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FÖRRA CHEFSJURISTEN KRISTINA GEERS OM 

Nya

natten i arresten,
och de nya 
advokatplanerna,

CHRISTER DANIELSSON OM:

SD:S EXTREMA
KRIMINALPOLITIK

”SLUTA UTRED 
MORDET PÅ 
OLOF PALME”
VAR TREDJE ADVOKAT VILL GÅ VIDARE

MER KRÅNGEL
OCH KLANDER
SÅ BLIR FRAMTIDENS TVISTELÖSNING

JURISTERNA OCH 
BYRÅERNA SOM
SYNTES MEST 2013

MEDIEBAROMETERN
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Vi är ledande 
på utbildning 
inom juridik 

www.bginstitute.se

Hos BG Institute hittar du kvalificerad fortbildning inom ditt rättsområde. 
Våra kurser leds av landets främsta experter. Du får både djupgående analyser, 
kunskap om praktisk tillämpning och användbara modeller för ditt arbete. 

Uppdatera dig inom juridikens olika områden, 
lär av experterna och ligg steget före. 
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För snävt avspärrad brottsp-
lats. Kallprat över kommuni-
kationsradion. Det avgörande
vittnet förhördes först efter
mer än två månader. Med
mera.
Fadäserna i Palmeutrednin-

gens begynnelse är väl kända.
Förre rikskrimchefen Tommy
Nilsson påminner om dem i
en intervju i det här numret.
Själv var han en av nyckelper-
sonerna när polisen försökte
lösa mordet 1986. 
I den stora attitydundersök-

ning bland advokater, som 
Legally yours genomförde i
slutet av förra året, så hörde 
vi oss även för om hur de sva-
rande ser på Palmeutrednin-
gens framtid. Det visade sig
att var tredje advokat vill
lägga ned. 
”Alla uppslag är rimligen 

redan prövade” och ”Vi behö-
ver inte genera oss mer med
svensk polis inkompetens” är
två av de reflektioner som
deltagarna bjöd på. 
Vidare misstänker en rela-

tivt stor del av advokaterna –
var fjärde – att det trots allt
var Christer Pettersson som
mördade statsministern.
Bland brottmålsspecialister
är det emellertid fler som tror
att han var oskyldig, än som
tror att han faktiskt var gär-
ningsmannen.
28 år senare vet vi  inte mer

än vi gjorde natten mot första
mars 1986. Tommy Lindström,
å sin sida, är emellertid säker
på en sak: 
– Jag tror inte att det var 

en polis. De har så jävla svårt
att hålla käften, rent ut sagt,
säger han.

Blendow Group AB, Humlegårdsgatan 14, 114 46  Stockholm, 
Telefon  08–579 366 00, Fax 08–667 97 60, www.blendow.se
e-post  legally-yours@blendow.se
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MEDIEBAROMETERN

Åtminstone för jurister. Det
visar årets upplaga av under-
sökningen Mediebarometern.
Årets fem mest uppmärk-
sammade svenska jurister är
samtliga politiker på topp-
nivå. 10
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EN JURIDISK TORKTUMLARE
PORTRÄTT

I en stor intervju berättar
Saabs förra chefsjurist 
Kristina Geers om de år när det
krisande bilföretaget genom-
led prövning efter prövning på
sin väg mot konkurs:

– Det var en särskild anda, vi
mot hela världen. Då kämpar
man lite extra. Det var ingen
som riktigt trodde på oss. Sen
fick de ju rätt också. Men just
då kändes det som ”vi ska
fasen visa dem”.

POLITISK HETLUFT GER 
DEN MESTA PUBLICITETEN

VAR TREDJE ADVOKAT VILL LÄGGA
NER PALMEUTREDNINGEN
AKTUELLT

28 år efter mordet på statsminister Olof Palme tycker
många advokater att det är dags att gå vidare. Var tredje
vill lägga ned Palmeutredningen, enligt Legally yours
stora attitydundersökning.

TVISTER

När tvisterna blir fler, krångligare
och mer omfattande så ökar
pressen  på rådgivarna. Klan-
dertvister – och processer om
konsultansvar – ökar.

– Så småningom är det troligt
att frågor om ansvar för advoka-
ter också blir van-
ligare, säger ex-
perten Therese
Isaksson.

