke med ord skulle bli löjligt.  | Befintlig lag är

tillräcklig.  | Bevisbördans placering riskerar att förskjutas till den tilltalade.

Det erfordras redan samtycke enligt gällande lag!

DÄRFÖR
ÄR DE MOT
SAMTYCKES

LAG
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TRANSAKTIONER

Man måste se till att
klienten får maximal
nytta av sina
förutsättningar.”
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Fem års stiltje har satt djupa spår i den
svenska m&a-marknaden.

Nya arbetsmetoder – och nya verktyg –
väntas forma framtidens transaktioner.

Samtidigt hårdnar konkurrensen om upp-
dragen. Den totala mängden legalt jobb har
minskat, säger Malin Leffler på Roschier.

AV PETER JOHANSSON

Gryning för
transaktions

marknaden
��NYA PROCESSER   ��FÖRBÄTTRADE VERKTYG   ��HÅRDARE KONKURRENS
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TRANSAKTIONER

Det förra decenniets transak-
tionsfeber formade den
svenska advokatbyråmarkna-
den. Vid företagsförvärv var
det vanligt med stora auktio-
ner, med flera budgivare. För
att möta marknadens behov
satsade allt fler byråer på
transaktioner. Nya byråer
startade. Och de befintliga
byggde ut sina m&a-avdel-
ningar.

Efter investmentbanken
Lehman Brothers fall i sep-
tember 2008 så har markna-
den förändrats. Under stora
delar av 2013 har det rått
stiltje. I en intervju med Le-
gally Business beskrev Gab-
riel Urwitz på private equity-
firman Segulah – ny
ordförande i riskkapitalföre-
ningen – transaktionstakten
som ”långsam”:

– Tittar man på antalet
gjorda affärer i vår sektor så
är första halvåret i år det
sämsta på tio år, utan tvekan.
För oss spelar det inte så stor
roll. Det är möjligen lite
värre för de konsulter vi kö-

per tjänster av, i och med att
vi köpt färre sådana på se-
nare tid.

Malin Leffler röstades ny-
ligen fram som Årets affär-
sjurist i undersökningen Kli-
entbarometern. För två år
sedan lämnade hon Vinge för
att bli chef för Roschiers
m&a-avdelning i Stockholm.
Vi bad henne reda ut hur
framtidens företagstransak-
tioner kommer att se ut.

– Vi har haft generellt sett
låg aktivitet på m&a-mark-
naden och har dessutom sett
allt fler försäljningsproces-
ser där man inte bjuder flera
parter till en auktion  utan
istället förhandlar direkt
med de budgivare man bedö-
mer som mest sannolika kö-
pare, säger Malin Leffler.

– Processerna är mer
skräddarsydda. 

På advokatbyråmarknaden
blir konsekvenserna uppen-
bara. 

För advokatbyråmarkna-
den blir konsekvenserna up-
penbara. 

– Behovet av kvalificerade
juristtjänster på m&a-sidan
har minskat väsentligt. Tidi-
gare kunde 3–4 byråer vara
involverade för olika köpares
räkning i nästan varje pro-
cess.  Varje budgivare be-
hövde hjälp med due dili-
gence, med att förhandla
fram ett bra avtal, med finan-
sieringen och med konkur-
rensrätten. Först när alla
budgivare sprungit hela vä-
gen i mål valdes den slutliga
köparen ut. Den totala mäng-
den legalt jobb i marknaden
var alltså mycket större än i
dag. 

– Då fanns det tillräckligt
med arbete för ett stort antal
bra m&a-byråer. Nu är beho-
vet väsentligt mindre. Det är
en enorm förändring.

Vad menar du med bra byråer?
– Byråer med transaktion-
svana, som kan marknads-
praxis. Som kan hjälpa klien-
ten att förstå dynamiken –
och vad som behövs för att
deras bud ska vinna. 

Malin Leffler beskriver
priset som ”en jätteviktig
faktor för att en budgivares
bud skall gå vinnande ur en
budstrid. Men fler faktorer
kan ha betydelse.

– Om man inte har en kli-
ent som erbjuder det absolut
bästa priset så kan man
hjälpa klienten genom att se
till att klienten lägger sig så
rätt som möjligt på övriga
villkor. Till exempel säkerhet
i att closingen blir av,
minska behov av garantier
och så vidare.  

– Man måste se till att kli-
enten får maximal nytta av
sina förutsättningar. Om
man till exempel inte behö-
ver extern finansiering,
framhåll det gentemot sälja-
ren. Kräv inte hängslen och
livrem ifall ni inte verkligen
behöver det.  

Som m&a-specialist på
Vinge upplevde Malin Leff-
ler 00-talets uppgång på
transaktionsmarknaden.

– Till en början var vi inte
någon bred grupp av byråer
som konkurrerade om de
mest intressanta uppdragen. 

Efter Advokatsamfundets
nya riktlinjer kring hur byrå-
erna skulle agera vid auktio-
ner så förändrades förutsätt-
ningarna, en byrå kunde nu
bara företräda en budgivare
vid varje auktion. 

Många av de mindre byrå-
erna byggde upp en stor
m&a-kapacitet i form av en
omfattande  personalstyrka. 

– Jag tror att de har det
jobbigt nu på vissa håll. Men
om man slutar anställa ska-
par man samtidigt hål i sin
struktur framåt. Vi själva för-

Många håller två alternativ
öppna, både ett börsspår och
ett m&a-spår. ”

Malin Leffler rösta-
des nyligen fram som
Årets affärsjurist 
i undersökningen 
Klientbarometern.
Förra året lämnade
hon Vinge för att bli
chef för Roschiers
m&a-avdelning i
Stockholm. 
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söker hela tiden anställa folk
så att vi inte skapar glipor i
associatessystemet. 

– Många talar om att vi har
en stor våg av transaktioner
att vänta bland annat för att
riskkapitalbolagen måste sälja
sina innehav. Så är det i och
för sig, men än så länge har vi
inte sett den. Private equity-
bolagen har suttit stilla i bå-
ten under lång tid – de har bli-
vit mer selektiva i vad de tittar
på och arbetar med att ut-
veckla sina portföljer.  

De senaste månaderna har
Malin Leffler märkt ett ökat
intresse för börsnoteringar. 

– Många håller två alter-
nativ öppna, både ett börsspår
och ett m&a-spår. Man vill
maximera förutsättningarna
för båda. För de byråer som
har bra börsnoteringskompe-
tens så kommer det att vara
en jätteviktig faktor. 

Hur har marknaden sett ut de
senaste månaderna?
– Det finns fortfarande stora

processer och en del har va-
rit framgångsrika. Försälj-
ningen av Apoteket Hjärtat
till exempel. Och vid försälj-
ningen av SF Bio fanns det ett
stort antal budgivare som
lade ned stora resurser. Det
kändes som en process från
2006.

I vilka branscher syns mest ak-
tivitet?
– Vi ser många infrastruktur-
dealar och inom media finns
ett totalt konsoliderings- och

utvecklingsbehov.  
– Tidigare var till exempel

vård- och skolsektorerna jät-
teheta. Nu har förutsättning-
arna ändrats, i och med den
politiska diskussionen om
vinster i välfärden. Nu sitter
många private equity-bolag
fast i den sektorn trots att de
helst skulle vilja avyttra bo-
lagen. Sverige skulle som in-
vesteringsland må bra av
större förutsägbarhet vad
gäller reglering, politiska
initiativ och skattetryck. 

”Det finns fortfarande stora processer
och en del har varit framgångsrika. 

�
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Vid en transaktion måste 
säljaren typiskt garantera att
företaget har de egenskaper
som utlovats i samband med
försäljningen, vad gäller bok-
föring, immateriella rättig-

heter, skatt med mera. Med
en m&a-försäkring kan sälja-
rens ansvar för de eventuella
brister tas över av ett försäk-
ringsbolag. 

– Säljaren tar ingen eller

mycket begränsad risk vilket
gör en köparkandidat som er-
bjuder den möjligheten till
en attraktiv budgivare, kon-
staterar Malin Leffler.  

Vi har sett en ökning av

användandet av m&a-försäk-
ring på svenska marknaden
de senaste åren

Bondfinansiering har ju blivit
väldigt populärt i svenska
marknaden som ett sätt att
refinansiera bolag. Malin
Leffler tror att bondfinansi-
ering snart kommer att börja
användas även för förvärvs-
finansiering av transaktioner
i Sverige vilket har varit van-
ligt vid stora transaktioner

internationellt. 
– I stället för att teckna ett

banklån kan köparen nu ge
ut ett finansiellt instrument
som insitutionella investe-
rare och andra inbjuds att
teckna. säger Malin Leffler. 

– Utvecklingen av bond-
marknaden i Sverige det se-
naste året är otroligt intres-

sant eftersom det är en ny fö-
reteelse på marknaden. Un-
gefär som när private equity
kom, det var en helt ny typ
av aktör och transaktioner
som juristerna fick hjälpa att
sätta spelreglerna för i Sve-
rige. 

Här sker nu ett liknande
pionjärarbete. Hur ska en

svensk bond se ut? Vad är en
vettig nivå på villkor? Hur
ska den bli konkurrenskraf-
tig jämfört med ett interna-
tionellt instrument? Det är
innovation på hög nivå, jag
kan tänka mig att de som får
jobba med den här juridiken
har väldigt roligt.  

Med M&A-försäkring
tar säljaren ingen risk

Transaktionjurister har lätt att fatta beslut och
hög riskaptit, enligt Anna Lensmar-Friedman på
Poolia Juridik. För Legally yours systertidning Da-
gens Juridik utvecklar hon vad som kännetecknar
m&a-experter:

– De jobbar hellre med helheten än med detal-

jerna och är mycket utåtriktade och sociala. De vill
gärna leda och stå i centrum, de är tävlingsinrik-
tade och har nära kontakt med sina känslor. 

Många beskriver sig även med termen ”money-
driven”. Allt detta enligt en ny studie från Poolia
Juridik.

SÅDAN ÄR
M&A-

SPECIALISTEN

Bondfinansiering – en innovation på hög nivå

NYA VERKTYG ÄR PÅ VÄG ATT FÖRÄNDRA 
FÖR BOLAGSTRANSAKTIONER I SVERIGE
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å Englands östkust ligger staden Hull. I mer än 100
år har det här funnits ett fotbollslag som hetat
Hull City AFC (förkortning för Association Foot-
ball Club). I år spelar man i den högsta engelska

ligan, Premier League. Men man heter inte
längre det man alltid har hetat. Nu är namnet

istället Hull City Tigers. Och klubbens ägare – Dr Assem
Allam, en affärsman med rötterna i Egypten – planerar nu
att även ta bort ”City” ur namnet och låta klubben heta

bara Hull Tigers. 
Tanken bakom namnbytet är att öka klubbens attraktions-

kraft runt om i världen. Det handlar om – för att citera klub-
bens hemsida – ”global marketing impact”. Dr Allam ser alltså
ett kommersiellt värde i namnbytet. Klubbens fans är inte lika
glada åt saken, för att uttrycka sig milt. Men de har inget att
säga till om. Det är dr Allam som bestämmer. Till BBC sa han
när han fick kritiska frågor om namnbytet: ”Nobody interferes
with my business decisions. Nobody.”

I Cardiff – Wales största stad – finns ännu en klubb som spe-
lar i Premier League, Cardiff City Football Club. Från
1908 och framåt – klubben grundades några
år tidigare – spelade man i blåa tröjor och
klubbens smeknamn har också alltid varit
The Bluebirds. Men när klubben 2010 togs
över av den malaysiske miljardären Vin-
cent Tan var det slut med 100 år av blått.
Den nya matchtröjan är röd. Och i klub-
bens emblem har den blåa fågel som ti-
digare dominerade märket ersatts av en röd drake. Till
skillnad mot konkurrenten från Hull heter klubben fortfarande
Cardiff City Football Club. Men enligt engelska mediauppgif-
ter leker Vincent Tan med tanken på att döpa om den till Car-
diff Dragons.

I den österrikiska staden Salzburg grundades 1933 en fotboll-
sklubb som gavs namnet SV Austria Salzburg. I mitten på
1990-talet vann man den högsta österrikiska ligan flera
gånger och nådde 1994 också hela vägen fram till finalen i
den europeiska s.k. UEFA-cupen, där man dock förlorade mot
det italienska storlaget Inter. 2005 köptes klubben av Red Bull
GmbH, bolaget som tillverkar och säljer energidrycken med
samma namn. Klubben döptes genast om till FC Red Bull Salz-
burg och den nye ägaren förklarade att ”detta är en ny klubb
utan historia”. Klubbmärket domineras numera av de två tju-
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”ÅHH   VI   EEE   RED  BULL!”

P
rar som är kärnan i varumärket Red Bull.

Gemensamt för klubbarna från Hull, Cardiff och Salzburg är
att de nått sportsliga framgångar efter att ha övertagits av
penningstarka ägare. Ägarna har tillfört stora resurser till
klubbarna och gjort det möjligt för dem att skaffa bättre spe-
lare och förbättra organisationen runt laget. Men det har skett
till priset av att 100-åriga traditioner har övergivits. Alla som
håller på ett lag vet att namn, färger och klubbmärken är he-
liga; de är det som består generation efter generation, medan

spelare och ledare kommer och går. Att byta från
blåa till röda tröjor, 

att ersätta fågeln i klubbmärket med en drake
eller att ändra klubbens namn till något som

låter klatschigare i Asien (Tigers, Dragons)
eller till och med ändra namnet till ett
varumärke, det tar kål på klubbens själ.

Kanske är den lite framgångsrikare idag tack
vare ägarnas pengar men det är inte längre

samma klubb. Och vad händer den dagen ägarna
tröttnar? Då försvinner också pengarna och de

sportsliga framgångarna. Kvar finns inget. 
Själv är jag AIK-are. Andra är – hur märkligt det än är –

djurgårdare. Åter andra håller på Blåvitt, bara för att nämna
tre av landets storklubbar. Lek med tanken att IFK Göteborg
blev uppköpt av, säg, penningstarka kinesiska investerare. De
har för avsikt att försöka exploatera varumärket IFK Göteborg,
laddat med värden som dubbla segrar i en stor europeisk tur-
nering. Men investerarna tycker inte att blå och vita ränder
passar in i deras marknadsföringskoncept. Det är bättre att
tröjorna är röda. Att det råkar vara den färg som ärkerivalen
Örgryte IS spelar i har ingen betydelse. Och vad fansen tycker
spelar ingen roll. ”Nobody interferes with my business deci-
sions”, som Hull-ägaren sade till BBC.

Eller lek med tanken att Red Bull vill göra en storsatsning i
Sverige. Energidrycken säljer redan mycket här i landet men
om den förknippas med idrottsverksamhet och får ständig tv-

MAKTEN ÖVER KLUBBARNA 
LIGGER KVAR I IDROTTS-
RÖRELSEN, OCH MAKTEN 
GÅR INTE ATT SÄLJA. ”
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exponering kan det bli en kraftig boost för försäljningen. Vad
passar i så fall bättre än AIK, med en större supporterskara än
någon annan klubb, på högsta nivå i både fotboll och ishockey
och ständigt omskriven i media. Sagt och gjort: Klubbmärket
ersätts av en sköld med två röda tjurar, tröjorna byter färg från
svart till rött och klubbens nya namn är Red Bull AIK, det se-
nare ordet kvar som en eftergift till fansen; från början var kon-
cernledningens förslag att man skulle heta Red Bull Capitals.

För ett år sedan kunde man befara att detta inte bara var en
tankelek utan något som mycket väl skulle kunna bli verklig-
het. Starka krafter – inklusive fotbollförbundet och ishockey-
förbundet – drev nämligen linjen att en grundbult i det
svenska idrottsregelverket skulle ändras, nämligen den be-
stämmelse som säger att det visserligen går bra att driva eli-
tidrottsverksamhet i aktiebolagsform men att en ideell
förening måste äga minst 51 procent av rösterna i bolaget. 

Formellt var förslaget inte att ta bort regeln
utan ”bara” att flytta den från Riksidrottförbun-
dets stadgar till respektive specialidrottsför-
bunds stadgar. Argumentet var att respektive
idrott – som fotbollen och ishockeyn – själva var
kapabla att bestämma om 51procent-regeln
skulle vara kvar eller inte. Det låter ju bra och
ofarligt. Men i förlängningen var förstås tanken
att regeln skulle avskaffas helt och hållet. Det är
först då som det går att attrahera penningstarka
investorer till klubbarna. Så länge någon annan –
den ideella föreningen – sitter på röstmajoriteten
på bolagsstämman är det ju inte särskilt intres-
sant för malaysiska miljardärer, Red Bull eller andra att inve-
stera i idrottsaktiebolag.

Men i det viktigaste idrottspolitiska beslut som fattats på
mycket länge sade Riksidrottsmötet tidigare i år nej till försla-
get. Det betyder att makten över klubbarna ligger kvar i id-
rottsrörelsen, att makten inte går att sälja. 

Visserligen får det till följd att den svenska fotbollen får
fortsätta med små budgetar som inte gör det möjligt att attra-
hera toppspelare till Allsvenskan, men å andra sidan behåller
den sin själ. Vi som vecka ut och vecka in följer vårt lag behö-
ver inte riskera några plötsliga färg- och namnbyten, dikte-
rade av rent kommersiella skäl. Är man IFK-fans vet man att
klubben fortsätter att spela i sina blåvita dräkter. Och är man
AIK-are vet man att världens vackraste klubbmärke kommer
att bestå och inte ersättas av några tigrar, drakar eller tjurar.
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ÄR MAN AIK-ARE VET MAN ATT VÄRLDENS VACKRASTE 
KLUBBMÄRKE KOMMER ATT BESTÅ OCH INTE ERSÄTTAS 
AV NÅGRA TIGRAR, DRAKAR ELLER TJURAR.”
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PORTRÄTT  |  GUDRUN ANTEMAR

Domare
tjänst

i medborgarnas

Efter flera statliga toppjobb längtade Gudrun Antemar
tillbaka till domstol.

Nu tar hon över Sveriges största – Förvaltnings-
rätten i Stockholm.

– Vi är den domstol som flest vanliga människor
kommer i kontakt med och har ett väldigt medborgar-
nära uppdrag. Det var attraktivt för mig, säger hon.

AV  PETER JOHANSSON  | FOTO MAGNUS LAUPA
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Om juridiken
inte är så
komplicerad,
då ska vi inte
heller krångla
till det.

’’
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PORTRÄTT  |  GUDRUN ANTEMAR

NAMN Gudrun Antemar   |  ÅLDER 55   |   FAMILJ Två pojkar   |   SENASTE  BOK ”Vem snodde osten 

som jag läste igen efter 10 år. Det är ett roligt sätt att visa hur man kan reagera i förändring. 

Den är lätt att ta till sig. ”   |   SENASTE  FILM ”Mostly Martha”  |  ALLVARLIGASTE BROTT JAG 

BEGÅTT ”Jag har inte begått något brott”.

tanför Gudrun Antemars arbets-
rum dundrar trafiken på väg mot
E20. Hon har just flyttat in i loka-
lerna på Tegeluddsvägen. I korri-
doren hänger porträtt av domsto-
lens två första lagmän. Ett tredje
– på Gudrun Antemars företrä-
dare Mari Andersson – väntas
snart ansluta. Fler än så har inte
styrt på domstolen sedan starten
1979. Domstolsbyggnaden ligger

i den välkända 1960-talsfastigheten
”Philipshuset”. För sex år sedan tog
Stockholms förvaltningsrätt över. Efter
en sammanslagning av flera länsrätter
och utlänningsnämnden så avgörs även
migrationsmål här. Med omkring 
40 000 mål per år är Stockholms För-
valtningsrätt en av Europas största
domstolar. Något Gudrun Antemar fick
erfara under sina första arbetsdagar.
Från bottenplanet till takterassen be-
sökte hon domstolens alla 500 medar-
betare, för att presentera sig. 

– Jag vill prata med alla, säger
Gudrun Antemar.

– Det är vad ledarskap går ut på. Att
vara allas chef, att identifiera behov i
organisationen, ge ramar och uppdrag
och släppa loss kraften hos medarbe-
tarna.

Efter tre år som riksrevisor sökte sig
Gudrun Antemar vidare. Hon anmälde
intresse för chefsposten vid Stockholms
tingsrätt – och för den på förvaltnings-
rätten.

– Det är bra med transparens i till-
sättningsförfarandet. För den enskilda
kan det kännas som en prövning,
särskilt när man inte får det jobb man
sökt. Men det är spelets regler. Jag bru-
kar säga till mina medarbetare att de
ska söka alla jobb de kan tänka sig. 

Turerna kring de båda tillsättning-
arna redovisades öppet. 

Kändes det kymigt när du inte fick jobbet på
tingsrätten?
– Inte alls. Jag trivdes jättebra på Riks-
revisionen men började fundera över
vad som skulle hända därefter. När det
dök upp två tjänster som jag var intres-

serad av så sökte jag båda två, och jag är
väldigt nöjd med var jag landade. Jag är
både stolt och glad över att vara lagman
vid denna domstol som har ett så vik-
tigt uppdrag.

Vad var det som lockade?
– Förvaltningsrätterna har ett väldigt
medborgarnära uppdrag. Det var väl-
digt attraktivt för mig. Jag vill se mig
själv som ledare i en domstol som arbe-
tar i medborgarnas tjänst. 

– Vi är den domstol som flest vanliga
människor kommer i kontakt med. Vi
handlägger väldigt många olika typer
av mål. De handlar ofta om en enskild
person som vill ha en rättslig prövning
av ett myndighetsbeslut. Det kan gälla
rätt till ekonomiskt stöd eller rätt till
asyl. Men vi handlägger också mål som
rör företag och förutsättningarna för
deras verksamhet, till exempel skatte-
mål. Målen kan också handla om upp-
handling och överprövningar av beslut
från Post- och telestyrelsen.