PRESSEN PÅ 
RÅDGIVARNA ÖKAR

26 32

NUMMER 1  |  2014  |  ÅRGÅNG 12

Var tredje
vill gå vidare

LEGALLY  |  LEDARE
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OLOF PALME 
Var partiledare för Socialdemo-
kraterna från 1969 och fram till
sin död. Stor del av tiden var han
även Sveriges statsminister. Han
höll en hög profil i internationella
frågor, som Vietnamkriget och
Sydafrikas apartheidsystem. 
Han var en mycket polariserande
gestalt, både i Sverige och inter-
nationellt.

olof Palme mördades den 28
februari 1986.fo
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AKTUELLT

I 28 år har det olösta mordet på Olof Palme varit
ett djupt sår i det svenska samhället.

Men nu är det dags att gå vidare. Åtminstone 
enligt en tredjedel av landets advokater.

Det framgår av en undersökning som Legally
yours har genomfört. AV  PETER JOHANSSON

Palme
utredningen!

Lägg ner
VAR TREDJE ADVOKAT:
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AKTUELLT

JAG TROR INTE ATT DET
VAR EN POLIS. DE HAR SÅ
JÄVLA SVÅRT ATT HÅLLA
KÄFTEN, RENT UT SAGT. ”

”
FORTSÄTTNING PÅ SIDAN 9

TOMMY LINDSTRÖM

I november genomförde 
Legally yours en stor attityd-
undersökning bland advoka-
ter. 1 188 personer deltog,
vilket innebär en svarssta-
tistik på 27 procent.

Bland annat fick de sva-
rande ta ställning till några
frågor om mordet på stats-
minister Olof Palme.  

Tillfrågade om ifall Palme-
utredningen bör läggas ned
så svarade 32,8 procent ja.
37,7 procent svarade nej.
Resten – 29,5 procent –
angav att de inte hade någon
uppfattning. 

Bland humanjurister vill
hela 41 procent att utred-
ningen ska avvecklas. 

När de svarande ombeds
utveckla sina ståndpunkter
så tonar två vanliga åsikter
fram. Utredningen bör läg-
gas ned för att den antas vara
ineffektiv, eller för att den
svarande upplever att Chris-
ter Pettersson är den troli-

gaste gärningsmannen. Och
även om ny bevisning skulle
tillkomma, så avled han i
september 2004.

Deltagarna får även svara
på om de tror att det var just
Christer Pettersson som
mördade Palme. Var fjärde
advokat – 24,7 procent – är
av den uppfattningen. 

Nästan lika många – 23,7
procent – tror inte att han var
skyldig. Den här uppfatt-
ningen är vanligast bland
brottmålsadvokater. Var tredje
– 33,1 procent – tror på en an-
nan förklaring. Färre brott-
målsadvokater – 21,5 procent,
tror att han var skyldig. 

Mer än varannan sva-
rande – 50,3 procent – angav
att de inte hade någon upp-
fattning i skuldfrågan.

Den första tiden efter mor-
det hade Tommy Lindström,
då chef för Rikskrim, en
nyckelroll i Palmeutred-
ningen. 

– Tror man att det var
Christer så kan man lika bra
lägga ner, konstaterar han.

– Det spåret är väldigt tunt
såtillvida att det hänger på
Lisbets Palmes vittnesmål.

Själv är han en av de poli-
ser som skötte förhören.

– Jag och min medarbetare
Gunnar Jerner förhörde
henne tre gånger, på order av
Hasse Holmér. Det var i
bostaden, alla deras söner
var också med. 

– När man läser den be-
skrivning hon då gav mig så

förstår man varför Christer
Pettersson blev aktuell. Det
utseendet stämmer väldigt
bra in på honom.  Och att
hon sett en gärningsman
som ser ut likt hon beskriver,
det kan vi inte ta ifrån henne.
Det är inte fråga om någon
jovialisk, rundskallad typ.
Jag har själv tecknat ned det.
och hon fick vara med och
ändra i protokollet så att det
skulle bli ett exakt återgi-
vande. 

– Men sedan tillkom en dålig
konfrontation, och en dålig

DET FÖREKOM EN HEL 
DEL KLUMPIGHETER
MORDKVÄLLEN.