– Vi får arbeta både med mål som
måste handläggas skyndsamt och med
svåra komplicerade mål. Därför är det
smart att vår organisation är så stor.
Det betyder att vi kan vara både flexibla
och specialiserade. Migrationsström-
marna är svåra att förutse, och politiska
beslut kan få ett omedelbart genomslag
i vår verksamhet. 

– Där innebär en utmaning för mig
som domstolschef och för alla medarbe-
tare eftersom vi måste vara både snabba,
flexibla och rättssäkra. 

Gudrun Antemar ser även en pedago-
gisk uppgift:

– Många medborgare känner inte till
förvaltningsrätternas verksamhet. De
vet inte hur processen går till, eller hur
man klagar. Det måste vi ändra på. Vi
måste bli tydligare. Skriva domar som
vanligt folk förstår, finnas tillgängliga
och avgöra målen så fort som det bara
går – samtidigt som det blir bra. Vår
nästa utmaning är att klara de mål för
genomströmningstider som regeringen
har satt upp.

– Domstolen ställs hela tiden inför

Legally yours | 6 | 2013 | 35

5

U

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



nya utmaningar. Verkligheten – och re-
gelverken – blir allt mer komplexa. Då
är det viktigt att vi i domstolen är be-
redda att jobba smartare och analysera
vilken resurs varje mål bör få. Om juri-
diken inte är så komplicerad, då ska vi
inte heller krångla till det utan hantera
det enkelt och snabbt men rättssäkert.
Andra mål kräver kanske ytterligare
analys, då måste vi kunna hantera det
mer komplext. 

Hur menar du?
– Det är att medborgarna ser en effektiv
verksamhet hos både domstolar och
myndigheter och att vi som arbetar i
staten är beredda att effektivisera våra
arbetssätt. Det kan finnas ett glapp mel-
lan det man brukar göra och det man
ska göra för att vara både effektiv och
rättsäker. I alla organisationer måste
man vara beredd att titta på sig själv
och se vad som kan bli bättre. Särskilt
när man är i medborgarnas tjänst.

Ungefär samtidigt som Gudrun Ante-
mar utsågs till förvaltningsrättens nya
lagman så stod domstolen i medialt
centrum. En månad tidigare hade Sko-
linspektionen utfärdigt tillfälligt verk-
samhetsförbud för det skandalomsusade
riksinternatet Lundsberg. Orsaken var
hotfulla incidenter under en så kallad
nollningsceremoni, då ansvariga inte
”förmått att säkra elevernas trygghet
och studiero.” 

När Förvaltningsrätten några veckor
senare upphävde beslutet så blev reak-
tionerna starka. Bland annat reagerade
utbildningsminister Jan Björklund (FP)
som öppnade för lagändringar. Sedan
dess har även kammarrätten gått på för-
valtningsrättens linje.

– Det är precis sånt här som domare
ska göra. Det fanns en rättslig fråga om
hur långt Skolinspektionens tillsynsan-
svar sträcker sig. Det är viktigt att dö-
mandet sker fritt från politikerna. Man
ska döma utifrån lagtexten och komma
fram till vad rättsreglerna ger för resul-
tat, säger Gudrun Antemar.

Har lagstiftarna inte varit tillräckligt aktiva
då, med tanke på Björklunds reaktion?
– Jag kan inte dra den slutsatsen i det
här målet. Det är viktigt att tillämpa de
regler riksdagen har beslutat. Men ib-
land leder domstolarnas praxis till att
politiker vill stifta andra lagar.

Det talas ibland om en maktflykt där po-
litikerna läger allt stor ansvar på dom-
stolarna, som i dubbelbeskattningsmålet
från HD i somras.

– Jag tror att domstolarnas – och
särskilt förvaltningsdomstolarnas – roll
blir mer komplex. Vi kommer att be-
höva tillämpa mer komplicerade regel-
system. Regleringen av samhällets
förpliktelser gentemot medborgarna
blir krångligare och krångligare. Det
handlar inte bara om svensk rätt utan
även EG-rätten och den europeiska kon-
ventionen om mänskliga rättigheter in-
verkar på dömandet. Allt detta ställer
ännu större krav på oss. Det här gör att
domstolarna – och särskilt förvaltnings-
rätterna - kommer att ställas inför stora
utmaningar genom att rättsligt pröva
vad regelsystemet ger de enskilda med-
borgarna och företagen för rättigheter
gentemot staten. 

Gudrun Antemar började läsa juridik
som 19-åring; ”jag har alltid haft ett
slags rättspatos”. Hon satt ting, jobbade
på en affärsjuridisk advokatbyrå men
lockades av domarbanan. Det första råd-
mansuppdraget var vid Stockholms
tingsrätt. Ansvarsområdena var en säll-
synt kombination, ekobrott och ung-
domsmål i västerort. 

– I grunden ansvarade vi för ekomål,
sedan tillkom ungdomsbrotten. Och jag
var nyast och fick ta ansvar för dem. På
den tiden krävdes det att man hade
särskild fallenhetför ungdomsmålen. Då
gjorde jag någonting som jag tror präg-
lar mig: jag ringde åklagarna och bad
att få komma på studiebesök hos ung-
domsmålsåklagarna. Jag ringde citypo-
lisen och bad att få göra studiebesök
hos dem som var specialiserade på ung-

domsbrott. Och jag reste till de områ-
den där ungdomarna bodde för att få
bättre insyn i var de kom ifrån. På så
sätt tyckte jag att jag ökat min grad av
fallenhet för de målen. 

– I ungdomsmål gör man även något
av en social insats. Ekobrotten var en
helt annan slags juridik som var väldigt
spännande. 

Gick du liknande tillväga där?
– Nej. Det fanns inte heller några så-
dana krav på särskild fallenhet. 

– Ekobrottsmålen är så omfattande,
den stora utmaningen är att hitta den
rättsliga tråden. Vilket är brottet? Vem
ska ställas till ansvar? Och för vad? Vil-
ken bevisning fordras? På många sätt
liknar ekomålen mer större kommersi-
ella tvister än vanliga brottmål.

Efter att ha varit rättssakkunnlig och
kansliråd på Justitiedepartementet,
samt chefsjurist vid Åklagarmyndighe-
ten, så blev Gudrun Antemar 2004 gene-
raldirektör för Ekobrottsmyndigheten.

Under den här perioden kritiserades
myndigheten för bland annat långa
handläggningstider och bristande han-
tering av insiderbrott.

– Myndigheten har ett speciellt upp-
drag, som är svårt, säger Gudrun Antemar.

– Ekomålen hade inte fungerat
särskilt bra i det ordinarie systemet och
man hade inrättat en specialistmyndi-
get som hade ärvt stora balanser. Upp-
draget var att tänka ut nya sätt att
angripa ekobrottsligheten. Då gällde det
att utveckla både verksamheten och me-
darbetarna. Jag tycker att vi kom väldigt
långt med det under mina sex år. 

– Vi införde ett underrättelsestyrt ar-
betssätt och vi började arbeta tätare till-
sammans med andra myndigheter för
att bekämpa de grövre ekobrotten. När
det gällde de enklare ekobrotten införde
vi en mängdbrottsreform som innebar
att målen handlades snabbare. Vi änd-
rade vår version från att vara motorn i
samhällets kamp mot ekonomisk brotts-
lighet till att vi skulle skydda enskilda
och företag mot ekobrott. 

PORTRÄTT  |  GUDRUN ANTEMAR
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Vi måste bli tydligare. Skriva domar som
vanligt folk förstår, finnas tillgängliga 
och avgöra målen så fort som det bara går
– samtidigt som det blir bra. ’’
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PORTRÄTT  |  GUDRUN ANTEMAR

2010 utnämndes Gudrun Antemar till en
av tre riksrevisorer. Uppdragsbeskriv-
ningen var att granska vad statens pengar
går till, och hur effektivt de används.

– Varje år granskas ungefär 250 myn-
digheter genom årlig revision. Riksrevi-
sionen gör också att antal effektivitets-
revisioner varje år. Granskningen är
framåtblickande och den analyserar
bland annat om myndigheterna arbetar
effektivt och om de når de mål som har
satts upp för deras verksamhet. 

Riksrevisorerna oberoende ska inte
kunna ifrågasättas.

– För att uppnå det så arbetar man
inte inom det område som man kom-
mer från. Jag ansvarade bland annat för
revision inom utbildning, kultur, hälso-
och sjukvård. 

– Som riksrevisor är den stora utma-
ningen att välja rätt problemställ-
ningar, så att man belyser något som
kan fungera bättre. Ser man internatio-
nellt så har vi en statsförvaltning som
håller hög klass. Uppdraget är att bidra
till att det blir ännu bättre. Jag tog
bland annat initiativ till att vi skulle ar-
beta mer systematiskt med omvärlds-

analys som grund för inriktningen av
revisionen. Det är viktigt att kunna för-
klara varför revisionen har fått en viss
inriktning och varför man valt att foku-
sera på vissa områden. 

Vad är skillnaden mellan revision och juridik?
– Revisionen är i grunden problemori-
enterad. 

Och juridiken?
– Den tillämpar. Juristen tillämpar reg-
lerna såsom de är. Jag skulle säga att vi
är lösningsorienterade.   �

Ekobrottsmålen är så omfattande,
den stora utmaningen är att hitta
den rättsliga tråden. ÕÕ
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Vi ser fram mot att få
möta många kvinnliga
jurister under 2014

LEGALLY | LADY

Oavsett ålder, mål,
drivkraft och erfa-
renhet så bör vi väl
alla kunna skilja på
sak och person.’’

årets upplaga av undersökningen Klientbarome-
tern  så var det kvinnorna som dominerade.
Malin Leffler är Årets Affärsjurist och Linnea
Back är Årets Skattejurist. 

Malin Leffler, chef för M&A-avdelningen på 
Roschier var den som fick flest röster när delta-

garna fick svara på frågan om vilken affärsjurist de 
helst vill anlita. 

Kvinnor är fortfarande sällsynta i de stora affärsbyrå-
ernas delägargrupper, därför är det värt att notera är att
det bara är kvinnor på pallplats i undersökningen, Erika
Åslund från Cederquist kom på andra plats och på delad
tredje plats kom Kaisa Adlercreutz från MAQS. 

Nätverket Legally Lady jobbar aktivt för att kvinnorna
inom juristbranschen skall lyckas inom vilket område
de än väljer att arbeta inom. 

Under 2014 kommer vi sätta ihop ett program där våra
medlemmar får träffa framgångsrika kvinnliga jurister
inom olika branscher och inriktningar. Programmet
kommer att presenteras i början av året och vi ser fram
mot att möta så många kvinnliga jurister som möjligt
under 2014.