Tommy Lindström,
var chef för Rikskrim,
och hade en nyckelroll
i Palmeutredningen
den första tiden efter
mordet.
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     tot  aff   brott  annan humjur
J                                              32,8%  30,1%  35,5%   41%
N              37,7%  39,4%  37,9%   30,2%
J       29,5%  30,5%  26,6%   28,8%
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AKTUELLT

LÄGG
NER

l�Har man inte nått fram på den ti-
den, lär man inte göra det i framti-
den heller.

l�Alla uppslag är rimligen redan prö-
vade. Skulle något nytt komma upp
kan man återuppta utredningen.
Orimligt kostsamt att fortsätta nu.

l�Allmänintresset måste anses så
pass svagt att resurserna kan an-
vändas bättre

l�Bättre att använda resurserna där
det finns möjlighet till framgång.

l�Christer Pettersson är död!
l�Cost vs benefit?
l�De har ingen ambition att hitta den

verkliga mördaren
l�De spår som inte redan har utretts

kommer vara för "kalla" för att
kunna leda till fällande dom.

l�Den kan återupptas om det fram-
kommer något konkret med sub-
stans men det lär det inte göra.
Som det är nu tar den bara onödiga
resurser.

l�Det avgörande tvivel som kvarstod
efter rättegången mot Christer
Pettersson var just att det skulle
komma upp något enda spår som
kunde leda till åtal. Det handlar inte
om att ge upp, mer om att se snart
30 år av utredningsmörker.

l�Det finns andra frågor som måste
få utredningsresurser istället. Pal-
memordet har kommit till vägs
ände.

l�Det är hög tid att Sverige inser att
mordet inte kommer att klaras upp
på så sätt som allmänheten anser.

l�Det är inte försvarbart att lägga re-
surser på ytterligare utredning

l�Det är kört i botten efter en kata-
strofal inlednig

l�Det är uppenbart att svensk polis
inte lyckas längre i utredningen och
att våra skattepengar snarare bör
läggas inom aktuell rättsväsende
än att resultatlöst fortsätta med
denna polisutredning.

l�Det är ytterst osannolikt att ytterli-
gare spaning kommer leda till att
mordet klaras upp.

l�Dyrt
l�Lönlöst
l�Mördaren dog
l�Vi behöver inte genera oss mer med

svensk polis inkompetens.

l�Allmänt intresse för klarläggande
l�Angeläget att ingen mördare går fri.
l�Att en stat utreder mord på sin

högste demokratiskt valde företrä-
dare är en viktig signal att skicka.

l�Bra avstjälpningsplats för äldre
värdelösa poliser att läsa en gamal
utredning..

l�Brottet är ju inte preskriberat. Brott
skall utredas!

l�Det ska inte vara möjligt att mörda
en person utan att frågan utreds i
all oändlighet. Mördaren ska känna
att hen inte går säker.

l�Det var ett brott mot både Olof
Palme och vår rättssamhälle.

l�Mord preskriberas inte. Han var
Sveriges statsminister. Sedan kan
man ju diskutera hur aktiv utred-
ningen ska vara

l�Preskription kommer inte ifråga
längre. DÅ lägger man inte ner en
utredning om ett statsminister-
mord, i vart fall inte med mindre än
att polisen anser det vara spa-
ningstekniskt uppklarat, dvs man
vet vem den skyldige är.

l�Prestige!
l�Sanningen måste fram, men man

har satt räven att utreda hönsstöl-
den.

l�Ser illa ut.

l�Så länge det drivs en seriös utred-
ning, finns en möjlighet att få klar-
het i vem gärningsmannen var.

l�Sänder fel signal.
l�Tillsätt kompetenta utredare istäl-

let så att vi slutligt kan få begrava
ärendet och slippa en massa kon-
spirationsteorier. ta gärna hjälp
från utlandet.

l�Vi får inte ge upp ett statsminister-
mord

X

FORT
SÄTT√

BÖR PALMEUTREDNINGEN LÄGGAS NER?

DÄRFÖR VILL DE LÄGGA NED

DÄRFÖR VILL DE FORTSÄTTA
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AKTUELLT

Det var en okänd, oviktig person men tid-
ningarna vill gärna få det att framstå som
det vore någon viktigt då en statsminster
självklart inte kan dödas av någon oviktig
uteliggare eller liknande.
I så fall på beställning. Politiska motiv.

Det var ett insiderjobb.
En koppling till högerextrema
krafter – inklusive kända palme-
hatare – inom poliskåren

TROR DU ATT CHRISTER PETTERSSON DÖDADE PALME?

   
     tot  aff   brott  annan humjur
J                                              32,8%  30,1%  35,5%   41%
N              37,7%  39,4%  37,9%   30,2%
J       29,5%  30,5%  26,6%   28,8%

J
    

 

JA
24,7 %

JA
24,6 %

JA
24,7 %

JA
25 %

NEJ
23,7 %

NEJ
21,5%

NEJ
33,1%

NEJ
21,4%

N
   

TOTALT AFFÄRS-
JURISTER

BROTTS-
JURISTER

HUMAN-
JURISTER

T       
                      
t                     a�jur             bm               hum
J     24,7%  24,6%  24,7%  25%
N     23,7%  21,5%  33,1%  21,4%
A           

           

Annan teori, 
nämligen 1,3 % 

Annan teori, 
nämligen 1,1 % 

Annan teori, 
nämligen 2,4 % 

Annan teori, 
nämligen 0,7 % 

Ingen 
uppfattning
50,3 % 

Ingen 
uppfattning
52,8 % 

Ingen 
uppfattning
39,8 % 

Ingen 
uppfattning
52,9 % 

I  

 

 

 

 

 

 

 

JA NEJ
CHRISTER PETTERSSON 
Dömdes för mordet i tingsrätten, fria-
des i Svea hovrätt. Hade tidigare dömts
för dråp på en för honom okänd person
han stötte ihop med i julhandeln. Vikti-
gaste bevisningen mot Pettersson var
att ögonvittnet Lisbet Palme pekade ut
honom, i en konfrontation som sedan
kritiserats. 

Ett möjligt motiv som framförts är
hat mot samhället i kombination med
hämnd å sin vän Lars Tingström – kallad
”Bombmannen” – vägnar. Ett annat
motiv som nämnts är att Pettersson

ska ha tagit fel på person och
egentligen ville döda sin 

narkotikakontakt Sigge 
Cedergren. 
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AKTUELLT

Handla mer än 
bläck hos inkClub!
Nu har vi ett ännu bredare utbud av 
kontorsmaterial – till ännu lägre priser!

JOPA pärmar

Kontorspapper

Post-it-lappar, 12 pkt

Telefonkundtjänst – du når oss på 020-10 00 10.

Snabba leveranser - beställ före 16.00 och vi 
skickar dina varor samma dag.

199 kr
(tid. pris 279 kr)

119 kr
(tid. pris 149 kr)

29 kr/st
(tid. pris 39 kr/st)

protokollering. Det gjorde att
det inte bar sig i rätten. 

Är det något du ångrar kring för-
hören med henne?
– Hasse Holmér skulle ha lagt
ut ett riktigt förhör med Lis-
bet tidigare än han gjorde.
första gången jag och Gunnar
träffade henne var den 30
april. Innan dess hade hon för-
hörts av olika utredningsmän. 

Bland övriga mordteorier har
Tommy Lindström lagt fokus
på det så kallade Sydafri-
kaspåret. Olof Palme var en
stark kritiker till apartheid-
systemet – och till den sydaf-
rikanska regimen.
– Det är en av de mest tro-

liga externa motivbilderna.
Ett exempel: i oktober 1985
så spikade de i en underrät-
telserapport att Palme san-
nolikt var deras samhälls-
fiende nr 1.
Under senare år har olika

spår kring poliser och militä-
rer fått ökad uppmärksam-
het. 
– Polisspåren fick Säpo

reda ut när jag var inblandad.
Det var lika bra. De hade
samlat på sig kunskaper om
udda poliser under årens
lopp. Men vad gäller de här
uppgifterna om att män med
walkie-talkies hade iaktta-
gits såhittade man inga poli-
ser när man följde upp, utan
väktare och andra..