LINDA FRIVIK, MARKNADSCHEF, BLENDOW GROUP
E-post: linda.frivik@blendow.se

I

�����������������������������������ȑٞ



Legally yours | 6 | 2013 | 39

HANNA HANSSON, Attorney at Law, Awapatent

Senaste bok: Sonen, Philipp Meyer
Senaste restaurang: Svartengrens

En öppen 
debatt

EFTERLYSES:

ag älskar att skriva krönikor! De senaste åren
har jag dessutom haft den stora förmånen att
Legally Yours faktiskt också vill publicera
dem. Kanske gillar folk till och med att läsa
dem, jag vet i alla fall ett par stycken helt sä-
kert (ja, jag pratar om familj och nära vänner).
Därför blev jag mycket glad när jag fick frå-
gan om det var OK att min krönika även pub-
licerades på Dagens Juridik. Vad kul att ännu
fler kan läsa min krönika, var min första

tanke. Ganska snart ersattes tyvärr glädjen av
en isande skräck. De senaste åren har jag ju
haft det så lugnt och skönt. 

Det är inte så många som varken hissar
eller dissar bara så där eftersom det innebär
att de antingen måste prata med mig direkt
eller skicka ett e-mail adresserat till under-
tecknad. Men nu – Dagens Juridik! Med kom-
mentarsfunktion… Herreminje.J ) 
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Jag är själv en frekvent besökare på Da-
gens Juridik och vet minsann hur det
kan låta i de där kommentarerna. Och
krönikor ska ju följa konceptet fullt ut,
ni vet, man tar ett ämne och drar det till
sin spets och kryddar det ännu lite
extra, det är ju som upplagt för att få
elaka kommentarer. Nej huh, det är lika
bra att låta bli tänkte jag resignerat och
var på vippen att tacka nej. Jag tvingade
mig dock att tänka en runda till. Är det
acceptabelt att vara så rädd för att bli
kritiserad att jag inte ens tackar ja till
en möjlighet när den inte bara ringer på
dörren, utan även öppnar dörren helt
själv och hoppar upp i knäet på mig?
Svaret är nej.

Helst av allt skulle jag vilja vara en su-
pertuffing som kan hantera vilken kritik
som helst och som reagerar på elaka
kommentarer eller personangrepp med
en axelryckning. Det är jag inte. Men
jag tänker skriva mina krönikor ändå.
Varför? Jo, för att det är viktigt att vi ju-
rister har en öppen debatt, inte bara om
juridik, utan även om våra arbetsvillkor
och våra arbetsplatser. Och här kan vi
nog alla bidra till debatten genom att
bete oss på sätt som vi inte riktigt är
helt bekväma med. Än.

En bra början är att lyssna på va-
randra och respektera varandras erfa-
renheter. Det innebär bland annat att
vara öppen inför andras upplevelser,
även de upplevelser som man inte själv
delar. Det är farligt att tro att det som
man själv inte har upplevt inte heller
kan ha hänt andra. Det gör sig verkligen
inte heller som ett särskilt övertygande
argument därför, vilket konstigt nog
många ändå försöker använda det som. 

Tyvärr appliceras det också ofta på
mycket allvarliga frågor. Diskriminer-
ing? Det har inte jag upplevt/sett/hört
på min arbetsplats så det förekommer
inte. Någonstans. Punkt slut. 

Med en lite mer öppen attityd kanske man
inser att det kan vara möjligt att två
personer, med olika bakgrund, erfaren-
heter och synsätt, upplever en och
samma sak på olika sätt. Eller att några
personer ser saker som andra mer eller
mindre medvetet blundar för. Och om
man själv trivs jättebra på sin arbetsp-
lats och inte upplever något negativt så
är det ju toppen, men innebär det verkli-
gen per automatik att man tappar allt
intresse för hur kollegorna på den egna
arbetsplatsen eller i branschen i övrigt
upplever det? Det vore ju allt bra sorg-
ligt i så fall. 

I debatten kan vi inte heller utgå från
att vi alla är samma person. Vi är i olika
åldrar, vi har olika yrkesmässiga mål
och olika drivkrafter. Det vi har gemen-
samt är att vi är jurister och vi arbetar
inom samma bransch. Vi kommer alltså
att behöva samarbeta och visst vore det
samarbetet lite enklare om vi förstår va-
randra, eller i alla fall försöker? 

I dagens debatt används istället förutfat-
tade meningar som ammunition– ett
tydligt exempel är det här med ålder.
80- och 90-talister blir anklagade för att
vara arbetsskygga och söndercurlade
och äldre jurister kallas för osympatiska
och förlåt, men ordet gubbe har jag hört
mer än en gång.

Kanske har 80- och 90-talisterna
egentligen bara andra yrkesmässiga
mål än tidigare generationer som kan
vara nog så värda att lyssna på. För
att nå dit kanske vi måste lära oss
av den äldre generationens erfa-
renhet och kunnande. Men då
krävs att vi försöker lyssna på va-
randras åsikter på riktigt och att
vi måste anstränga oss för att se
saken från den andras synvinkel,
istället för att bara förutsätta att
personen med en annan åsikt är
lat/elak/självisk eller annat val-

fritt skällsord som frekvent används i
debatten. 

Men det är klart, det sistnämnda alterna-
tivet är ju helt klart mycket enklare. Så
om vi vill ha en debatt som drivs av be-
kvämlighet och som aldrig kommer att
leda någonstans så är det ju bara att
fortsätta på den inslagna vägen. Men
jag röstar helt klart för förändring! 

Oavsett ålder, mål, drivkraft och erfa-
renhet så bör vi väl alla kunna skilja på
sak och person. Så det här med perso-
nangrepp – kan vi inte bara komma
överens om att sluta med det?  

HANNA HANSSON, Attorney at Law, Awapatent

Senaste bok: Sonen, Philipp Meyer
Senaste restaurang: Svartengrens

Jag är ingen supertuffing, men jag 
tänker skriva mina krönikor ändå.’’
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Den  28  november
arrangerade Legally
Lady en konstkväll
i Blendow Groups
lokaler i Stockholm.
De konstintresse-
rade kvinnliga juris-
terna från nätverket
bjöds på en föreläs-
ning av Karolina
Bertorp från
konstuthyraren Moderna
samlare.  Ämnet var samtid-
skonst och vad som påverkar
prisutvecklingen 

Hon poängterade att man
ska tänka långsiktigt när
man köper konst.

– Det kan vara bra
att tänka på verkets
komplexitet, både
för den framtida pri-
sutvecklingen men
också för att man
inte ska tröttna på
det själv, sa hon.

– De mest intres-
santa verken är 
oftast inte de mest

lättillgängliga. Det verk man
fastnar för direkt är ofta inte
det man uppskattar mest om
fem eller tio år.

Efter föreläsningen bjöds
på vin, snittar och trevligt
mingel.  

LEGALLY | LADY

Konstkväll med 
tips och mingel
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  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

Karolina Bertorp.

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



RESA | HOTELL SINGAPORE

Sov sött i
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Singapore
En 150-metersbassäng utöver 
det vanliga på Marina Bay Sands.
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Be en bekant nämna ett hotell i
Singapore och svaret blir för-
modligen Raffles. Än så länge.
För det finns en ny hövding i byn,
ett märkligt skrytbygge som med
besked tagit över som herre på
hotelltäppan. Raffles Hotel må
ha sin historia och sin Singapore
Sling, drinken som uppfanns på
1910-talet just här. Men Marina
bay Sands har en 150 meter lång
evighetspool hängande i himlen
190 meter över stan. Lägg till 
2 561 rum, ett megakasino, en
mäktig shoppinggalleria och en
arkitektur som dagligen ger en
mångfald av tappade hakor, så

förstår du att det här inte är
Scandic i Sundsvall. tre mjukt
böjda ben omfamnar 55 vå-
ningar hotellrum. där ovan vilar
en grå metallbanan skuren på
längden, med poolområde, 
utsiktsdäck, restauranger och
barer. Moderskeppet ur valfri 
sci-5-rulle har landat. Marina
bay Sands är en så unik byggnad
att den i ett slag har ändrat
stadsbilden och blivit en desti-
nation i sig. du får inte passera
Singapore utan att bo här ett par
nätter. dubbelrum från 2 000
kronor.

marinabaysands.com
Vad händer när en skolbyggnad
från 1920-talet renoveras och
fyra kvicka designbyråer får in-
reda varsin våning? Svar: det blir
en hejdundrande hotellsuccé.
Wanderlust Hotels käcka art no-
veau-fasad skiner upp dickson
Road i Little India, ett område
annars mest känt för slätstrukna
budgetboenden. Mannen bakom
hotellet, tidigare advokaten Loh
Lik Peng, har gjort sig känd för att
förvandla slitna byggnader till
populära, små hotell. Först ut var
Hotel 1929 i Chinatown som
2003 blev Singapores första
boutiquehotell och idag äger
Pengs företag hotell även i Lon-

don, Sydney, Hongkong och
Shanghai. Hotellrummen är små
men mycket fantasifullt inredda.
Hårt och industrisnyggt. Rum
från cirka 900 kronor per natt.

wanderlusthotel.com

WANDERLUST HOTEL

där fantasin får spelrum

MARINA BAY SANDS

ett moderskepp har landat

text GÖRAN INGMAN |  Vagabond

Ett nylandat rymdskepp, en trädkoja och en skrivmaskinssvit. 
Eller prisvärd helpension mitt i storstan? 

I Singapore saknas inte alternativ. 
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Ett femstjärnigt nybygge som
hamnat helt i skymundan av ka-
sinojätten på andra sidan viken,
trots att det utsetts till ett av
världens bästa nya hotell av re-
semagasinet Travel + Leisure.
Om Marina Bay Sands är Las Ve-
gas, är Fullerton Paris. Snofsi-
gare och mer sofistikerat. Hotel-
let ligger på historiska Clifford
Pier som tagit emot immigranter
och sjöväga gäster sedan 1933.
Byggnaden rymmer 100 rum och
50 av dem kikar åt rätt håll – mot
vattnet. Se till att boka ett sådant
om reskassan tillåter. En natt
kostar från cirka 2 500 kronor. 

fullertonbayhotel.com

Little India är inte längre bara
slitna vandrarhem. Wanderlust
Hotel är kanske det tydligaste
tecknet, men Moon Hotel på
samma gata kvalar in som tvåa i
kategorin nytt och prisvärt. Inkilat
mellan verkstäder och järnaffärer
är Moon Hotels blanka fasad en
främmande fågel på Dickson
Road. Inredningen är lila och låg-
mäld, det är snyggt, fräscht och

välplanerat på ett sätt som gör
att de små rummen känns större
än de är. Alla rum, även de minsta
som saknar fönster, har platt-tv,
morgonrockar, minibar, gratis wifi
och säkerhetsskåp. För att dela
rum bör man känna varandra väl,
badrummens delvis frostade
glasvägg ger ingen vidare avskild-
het. 

moon.com.sg

”Skapa ett hotell som speglar en
ny estetik, ett nytt sätt att göra sa-
ker på och som lockar en växande
grupp unga design-intresserade
kunder med pengar att bränna”.
Uppdraget till arkitekterna var inte
enkelt. Svaret blev en popkonstfa-
sad med färgglatt -inramade föns-
ter, innerväggar med stora vägg-
målningar och ett hotell med en
pusselliknande struktur, vilket ib-
land gör att vägen till rummet ty-
värr känns  labyrintlång. Hotellet
ligger i Robertson Quay, nära barer
och restauranger i populära Clarke
Quay. 

www.galleryhotel.com.sg 

MOON HOTEL

Prisvärt och snyggt

CAPELLA HOTEL

Flådigt på stadsnära ö

GALLERY HOTEL

Konsthotel med takpool

FULLERTON BAY HOTEL

Sofistikerat med härlig utsikt

Har du pengar som bränner i
fickan och bara skriker efter att
få läggas på ett femstjärnigt 
hotell i avslappnad miljö? Putsa
betalkortet och lämna stan
några nätter. På Sentosa Island,
annars mest känd för Resorts
World med nöjesparken Universal

Studios Singapore, vilar 5ådiga
Capella Hotels inbäddat i gröns-
kan med 112 villor, sviter och rum.
Områdets 30 välansade gröna
hektar gränsar mot regnskogen
och bjuder på utmärkt utsikt över
Sydkinesiska sjön.

capellahotels.com
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Vi kan inte låta bli att ge en till
av Loh Lik Pengs skapelser. New
Majestic Hotel är kanske inte
fullt lika skruvat som Wander-
lust, men det är annorlunda nog.
Här finns 30 rum, 9 är sviter, och
alla är individuellt -inredda med
vintagemöbler från 1920- till
1960-tal, blandat med ny design,
i en stil som Peng själv döpt till
”heritage chic”. 

Några av rummen har egna
små trädgårdar, vindssviterna
har luftiga sex meter upp till 
taket och i många av hotellrum-
men 6nns fristående badkar i
koppar. 

newmajestichotel.com

Mandarin Oriental i Singapore
är inte lika känt som sin distinge-
rade namne i Bangkok, men tål
verkligen att besökas. Lågmäld
lyx är måhända ett slitet uttryck,
men Mandarin Oriental har fak-
tiskt svart bälte i disciplinen. Du
behöver inte bo här många nät-
ter innan personalen vet vad du
heter, hur du vill ha ditt kaffe och
vilken tidning du läser till frukost.
Räkna med att de minns det
nästa gång du checkar in också.
Mandarin Oriental har ett perfekt
läge vid Marina Bay, med prome-
nadavstånd till butikerna i Ma-
rina Bay Sands shoppingmall.
Poolområdet är nyrenoverat och
bjuder på vacker utsikt över ma-

rinan. Sjunk ner i en solstol, vissa
av dem är delvis nedsänkta i
poolen, eller glid in i en privat ca-
bana och njuta av Singapores
värme. Men prata inte alltför
uppskattande om det där jätte-
hotellet snett över viken, det
skrytiga nybygget skaver lite i
personalen på nästan alla gamla
6nhotell i stan. Mandarin Orien-
tal är omringat av de gator som i
september varje år förvandlas till
vrålande Formel 1-lopp. Om du
hostar upp minst 20 000 kronor
natten kan du breda ut dig i den
svit Michael Schumacher använ-
der varje år. 

mandarinoriental.com/singa-
pore 

QUINCY HOTEL

Enda i stan med allt inkluderat

MADARIN ORIENTAL

Svart bälte i lågmäld lyx

NEW MAJESTIC
HOTEL

Tjusig vintage
Tycker du att det är jobbigt att
behöva välja? Vill du ha allt pake-
terat och klart, i snyggt embal-
lage, på resan till Singapore? Du
behöver inte leta längre. Quincy
Hotel är stadens första, och ett
av få hotell i världen, som i
storstadsmiljö bjuder på allt in-
kluderat i rumspriset. Transfer
från flyget i en snajdig tysktillver-
kad lyxbil, check. Tre mål mat om
dagen, check. Gratis internet,
check. Cocktailmottagning på
kvällen, check. Inte ens valet av
rum ger mycket huvudvärk: stu-
dio eller studio deluxe. Från cirka
1 300 kronor per natt, -beroende
på säsong. Allt inkluderat.

quincy.com.sg
wangzhotel.com
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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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I samband med att Klientbarometern 2013 presenterades så arrangerade
Blendow group en paneldebatt om juridisk rådgivning. Christina
Blomkvist, m&a-ansvarig på folksam, lisa lagerwall,chefsjurist på
sWECo, Cecilia Hernquist, chefsjurist swedbank och Richard Brolin, 
senior Counsel på sungard. Kristina lidehorn, delägare på Cederquist, 
var moderator.

på kvällen ordnades ett mingel på summit i centrala stockholm. Där 
delades det bland annat ut priser till Årets affärsjurist malin le1er och
Årets skattejurist linnea Back.

KLIENTERNAS FAVORITER KORADES

Kalle Björklund, Advokatfirman Carler, Kristina Nys-
tad, Maqs och Martin Salomon , Mannheimer Swart-
ling. 

Peter Löveborg, Avokatfirman Allians och Leonardo
Merino, Advokatfirman Fylgia. 

Anna Limmergård, Niklas Jansson och Malin Sandell,
Advokatfirman DLA Nordic. 

Miriam Istner-Byman, ska börja på Ramberg Advo-
kater, Helena slawinska, pluggar master i internatio-
nal commercial arbitration law på Su och Vanessa
von Zweigbergk, juridisk rådgivare på Företagarna. 

Ksenia Christiansen Juristlinjen Stockholm, Ksenia
Galichanina, Zitius,  Björn Riese, Martin Salomon, Jan
Dernestam Mannheimer Swartling. 

Klas Arvidsson, Anders Karlsson, juristlinjen Stock-
holm, Viktoria Rosén och Helena Bryng, Juristlinjen
Göteborg. 

Marie Hedin, Setterwalls, Mats Andersson Lohi och
Ulrika Eklöf, EY. 

Annabelle Bothén och My Björdin, Paralegal Sture-
plansgruppen. 

Moderator Kristina Lidehorn,
delägare på Cederquist.

Lisa Lagerwall,
chefsjurist på
SWECO.

Richard Brolin, 
SunGard.

Cecilia Hernquist, 
chefsjurist Swedbank.

Paneldebatt om juridisk rådgivning.

Malin Leffler, Roschier – Årets affärsjurist. Linnea Back – Årets skattejurist.

Revisionsbyrån EY utsågs tilll Årets Revi-
sionsbyrå, med skattejuridisk inrikning.

Jan Dernestam, mp, Mannheimer Swart-
ling, tog emot priset till Årets affärsjuri-
diska byrå.
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larna är inom de områden
som anses vara vitala och
viktiga indikatorer för hur
bra de kan bli i den profes-
sionella miljön. Utform-
ningen varierar, men de
olika sporterna har ett ge-
mensamt: vertikalhopp –
rakt upp. Detta test anses
vara en central faktor för att
kunna avgöra hur snabb en
spelare kan bli. 

En annan indikator på
detta är hur mycket vikt du
klarar i knäböj. Är tyngden
dubbelt så mycket som den
egna vikten så finns grund-
förutsättningarna för att

kunna springa 100 meter på
10 sekunder.

Inom golfen har man även
utvecklat olika tester som i
kombination ger en indika-
tion om vilket golfhandikapp
din kropp har. Om testet
visar på 15,5 så är det realis-
tiskt att du kan träna och
spela dig ner till ett golfhan-
dikapp på 15,5. Vill du sänka
dig under det så behöver du
träna rörlighet, styrka och
balans så att kroppen ger dig
förutsättningar för din sänk-
ning. 

Poängen med testerna är att
inte lämna något åt slum-
pen. Detta tycker vi är nor-
malt och har full förståelse
för. Om ett idrottslag skall
anställa en spelare så behö-
ver de naturligtvis testa spe-
laren i fråga för att vara
säkra på vilka grundförut-
sättningar som finns för att
denna skall kunna tävla på
det absolut högsta nivån.

Inom företagsvärlden så var
TMI (Time Management In-
ternational) från Danmark i
princip först i världen när de
för drygt 20 år sedan intro-

ducerade ”combines” för fö-
retag med syftet att mäta
vilken potential de anställda
hade för att bli goda medar-
betare. 

Jag hade förmånen att få
arbeta åt TMI under ett antal
år och såg även hur dessa
tester fick en spridning under
begreppet ”medarbetarskap”
i Sverige. Dessa indikatorer
är tidlösa och förtjänar att ut-
värderas regelbundet av
samma anledning som idrott-
smän regelbundet utvärde-
ras. Kort och gott: finns
förutsättningarna där för att
personen i fråga skall vara
anställningsbar och utveck-
las till en god medarbetare
som klarar av att verka på
den nivå som företaget krä-
ver? 

I ligor som NFL (amerikansk
fotboll), NBA (basket) och
NHL (ishockey) testar man
de spelare som eventuellt
ska erbjudas kontrakt genom
så kallade ”combines” där
man mäter de viktigaste fy-
siska egenskaperna. 

I NFL mäter man till ex-
empel hur snabbt spelarna
springer 40 yards. Man mäter
även hur många gånger de
orkar lyfta 102 kilo i bänk-
press. I NBA är vikten 84 kg
och i NHL 68 kg. 

Testerna är utformade för
att mäta hur starka, snabba,
spänstiga och tekniska spe-

KARRIÄR | LEDARSKAP

JOAKIM KARLSSON
joakimz@mac.com

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

KAPACITET
SÅ FÖRBÄTTRAR DU DIN
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Inspireras av toppidrotten och mät din egen
arbetskapacitet. Då ser du samtidigt vad du
kan förbättra.

Det rekommenderar experten Joakim 
Karlsson.
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Testa dig själv
1. Engagemang
� Jag engagerar mig i mitt arbete, både med hjärnan och hjärtat
� Jag ser en utmaning i de flesta situationer och uppgifter
� Jag ser möjligheter i de flesta problem

2. Ansvar
� Jag är ansvarig för mitt liv, min inställning i olika frågor och

mitt beteende
� Jag är ansvarig för min egen utveckling
� Jag känner mig ansvarig för min avdelnings- och organisatio-

nens utveckling

3. Lojalitet
� Jag gläder mig när det går bra för min organisation
� Utanför organisationen talar jag väl om både den och 

avdelningen
� Jag respekterar ett beslut av ledningen, även om jag inte är av

samma uppfattning

4. Initiativ
� Jag väntar inte på att andra skall ge mig uppgifter, jag är 

”självgående”
� Jag kommer med förslag till förbättringar och förnyelse
� Jag utnyttjar möjligheterna att växa och utvecklas i mitt 

arbete

5. Personlig produktivitet
� Jag har klara mål för både mitt arbete och min utveckling
� Jag använder min tid på de ”rätta” sakerna, dvs de uppgifter

som leder fram till målen
� Jag ser till att mitt bidrag till organisationen är värt mer än

min lön

6. Personliga relationer
� Jag visar andra människor respekt, öppenhet och förtroende
� Jag fokuserar mer på andra människors starka sidor än på 

deras svaga sidor
� Jag ger andra erkännande för en bra insats

7. Personlig kvalitet
� Jag arbetar medvetet på att bevara och utveckla kvalitet
� Jag kräver kvalitet, både av mig själv och av andra
� Jag ser andras kritik av mig som en hjälp att bli bättre

8. Funktionell kompetens
� Jag har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna

utföra mitt 
arbete tillfredsställande

� Jag uppdaterar och utvecklar fortlöpande mina kunskaper
och färdigheter inom mitt yrkesområde

� Jag anstränger mig aktivt att vidga min allmänbildning

9. Flexibilitet
� Jag kan leva med förändringar
� Jag kan ändra inställning när jag får nya och bättre kunskaper
� Jag har lärt mig att vara beredd på det oväntade. När det

oväntade inträffar försöker jag få ut det bästa möjliga av den
nya situationen

10. Implementering
� Jag är bra på att genomföra de saker jag påbörjat
� Jag låter inte hinder stoppa mig på vägen mot målet. 