Vad tror du själv om de teorierna?
– Jag tror inte att det var en
polis. De har så jävla svårt att
hålla käften, rent ut sagt. Det
skulle ha läckt, det är jag
övertygad om. Militären är
en annan sak. De är tränade i
att inte säga någonting. 
Tommy Lindström beskri-

ver det ouppklarade mordet
som ”ett sår mot det svenska
samhället”.
– Det förekom en hel del

klumpigheter mordkvällen.
Till exempel begränsades
brottsplatsavspärrningarna
så att kulan hittades utanför
dem. Och var mycket surr när
vi kommunicerade om mor-
det i början. Men att det
skulle inträffa, det upplevdes
som så orimligt. Det gick över
huvudet på vanliga poliser. 

UTREDNINGEN 
OCH PKK
I efterhand har länspolismästa-
ren Hans Holmér kritiserats för
sitt sätt att sköta Palmeutred-
ningen. i mars 1986 häktades
den så kallade 33-åringen som
misstänkt för mordet, men
släpptes efter några veckor. 
Senare lade Holmér stor kraft på
att utreda medlemmar i kurdiska
PKK. I dag är Kerstin Skarp för-
undersökningsledare för utred-
ningen, och Dag Andersson 
spaningsledare. 

FORTSÄTTNING FRÅN SIDAN 6

På en presskonferens kort tid efter mordet höll länspolismästaren Hans
Holmér upp två Smith and Wesson-revolvrar för att illustrera mordvapnet.
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För elfte året i rad har Legally yours genomfört
undersökningen Mediebarometern, där vi kart-
lägger vilka jurister och byråer som synts mest 
i medierna under föregående år. 

Undersökningen är baserad på analys och 
sammanställning av det antal artiklar respektive
jurist och byrå figurerat i under hela 2013FO
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MEDIEBAROMETERN  | 2014

Medie

MEST
I MEDIAS
FOKUS
2013

BAROMETERN 2014 
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7032

Kaos om 
idéprogram

Panikflygning 
från Thailand

Fortsatt dans runt
riksdagsspärren

träffar

+ 
+ 
––––––––––––––––––

= 
FOTO: LINA SIKSJÖ/AFTONBLADET BILD – BILDEN ÄR ETT MONTAGE
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Politisk hetluft ger den mesta publiciteten.
Åtminstone för jurister. 

Det visar årets upplaga av undersökningen 
Mediebarometern.

Alla de fem jurister som fått mest medial upp-
märksamhet under året är politiker på toppnivå.

AV PETER JOHANSSON

MEDIEBAROMETERN  | 2014

POLITIKERNA

BLIR
MEST
OMSKRIVNA

Medie
BAROMETERN 2014 
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MEDIEBAROMETERN   | 2014

För elfte året i rad har Legally
yours genomfört undersök-
ningen Mediebarometern,
där vi kartlägger vilka juris-
ter och byråer som synts
mest i medierna under före-
gående år. 
Liksom tidigare år genom-

förs undersökningen i sa-
marbete med medieanalysfö-
retaget Updatum.
– Vi har använt oss av vårt

medieindex som bevakar
över 40 000 svenska och in-
ternationella nyhetsmedier
på internet 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 2013
Jurister inom politiken –

och på de högst uppsatta
posterna – brukar få mest
uppmärksamhet. Så även
2013. Och liksom tidigare år
är det Annie Lööf, närings-
minister och ledare för Cen-
terpartiet, som blivit mest
omskriven, 7032. Fler än
2012 års 6417 träffar.
Ökningen beror på ett

högre tryck från media. Förra

året inleddes med intensiv
kritik mot partiets föreslagna
idéprogram. Inslag som helt
fri invandring, möjlighet till
månggifte, och avskaffande
av skolplikt och den lagstad-
gade arvsrätten utlöste en la-
vin av kritik. Partiledaren
fick avbryta jullovets thai-
landssemester för att kom-
mentera. När den stormen
avtagit följde ett präglat av
balansgång kring opinions-
mätningarnas fyraprocents-
spärr. 

Lööfs ministerkollegor Erik
Ullenhag (FP), Lena Ek (C )
samt Maria Arnholm följer
sedan. Erik Ullenhag samlar
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JURISTER INOM POLITIKEN – OCH PÅ
DE HÖGST UPPSATTA POSTERNA –
BRUKAR FÅ MEST UPPMÄRKSAMHET.
SÅ ÄVEN 2013.