Jag övervinner hindret och hittar en lösning
� Jag arbetar målmedvetet på att vara herre över min egen tid,

istället för att styras av krav från omgivningen

11. Energi
� Jag har tillräckligt med energi för att hjälpa andra med 

inspiration
� Jag kan bemästra min stress
� Fysiskt är jag i form, motionerar och sköter min kropp
� Psykiskt är jag i form och vanligen på gott humör

Exempel på delar av TMI´s ”combines” för att mäta nivån på
medarbetarskapet (”Employeeship”), ge dig själv betyget 1-5:

Notera att det endast är en faktor av elva, nummer 8 (Funk-
tionell kompetens) som är direkt kopplad till ditt yrke och 
de arbetsuppgifter du har just nu. Övriga tio faktorer är mer
eller mindre generiska. Om du skall lyfta dig själv till en
högre nivå rent professionellt i yrkeslivet så skapar du
bättre förutsättningar för det om du lägger fokus på alla
elva områden, du är inte starkare än din svagaste länk. 

Legally yours | 6 | 2013 | 49

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



I franska Champagne görs
värdens bästa mousserande
vin. Drycken produceras
genom att man jäser vinet
två gånger, varav den sista
på flaska. Det är då de små
bubblorna dyker upp. Det är
tre druvor som dominerar,
nämligen Chardonnay (grön)

samt Pinot Noir och Pinot
Meunier (blåa). Det förekom-
mer några druvor utöver
dessa, men de är ovanliga.

Lite förenklat kan sägas
att det görs fyra sorters
Champagne. 

Det är den icke årgångsbe-
tecknade (non vintage- NV),

årgångschampagne, prestige-
champagne och rosé. Dessa
kan göras i olika stilar som är
allt ifrån torrt till sött.

Jag tycker att ni ska dricka
Champagne inte bara på
nyårsafton utan även under
julen. Smakar mycket bättre
än sötsliskig och varm glögg. 

Pierre Peters Brut Cuvée de
Réserve (NV) är framställt av
enbart Chardonnay. Passar
perfekt som aperitif och att
inleda festligheterna med.
Producenten har anor från
1800-talet. Druvorna kom-
mer från en av de främsta
champagnebyarna i Char-
donnay, Les Mesnil sur
Oger, vilket märks. Här är

doften stor, och fruktig med
inslag av bröd, citrus och
nougat. Smaken har en fin,
härlig pirrande syra och bra
frukt. Ett välstrukturerat
bubbel.

Innan vi ger oss på
flerdruvechampagnerna
tycker jag att ni även skall
prova ett bubbel gjort enbart
på den blå druvan Pinot
Noir. André Clouet Grande Ré-
serve NV är ett enastående ex-
empel på hur bra det kan bli. 

Druvorna kommer från
grand cru byn Bouzy som
tillhör de främsta för Pinot
Noir. Många odlar här dru-
vor enbart i syfte att tjäna
sig en hacka. 
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VIN

PETER AXELSSON
Vinexpert och advokat, delägare 
i Brottmålsadvokaterna i Stockholm

Nyårsbubbel
…och klappar till barnen

Vi närmar oss med stormsteg de helger då
konsumtionen av mousserande viner stiger.
Även om försäljningen ökar året runt så top-
par nyårshelgen försäljningen.

Ni behöver inte heller fundera på klappar
till barnen. Vintage Port 2011 är ett självklart
val.
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Men det finns även de od-
lare som själva gör sin
Champagne till, för oss drin-
kare, ett bra pris. Cham-
pagnehuset André Clouet är
ett sådant exempel.

I André Clouet Grande Ré-
serve NV är doften stor med
utvecklade drag och inslag
av mörk choklad, nötter och
mineral. Smaken är relativt
fyllig och utvecklad med
runda syror och fin frukt.
Här känns det lite som om
skalen från Pinot Noir med-
verkat med lite tanniner.
Passar att dricka som det är
men också med mat.

Jaquesson anses vara ett
av de bättre champagnehu-
sen. En av husets första stora
beundrare var Napoleon som
belönat huset med en guld-
medalj.

I Jacquesson Cuvée No 736
NV finns alla tre druvorna.
Blandningen innehåller 47
procent Chardonnay, 33 pro-
cent Pinot Noir och resten
Pinot Meunier. En stor doft
kommer ut från glaset och
den innehåller nötter, äpp-
len, och ljus choklad. Detta
är ett bubbel med mogna
toner. Smaken är torr, ele-
gant med fin mousse och ren
frukt. En relativt lång, lite
besk eftersmak.

Vin Pris/kr Betyg

7721 Ferrari Brut NV 139 kr §§§(§)

7350 Pierre Peters Brut Cuvée de Réserve NV 295 kr §§§§

7686 André Clouet Grande Réserve NV 259 kr §§§§

7436 Jacquesson Cuvée No 736 NV 369 kr §§§§

7602 Louis Roederer Brut Premier NV 379 kr §§§§§

Vin Pris/kr Betyg

99197 Taylor’s Vintage Port 2011 695 kr §§§§§

99124 Graham’s Vintage Port 2011 699 kr §§§§§

99212 Fonseca Vintage Port 2011 659 kr §§§§§

99132 Crofts Vintage Port 2011 599 kr §§§§§ 

Ett av mina favorithus i
Champagne är Louis Roede-
rer. Företaget grundades
1776 och är numera ett av få
privatägda familjeföretag i
Champagne.

Deras Louis Roederer Brut
Premier NV består av 40 pro-
cent Pinot Noir, 40
Chardonnay och
20 procent
Pinot Meu-
nier. Den
upplaga
som nu
finns på
bolaget är
bland de
bättre jag
provat vilket
framgår av
mitt betyg. Dof-
ten är stor och utveck-
lad med inslag av mineraler,
citrus, bröd, och choklad.
Smaken är fyllig med ele-
gans, härlig struktur och
syra. En härligt gräddig
mousse och fin frukt gör att
denna Champagne blir väl-
balanserad. Så himla bra.

För er som inte bara
dricker Champagne utan
också vill ha något annat
mousserande kan jag starkt
rekommendera Ferrari Brut NV
från Italien. Framställt av
Chardonnay och vinifierat på
samma sätt som en Cham-

pagne.
Ett bubbel med
stor doft som in-

nehåller
mycket äppel-
karaktär,
citrus och en
liten brödig
ton. Smaken
är medelfyl-

lig, rund och
elegant. Bra

struktur och
längd. Rekommen-

deras.
Och så var det det här med

klappar till barnen. Datorer,
TV- spel och vad det nu
månde vara är väl inget mot
att få vintage port som är
klar att dricka när man blir
vuxen. Och har man barn,
barnbarn eller själv gör be-

dömningen att man har yt-
terligare 30-50 år framför
sig så måste man köpa vin-
tage port 2011. Där nere
säger de själva att det är det
bästa de gjort på 50 år.

Taylor’s, Graham’s och Fon-
seca är mina tre favoriter
med i det närmaste högsta
poäng i dag och med poten-
tial att få det efter en
(längre) tids lagring. De följs
tätt av Croft. De är alla så
välbalanserade att det är
svårt att rekommendera
någon före den andra. Så
varför inte köpa några av
varje och lägga i paketet.
Barnen och/eller barnbarnen
kommer nog att titta på er
och undra om ni inte är rik-
tigt kloka. Men tro mig, i
framtiden kommer de att
tacka er.

Och glöm nu inte att en
magnumflaska Champagne
är lagom om man är två och
bara en dricker.

God Jul o Gott Nytt År!
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EN MAGNUMFLASKA CHAMPAGNE ÄR LAGOM
OM MAN ÄR TVÅ OCH BARA EN DRICKER.’’

§ Enkelt vin utan karaktär  |  §§ Ordinärt vin med avseende på kvalitet och typicitet  |  §§§ Mycket bra vin med 3n kvalitet och typicitet  |  §§§§ Högklassigt vin med imponerande djup och karaktär  |  §§§§§ Exceptionellt vin med unik karaktär, komplexitet och harmoni

MOUSSERANDE VINTAGE PORT
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Mobbing Diskriminering

Pirat-
kopiering Byggfusk
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struktion. Strö över socker och salta för-
siktigt. Elda med en brännare tills gyl-
lene. Hyvla ett halvt äpple tunt på en
mandolin precis innan servering.

Brioche
75 g Mandelmjöl
75 g Vetemjöl
75 g Mjölk Arla®
5 g Jäst
1 tsk Bakpulver
2 st Äggula
30 g Smör Arla®
1,5 msk Socker
1 tsk Salt
Blanda alla torra ingredienser, värm
mjölken till 37° och smula sedan ner jäs-
ten. Häll mjölken över de torra ingredien-
serna och tillsätt äggulorna. Arbeta
degen i degblandare ca 5 min. Tillsätt
smöret i omgångar så att degen inte
spricker. Dela den färdiga degen i fyra lika
delar och låt jäsa i silikonform 30 min i

ugn på 60°.Baka i ugn på 200° ca 15 min.
Låt briochen svalna, bryt sedan ner den i
mindre bitar och rosta dem gyllene i ugn
på 200°.

Mandelknäck
10 g Mandel
50 g Socker
5 g Salt
20 g Vatten
Hacka mandeln grovt och koka
den med resten av ingredienserna på
medelvärme till ljusbrun karamell.
Häll ut på en silikonmatta och låt svalna.

buljongen igenom en silduk och låt redu-
cera i kastrull tills det återstår 2 dl bul-
jong.
Musslorna som ligger i isvattnet rensar
du och lägger i krondillslagen.
Lake:
2 st lakar á 2 kg st
2 dl salt
1,8 liter vatten
1 dl musselbuljong
Gör en rimlag av saltet och vattnet.
Stycka ur de fyra filéerna ur fiskarna.
Putsa sedan till 8 st fina 100 g-bitar och
lägg i rimlagen i 20 minuter. Övrig fisk
sparas till mousseline. Ta sedan upp fis-
ken ur rimlagen och torka den torr med
hjälp av en släng. Vakuumförpacka de 8
bitarna tillsammans med musselbul-
jongen. Baka sedan fisken i cirkula-
tionsbad på 60 graders värme tills de når
en innertemp på 48 grader. Precis innan
servering, tag ur fisken torka den torr och
bränn den med en gasolbrännare. 
Mousseline:
100 g lakefilé
3 st pilgrimsmussla
2 dl grädde

salt
Mixa laken tillsammans med musslan,
gå sedan i med grädden och smaka till
sist av med salt. Lägg blandningen i en
spritspåse. Spritsa sedan i plastfilm så
att du får en stavform. Tvinna hårt och
baka sedan av i ångugn på 60 graders
värme tills mousselinen sätter sig. 
Fänkålsolja:
100 g fänkålsdill
1 dl neutral matolja

salt
Mixa dillen tillsammans med oljan i en
kannmixer i 5 minuter. Smaka av med
salt.

Svartrot:
2 st svartrötter
1 st citron

vatten, salt
Skala svartroten, koka den sedan i saltat
vatten med lite citron i.
Morot och kål:
2 st mindre gula morötter
2 st blad savojkål

vatten, salt, is
Koka upp ett saltat vatten. Hyvla moro-
ten på mandolin så att du får 8 st fina
bitar, koka dem kort och lägg dem sedan i
isvatten. Skär till fina bitar av kålen och
koka sedan dem kort och lägg i isvatten
Fänkål och örter:
1 st fänkål

fänkålsdill
krondill
japansk sodaört
äpple
is
vatten

Gör ett isvatten. Med hjälp av en mando-
lin hyvlar du fina bitar av fänkålen och
äpplet. Örterna plockar du ner och lägger
i vattnet tills precis innan servering.
Musselskum:
1 dl musselbuljong
0,75 dl grädde
2 msk crème fraiche

salt
Koka upp grädden tillsammans med bul-
jongen, klicka sedan ner crème fraichen
och smaka av med salt. Mixa precis
innan servering.
Vid servering:
Värm upp grönsakerna och mousselinen i
ångugn, sota fisken med brännaren, koka
upp buljongen och arrangera allt snyggt
på tallrikarna.

10 portioner
Anklever
10 skivor                Anklever (à 30 gram)
Krydda anklevern rikligt med salt och
peppar. Vid servering, halstra skivorna
hastigt tills de har fått fin färg.

Äpple
5 st Äpplen av typen Ingrid Marie
20 g Smör Arla®
1 msk Socker
2,5 dl Äppelmust
1 cm Vaniljstång
1 st Timjankvist
1/8 st Citron
Använd ett kuljärn och ta ut 3 st äppelku-
lor per person. Stek äppelkulorna försik-
tigt med timjan, smör och vaniljstång ca
2 minuter. Tillsätt socker och stek ytterli-
gare 1 minut. Slå på äppelmusten och låt
koka upp. Lyft ur äpplena och reducera
vätskan tills den tjocknar. Smaka av med
citron. Skär 20 st bitar äpple enligt in-

MAT | FESTMENY

DANIEL ENGELLAU
En festmeny med för- och varmrätt är Daniel Engellau’s bidrag till Årets kock 2014.

Han gick till semi4nal och andra chansen men åkte ut på målsnöret. Daniel jobbar på
Aveqia i Stockholm och har tidigare kommit tvåa i tävlingen 2012.

10 portioner 
Fänkålskräm:
400 g fänkål
80 g grädde
80 g crème fraiche
1 st citron

salt, vatten
Skär ner fänkålen i mindre bitar och låt
den koka i citronvatten tills den är helt
mjuk. Slå sedan bort vätskan och mixa
den helt slät tillsammans med grädden
och crème fraichen, smaka av med salt.

Krondillslag:
50 g äppelträdspån
30 g gul morot
0,5 st silverlök
0,5 st höstäpple 
1 st citron
1 msk champagnevinäger
1 dl vatten
1 dl syrlig äppelmust
50 g krondill
1 st lagerblad
1 kvist timjan

salt, socker, Xantana

BRÄCKT ANKLEVER
med Ingrid Marie, brioche och mandelknäck  

Hacka knäcken smått.

Övrigt
5 st Brysselkål
10 st Körvelkvistar
Plocka fina blad från brysselkålen och
ånga dem 1 min i en ångugn. Kyl direkt i
kallt vatten och låt rinna av på papper.

Servering
Värm äpplena och arrangera allt vackert
på varma tallrikar. Garnera med körveln
och avsluta med den varma och nystekta
anklevern.

Rosta trädspånet i en kastrull tills det
börjar dofta rostat. Skär ner löken, äpplet
och moroten i mindre bitar. Gå sedan i
med alla ingredienser förutom citronen.
Låt det koka ihop och smaka sedan av
med citron, salt och socker. Låt lagen
svalna och red av med Xantana.
Hjärtmusselbuljong:
1 nät hjärtmusslor
1 st silverlök
2 dl syrlig äppelmust
1 dl vitt vin

neutral matolja
vatten, salt

Lägg musslorna i välsaltat kallt vatten,
låt dem sedan ligga och spolas så att de
spottar ur sig sanden. 
Torka musslorna torra med en släng.
Hetta upp en sauteuse med lite olja, lägg
ner musslorna samt fint skuren silverlök,
låt svettas kort. Gå sedan ner med vin
och äppelmust och täck med vatten,
koka under lock i en minut. Ta sedan upp
32 st musslor och lägg i isvatten. Låt öv-
riga musslor koka i ytligare en minut. Slå

SOTAD LAKE
med krondillskokt hjärtmussla, fänkål och äpple
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LITTERATUR

Affärsjuridik

Bolagsrättsliga FAQ
Av Carl Svernlöv 
karNov Group

▶ Boken ger prak-
tiska svar på de van-
ligaste frågor som
kan dyka upp i aktie-
bolagsrättsliga
sammanhang.

Fastighetsrätt
Rättsfallssamling 
i fastighetsrätt
Av Andreas Johansson
Norstedts Juridik

▶ innehåller en bred
exempelflora på hur
fastighetsrätten
tillämpas i prakti-
ken.

Förmögenhets-
rätt
Fullmakt och 
immateriella tjänster
Av Rolf Dotevall 
Norstedts Juridik

▶ Behandlar frågor
som rör partsbind-
ning och relationen
mellan uppdragsgi-
vare och uppdrags-
tagare, som
lojalitetsplikt, skade-
ståndsansvar, tillräknande av kun-
skap, provision och
avgångsvederlag. Även frågor som
rör en leverantörs säkerhet för kre-
diter som lämnas en återförsäljare
beskrivs.

Immaterialrätt
Immaterialrätt och 
otillbörlig konkurrens 13 u
av Ulf Bernitz med 
Jure

▶ uppdaterad med
omarbetningar i ka-
pitlen om patenträt-
ten och mönster-
rätten. Fokuserar i
första hand på de
immateriella rättig-
heternas utformning, faktiska funk-
tion och tillämpning i praxis. 

Insolvensrätt 
Återvinning i konkurs
Av Gertrud Lennander 
Norstedts Juridik

▶ inriktad på de ma-
teriella reglerna om
återvinning.  tar
framför allt upp  de i
praktiken vanligaste
fallen av återvinning,
bland annat återvin-
ning av betalningar i olika former
och säkerställanden i efterhand. det
grundläggande ”nackdelskravet” och
det närmare innehållet i återvin-
ningspåföljden behandlas också.

Offentlig rätt
Näthat – rättigheter &
möjligheter
Av Mårten Schultz 
karNov Group

▶ regelverket kring
näthat beskrivs
genom omfattande
undersökningar av
hur domstolarna
bedömt hot och
andra kränkningar på internet. 

Skatterätt
FAR Skattevolymen
2013:2
Far akademi

▶ den samlade
svenska skatte-
lagstiftningen
kompletterad med
bokförings- och
årsredovisningsla-
garna. Här åter.nns också Far:s re-
kommendationer och uttalanden i
etikfrågor som rör skatt; etikr 3 och
etiku 1. 

Thrillers
Akademimorden
Av Martin Olczak
Norstedts

▶ Fem ledamöter av
svenska akademien
mördas av okänd
gärningsman med
svartkrutsrevolver. i
snabb takt reduce-
ras även den övriga
kretsen av ledamöter. uppfriskande
miljö i barnboksveteranen martin
olczaks romandebut för vuxna. 

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
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ställa upp ett par vinterstövlar
på en tidning strax innanför
eller utanför förhandlingssa-
len. Känslan av förskola blir
alltför påtaglig. Jag smiter
hellre in på toaletten och drar
av galoscherna, lägger de
hopvikta i en plastpåse i
rockfickan och träder obesvä-
rat in i rättsalen iförd mina
svarta Cordovanskor från

Alden med sula av läder
från Horween.

Galo-
schens
pånytt-
födelse

startade
med de norsk-

tillverkade Swims-galo-
scherna som lanserades
2006. Sedan något år tillbaka
tillverkar de även  en kollek-
tion galoscher för Armani.

Den som undrar var galo-
schen kommer ifrån har flera
svar att välja mellan. Jag
tycker den mest spännande
är legenden om engelsmanen
Radley som på grund av sin
reumatism till varje pris ville
hålla fötterna torra. Radley
sägs ha läst Bello Gallico av
Julius Caesar där det skildras
en slags skalkonstruktion till
skydd mot våta skor kallade
tyggaloscher "gallicae". Han
konstruerade en över-
dragssko förstärkt med
gummi som löste det privata
behovet av torra fötter. Des-
sutom patenterade, tillver-
kade och sålde han lösningen
och blev därmed (enligt obe-
kräftade källor) den moderna
galoschens skapare.

Galoschfunktionen för
dambruk står traditionellt att
finna i ovan nämnda bottiner
eller den variant av bottiner
som kallas pampuscher, ofta 

med pälsbräm. Här finns ett
stort utbud av olika mer eller
mindre stiliga ”utanpåskor” i
olika material. Jag vill emel-
lertid rikta uppmärksamhe-
ten mot det växande utbudet
av traditionella pådragbara
gummigaloscher för typiska
damskor. Se exempelvis
Boråsföretaget Brunngårds
stiliga galosch för högklackat
av märket McKenna. 

Eftersom det inte går att
framhålla galoschen i all-
mänhet som årets julklapp så
vill jag istället särskilt upp-
mana er som har en kvinnlig
jurist i kretsen av julklapps-
berättigade att detta år över-
väga Brunngårds smarta
galoscher i slitstark silikon
för pumps i rött eller svart. 

��Galoscher kan orsaka mär-
ken på skon fram på vam-
pen där skon rör sig krafti-
gast. Dessa märken kan i
värsta fall bli permanenta.
Därför är det viktigt att ga-
loscherna sitter tight. Köp
alltså inte för stora galo-
scher.

��av samma skäl kan det vara
lämpligt att välja fordrade
galoscher.

��Ha inte galoscher till mocka-
skor, det blir garanterat
synliga skador i skinnet 
efter viss tidsanvändning.

GALOSCH-TIPS
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FRÅGA:
Hur ska jag skydda mina skor
från vintervädret? Behövs ett
särskilt par för inomhusbruk?