2512 träffar i Mediebarome-
tern. Integrationsministern
är en av regeringens mest
uppmärksammade och de-
batten med Sverigedemokra-
terna frekvent.
Miljö- och jämställdhets-

ministrarna följer därpå med
2022 respektive 1741 träffar
i undersökningen. 
Åsa Romson, språkrör för

Miljöpartiet, är årets femte
mest omskrivna jurist. 1259
träffar sammanlagt. Möjli-
gen har antalet påverkats av
att hon var föräldraledig
fram till 24 maj.
Som chef för en av Sveri-

ges mest påpassade myndig-
heter är mediernas intresse
för Bengt Svenson stort. Rik-
spolischefen samlade 896
träffar.
Sjunde plats intas av advo-

katen Thomas Olsson, 759. 
Åtta blev justitierådet Gö-

ran Lambertz, 744, huvud-
sakligen för sina insatser i
debatten kring Thomas
Quick. 
Nia blev Lueåadvokaten

Bo Forssberg, 650 träffar,
försvarare åt den man som
tingsrätten dömde för styck-
mord på en ung kvinna i Bo-
den. 
Tia är ytterligare en advo-

kat, Lars Söderkvist, som
ledde rekonstruktionen av
gruvbolaget Northland.
Mest omskrivna åklagare

2013 var Ulrika Schönbeck,
602. Luleåbaserad åklagare
med uppdrag i styckmords-
målet. 

Lena Ek (C )
2 022 träffar

Maria Arnholm 
1 741 träffar

Erik Ullenhag (FP), 2 512 träffar.

Åsa Romson, 1 259 träffar.
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"To be a winner at work and in life, everyone has to show leadership, regardless of their title."

Ledarskapsutbildning som tar  
hela ditt liv till nya höjder!

ROBIN
SHARMA
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Thomas Olsson fortsätter att
vara landets mest uppmärk-
sammade advokat. 

2013 gick uppdraget som
Sture Bergwalls advokat
möjligen in på upploppet.
Under sommaren förklarades
Bergwall oskyldig till det
sista av de tidigare mord han
själv erkänt och sedan dömts
för. I oktober beslutades att
han skulle genomgå en ny
rättspsykiatrisk undersök-
ning.  Och vid jul konstate-
rade förvaltningsrätten i 
Falun att Bergwalls vård ska
fortsätta i öppen form. 
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T

ÅRET DÅ BERGWALL FRIADES FÖR ALLA MORDEN OCH

Thomas Olsson 2011, på uppdrag i Etiopien. FO
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World Trade Center
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AARON
TURNER
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www.lifevision.se

eller via QR-kod

2014

Vill du lära dig prestera på toppen av  
din förmåga samtidigt som du minskar  
din stress och ökar din arbetsglädje? 
Följ med Dr Aaron Turner och Anders Haglund på en unik 
2-dagars kurs för att gå bortom teorier och på djupet utforska 
vad som driver allt mänskligt beteende. Den grundläggande 
förståelsen du får här kommer att lyfta din nivå på alla plan.  
Så oavsett om du vill bli en bättre ledare, säljare, utbildare, 
coach, förälder eller helt enkelt ta reda på hur bra livet  
kan bli så är det här seminariet för dig.

Ange LEGALLYVIP för att få 500:- rabatt på biljetten
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Bo Forssberg  
650 Träffar2 Lars Söderqvist

619 Träffar3

Tommy Nilsson
319 Träffar8 Claes  Östlund

239 Träffar9 Claes Borgström 
228 Träffar10

Per E 
Samuelson 12715 Ingvar 

Backman 12116 Hans Bergqvist 
121 Träffar16

ADVO
KATER
TOPP
20

Dan Josefssons hyllade
bok ”Mannen som slutade
ljuga” har bidragit ytterli-
gare till att fallet uppmärk-
sammats. Liksom Göran
Lambertz fortsatta utspel
kring de friande domarna.

Därutöver har Olsson
bland annat varit en av Wiki-
leaksgrundaren Julian As-
sanges svenska advokater,
samt startat en ny byrå – Fria
advokater – i de lokaler  hans
förra byrå – Silbersky – bru-
kade sitta i.

Rutinerade Luleåadvokaten
Bo Forssberg hanterade ett
av årets stora kriminalfall;
styckmordet på en ung
kvinna i Boden. Det hade en
avgörande roll för hans 650
träffar i Mediebarometern.
Något som gjorde honom till
landets näst mest omskrivne
advokat under 2013.

För Norrbottenskuriren
har Bo Forssberg berättat hur
målet har präglat tillvaron:

– Jag har levt med det här i

Thomas Olsson  
759  Träffar1

stort sett hela tiden. Det är
ett sådant mål som man inte
kan koppla av. Det har legat
någonstans i bakhuvudet
hela tiden, har han sagt till
tidningen.

Hans klient dömdes i
tingsrätten. I hovrätten tar
en ny försvare över: Thomas
Olsson.

Obeståndsexperten Lars
Söderkvist blev trea med 619

träffar. Arbetet med att re-
konstruera det hårt pressade
gruvbolaget Northland är en
viktig förklaring.

En annan affärsjurist, Mann-
heimer Swartlings styrel-
seordförande Biörn Riese, är
fyra med 434 träffar. Hans
granskning av Telia Soneras
affärer i Uzbekistan har bi-
dragit.

Elisabeth Massi Fritz intar
femteplatsen med 368 träf-
far. Hon var målsägandebi-
träde i styckmordsrätte-
gången i Norrbotten.
Dessutom har hon också bör-
jat företräda en av de kvinnor
som 2010 anmälde Julian
Assange för sexbrott.

Advokatsamfundets Anne
Ramberg har fortsatt vara en
hängiven debattör i bland
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Biörn Riese
434 Träffar4 Elisabeth Massi

Fritz   368 Träffar5 Anne Ramberg
333 Träffar6 Thomas Bodström

327 Träffar7

FOTO: TT, MAGNUS LAUPA, JONTE WENTZEL, JAN REINERSTAM, SHEIDA REZAEIAN, LINUS HALLSÉNIUS/TV4

Jesper Montan
184 Träffar11 Johan Gernandt

162 Träffar12 Johan Eriksson
155 Träffar13 Lennart

Jemtelius    14714

Michael 
Hansson    11918 Arash Raoufi

119 Träffar18 Björn Sandin
117 Träffar20

annat tryckfrihetsfrågor, 
totalt 333 träffar.
Förre justitieministern

Thomas Bodström samlade
på sig 327 träffar för sin ad-
vokatverksamhet, för nya bo-
ken ”Populisten” för debatte-
rande inom samhälls- och
rättsfrågor.
Göteborgsadvokaten

Tommy Nilsson har varit in-
blandad i flera medialt in-

tressanta brottmål, och har
bland annat företrätt en man
misstänkt för mord på en
kvinna i Trollhättan.

Även Claes Östlund arbetade
med flera välbevakade mål.
Till exempel det så kallade
Instagram-målet i Göteborg.
Tiondeplatsen tillfaller

Claes Borgström, bland an-
nat uppmärksammad som

advokat åt den andra av de
kvinnor som anklagar Julian
Assange för sexbrott och
som målsägandebiträde i 
Södertäljerättegång. Samt
för sin partipolitiska tillhö-
righet. 
I november kom beskedet

att Socialdemokraternas
förre nyckelpolitiker i jäm-
ställdhetsfrågor gick över till
Vänsterpartiet.

JAG HAR LEVT
MED DET HÄR
I STORT SETT
HELA TIDEN.
DET ÄR ETT 
SÅDANT MÅL
SOM MAN 
INTE KAN
KOPPLA AV.

‘BO FORSBERG

”
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TRÄFFAR

1. Ulrika Schönbeck 602

2. Anders Perklev 498

3. Per-Erik Rinsell 482

4. Gunnar Stetler 468

5. Pia Åsberg 334

6. Håkan Roswall 413

7. Ulrika Rogland 269 

8. Niclas Wargren 248 

9. Kay Engfeldt 230

10. Ulf Back 224

11. Arne Forså 222

12. Tomas Lindstrand 216 

13. Berndt Berger 193

14. Solveig Wollstad 185

15.Jenny Clemedtsson 179

TOPP
ÅKLAGARE

15

Anders Perklev,
498 träffar.