Blöt jurist

SVAR:
Jag är väldigt glad över denna
fråga eftersom det ger mig
chansen att få slå ett slag för
förra årets stiljulklapp (enligt
svensk handel), nämligen
”galoschen”. 

Galoschen materialiserar
den funktionella hållbarhets-
trend som genomsyrar mode
i dag. Både män och kvinnor
köper i högre utsträckning
kvalité och det finns ett själv-
förklarande ”statement” i att
vårda och skydda ett par kva-
litetsskor genom putsning,
vila, skoblock och genom att
använda galo-
scher vid då-
ligt väder. 

Galoschen är
dessutom sti-
lig, traditionell
och lite hög-
tidlig på ett
sätt som för
tankarna till
slutet av arton-
hundratalet, cigarrer och en
söndagspromenad i höstrus-
ket med August Strindberg
och Siri von Essen. Hon bar
dock helt säkert ”bottiner”
som täckte de låga kängor
upp över vristen och med
snörning längst bak. 

När bankkillarna, mer än 100
år senare, i snögloppen jäktar
Stridbergs väg längs Strand-
vägen mellan två möten är
galoscherna av gummi, i
grälla färger och heter
”Swims”. Galoscher är stilrik-
tigt sedan ett par år tillbaka.
Bland jurister finns det emel-
lertid anledning att ytterli-

gare framhålla detta genia-
liska hjälpmedel, inte minst
vad gäller galoscher för
damer. 

I Sverige har vi långa peri-
oder med
ruskvä-
der. Det
är en
själv-
klarhet
att vi
inte drar
in snö,
slask, grus,
vatten och
lera i andras
hem, på kontoret
eller i förhandlingssalen.
Problemet kan lösas på flera
sätt. Man kan köpa en allvä-
dersko som fungerar både in-
omhus- och utomhus.

Lösningen
kräver rengör-
ing av skorna
innan man går
från ute till
inne. Man får
ha med sig en
handduk och
skorna – som
ofta blir lite
klumpiga –

måste putsas ofta. 
Ett annat sätt att hålla na-

turen utanför tröskeln är att
bära ordentliga kängor utom-
hus och byta till medhavda
innerskor vid inträdet i sa-
longerna. Nackdelen är att
man måste släpa runt på ett
par innerskor, vilket kan vara
väl så enerverande om sche-
mat är fyllt av olika möten på
olika platser. Dessutom finns
det inte alltid någon naturlig
plats att ställa de blöta och
smutsiga kängorna. 

Jag skulle personligen känna
mig obekväm att vid huvud-
förhandling i tingsrätten

Stiligt skoskydd med anor

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

▼

I riksdagshusets äldre halva
finns fortfarande speciella
galoschhyllor som enligt upp-
gift knappast används, men
som bevarats i väntan på
bättre tider.

KURIOSA
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www.worldclass.se

 DAGAR

FRI PROV
TRÄNI

NG

7erbjuda
nde

World Class är gymkedjan med det stora hjärtat, det gör det hela lite mer personligt. 

Som medlem hos oss – blir man en av oss. Hos oss tränar nybörjare och de mer vana motionärerna sida vid sida. 

Du som uppskattar ett bra träningsutbud och ett personligt bemötande kommer att trivas hos oss.

Ange kod: Legally yours
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PÅ LAGLIG VÄG

VILL DU OCKSÅ 
ATT ERA NYANSTÄLLDA 

JURISTER SKA SYNAS HÄR?
Lämna uppgifterna på 
www.legallyyours.se

eller kontakta
marcus.bouvin@blendow.se

Advokatfirman 
DLA Nordic

Jessica Read
Hilmarsdottir,
29 år, anställ-
des den 12 au-
gusti 2013 som
biträdande ju-
rist på Advokat-
firma DLA Nor-
dic. Jessica kommer närmast från
Södertörns tingsrätt och hennes
verksamhetsområden är rekon-
struktion och obestånd.

Caroline Davidsson, 29 år, biträ-
dande jurist.
Caroline påbör-
jade sin anställ-
ning på Advo-
katfirma DLA
Nordic den 19
augusti 2013.
Caroline är
verksam inom byråns arbetsrätts-
grupp och arbetar därutöver även
med underhållningsjuridik, främst
mot bolag inom film- och tv-bran-
schen. Caroline kommer närmast
från Gärde Wesslau Advokatbyrå.

Rebecka Vacha, 28 år, jur. kand.,
påbörjade sin anställning hos DLA
Nordic den 16
september
2013. Rebecka
kommer när-
mast från
tingstjänstgör-
ing vid Norrtälje
tingsrätt. Hen-
nes verksamhetsområde är pro-
cessrätt och tvistelösning.

Advokatfirman 
Glimstedts

Anna Gustavsson, 28 år, anställ-
des den 26 au-
gusti 2013 som
biträdande ju-
rist vid Advo-
katfirman
Glimstedts 
Göteborgkontor.
Anna kommer
närmast från praktiktjänstgöring
på Europeiska Unionens domstol
och dessförinnan tingstjänstgör-
ing. Hennes främsta verksamhets-
områden är obeståndsrätt och 
bolagsrätt.

Sebastian Katsinas, 29, anställ-
des den 2 september som biträ-
dande jurist vid Advokatfirman
Glimstedts Norrköpingskontor. 

Sebastian Kat-
sinas kommer
närmast från
notarietjänst-
göring vid Nykö-
pings tingsrätt
och hans
främsta verksamhetsområden är
allmän affärsjuridik. 

Maria Karlsson, 33 år, jur.kand
från Uppsala
Universitet.
Maria påbör-
jade sin anställ-
ning som biträ-
dande jurist hos
Advokatfirman
Glimstedt i Jön-
köping den 18 november 2013.
Hennes verksamhetsområden är
allmän affärsjuridik och tvistelös-
ning. Hon kommer närmast från
Jönköpings tingsrätt där hon arbe-
tat som beredningsjurist. Dessför-
innan var hon tingsnotarie vid Gäl-
livare tingsrätt.

Alexander Camitz, 32, anställdes
den 11 novem-
ber som biträ-
dande jurist vid
Advokatfirman
Glimstedts kon-
tor i Stockholm.
Alexander kom-
mer närmast
från Advokatfirman Hammarskiöld
& Co och hans främsta verksam-
hetsområden är tvistelösning och
immaterialrätt. 

Advokatfirman Delphi

Maria Hollingworth, 34 år, 
Associate
Innan Maria
började på
Delphi 1 oktober
2013, har hon
fullgjort notarie-
tjänstgöring vid
Västmanlands
tingsrätt och arbetat som jurist på
såväl bolag som advokatbyrå i
Stockholm. Tvistelösning har varit
huvudinriktningen. Hennes verk-
samhetsområden är Tvistelösning
och allmän affärsjuridik.

Kristian Fredrikson, 44 år, Senior
Associate
Kristian har 
arbetat med 
affärsjuridik
och tvister,
särskilt inom
immaterialrät-

ten och marknadsrätten, i tretton
år. Han är specialiserad mot paten-
trättsliga frågor men arbetar med
många uppdrag inom den kom-
mersiella juridiken och biträder
ofta i due diligence och före-
tagstransaktioner. Kristian är
också skattmästare i den immate-
rialrättsliga organisationen AIPPI.
Kristian anställdes 2 september
2013 och hans verksamhetsområ-
den är Immaterialrätt och marknads-
föring och tvistelösning.

Preeti Dhillon,
Associate, 26 år
Innan Preeti
började på
Delphi 11 no-
vember 2013,
har hon bland
annat varit
uppsatspraktikant på MAQS Law
Firm under våren 2013 och under
studierna arbetade hon extra på
advokatbyrån Elvang & Partnere
under en termin. Verksamhetsom-
råde:  Bolagsrätt

Isak Bondesson, 28 år, Associate
Isak kommer
senast från en
master i Inter-
national Busi-
ness Law på
Queen Mary
University of
London. Hans
verksamhetsområde är Bolagsrätt,
TMT/Immaterialrätt och anställdes
11 november 2013.

Baker & McKenzie 
Advokatbyrå

Johan Strand
rekryterades
som biträdande
jurist till Baker
& McKenzie 
Advokatbyrå
den 27 augusti

2013. Johan kommer närmast från
Stockholms universitet och arbetar
inom gruppen Corporate & Com-
mercial samt verksamhetsområdet
Trade & Commerce.

Baker & McKen-
zie Advokatbyrå
har den 24 sep-
tember 2013 
rekryterat Carl
Levin som 
biträdande 
jurist till grup-
pen Corporate & Commercial och
verksamhetsområdet Capital Mar-
kets. Carl kommer närmast från
Advokatfirman Vinge varav det 
senaste året tillbringats på second-
ment hos NASDAQ OMX.

Baker & McKen-
zie Advokatbyrå
rekryterade den
6 september
2013 advokat
Mats Sacklén
som delägare
till firmans
M&A-grupp där hans fokus ligger
på europeiska transaktioner. Mats
Sacklén kommer närmast från 
McDermott Will & Emerys London-
kontor.

Hammarskiöld & Co

Emma Lindwall, 32 år
Kommer när-
mast från Göte-
borgs tingsrätt
där hon var
tingsnotarie.
Hon arbetar
med General
Corporate.
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ANPASSNINGSBAR
Juristen måste ”inse vilka krav varje klient har –
och anpassa sin presentation därefter”.

KULTUR

En kortare version av rapporten kan laddas ner på
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2358060&download=yes

Forskare vid Dayton School of Law har rett ut vilka
egenskaper arbetsgivare i juristbranschen priorite-
rar när de anställer nyexade jurister. 

Enligt studien är det mjuka värden som domine-
rar: ”social kompetens slår analysförmåga”.

SOCIALT KOMPETENT
”Det mest överraskande är att arbets-
givarna sätter störst vikt på intra- och
interpersonella egenskaper – mjuka
värden. De är nödvändiga för att vara
framgångsrik internt” kommenterar
professor Susan Wawrose som arbetat
med studien. 

FLITIG
De arbetsgivare som intervjuats
sätter stor vikt på att de arbetssö-
kande har en ”stark arbetsetik”.

SJÄLVSTÄNDIG
Drömjuristen måste kunna arbeta självständigt,
utan överdriven styrning och ”handhållande”.

GRÄVANDE
Snabb och effektiv research är en hörnsten, och
inte bara på internet.

SÅDAN ÄR 
DRÖMJURISTEN

FORSKARE:
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Världen skulle må gott av fler platser som denna.

En del säger att de inte har tid. Andra säger att tiden går så fort numera.
De har fel. Tiden är konstant. Vi har bara fler saker och sysslor att fylla den med. 

Måste hinna ditt, måste hinna datt. Tror vi. Tankarna blir sköra fragment som hackas 
upp i bitar, istället för till solida fundament som hjälper dig och ditt företag att 

utstaka en riktning i tillvaron. Att komma till Vår Gård Saltsjöbaden är att stanna 
upp en dag eller två, tre. Att komma åter till det väsentliga, till det som gör skillnad.

Välkommen till en själens oas just där havet börjar, strax utanför stan.

Konferenser nära havet nära stan. 
www.vargard.se
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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
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