FO
TO
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O
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A 
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N
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A 

/ T
TUlrika Schönbeck,

602 träffar.

Gunnar Stetler, 
468 träffar.
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TRÄFFAR

1. Annie Lööf   7 032 

2. Erik Ullenhag 2 512

3. Lena Ek 2 022

4. Maria Arnholm 1 741

5. Åsa Romson 1 259 

6. Allan Widman 489

7. Maria Abrahamsson 325

8. Johan Linander 323

9. Madeleine Sjöstedt 294

10. Pär Nuder 271

TOPP
POLITIKER

10

Lena EK, 2 022.

Åsa Romson, 1 259.

Erik Ullenhag, 2 512.

Annie Lööf , 7 032 .
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TRÄFFAR

1. Bengt Svenson 896

2. Göran Lambertz  744 

3. Carin Götblad 481 

4. Dan Eliasson 354 

5. Stefan Lindskog 325 

6. Mårten Schultz 314 

7. Madeleine Leijonhufvud 289 

8. Anders Danielsson 276

9. Anna Skarhed 250 

10. Anders Thornberg 217

TOPP
STATLIGT

10

Mårten Schultz, 314.

Carin Götblad, 481.

Göran Lambertz, 744.

Stefan Lindskog, 
325 träffar.

Madeleine Leijon-
hufvud, 289 träffar.

Anders Danielsson,
276 träffar.
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B O L A G S R ÄT T  S U N D S VA L L  A B

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

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

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

Firmabesked direkt!
Vi bedömer firman utifrån vår erfarenhet.

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

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

Ring oss redan idag. 060-16 81 50 

Lagerbolag

w
w
w
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Lagerbolagsjour
Om du vill beställa eller boka ett lagerbolag efter 
kontorstid ring 060-16 81 73.
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Bengt Svenson, 896 träffar.
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Mest
omskrivna
byrån

Mannheimer
Swartling

Biörn Riese rosades för sin Telia Sonera-
beställa utredning kring bolagets affärer
i Uzbekistan.
Och krisuppdrag var under 2013 det

säkraste sättet för advokatbyråerna att få
en omfattande bevakning i medierna.
Även fortsatt står branschen i reviso-

rernas skugga.

FO
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Uppdraget för Telia Sonera, satte under
långa perioder byrån i affärspressens
centrum.  Styrelseordföranden Biörn Riese,
frontade det uppdraget. 625 träffar.
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1. Mannheimer Swartling 625

2. Lindahl 410

3. Vinge 376

4. Delphi 214

5. Baker & McKenzie 125

6. Gernandt & Danielsson 119

6. Setterwalls 119

8. MAQS 117

9. DLA Nordic 89

10. Cederquist 83

10. Roschier 83

12. Linklaters 73

13. Glimstedt 70

14. Hannes Snellman 68

15. Gärde Wesslau 67

TOPP
BYRÅER
ADVOKAT

15

TOPP
BYRÅER
REVISIONS

5

TRÄFFAR

TRÄFFAR

1. PwC  822

2. KPMG 659

3. Ernst & Young 428

4. Deloitte 328

5. Grant Thornton       176

Även 2013 var Mannheimer
Swartling årets mest
omskrivna advokatbyrå.,
med 625 träffar i undersök-
ningen.
Uppdraget för Telia So-

nera, som bland annat bestod
i att granska affärerna i Uz-
bekistan, satte under långa
perioder byrån i affärspres-
sens centrum.  Styrelseordfö-
randen Biörn Riese, som
frontade det uppdraget, fick
till exempel epitetet ”När-
ingslivets förste krisadvo-
kat” när han porträtterades i
Sydsvenskan.
Lindahl hamnade på andra

plats med 410 träffar. Delä-
garen Lars-Erik Anderssons
uppdrag i säkerhetsföretaget
Panaxias konkurs har bidra-
git, liksom uppmärksamhet
när delägare lämnat byrån.
Sedan följer Vinge med

376 träffar. Uppmärksamhe-
ten kring insidermålet mot
en före detta anställd samt
medarbetaren Johan Ger-
nandts uppdrag i Riksban-
kens styrelse har bidragit
Delphi blev fyra med 214

träffar. Bland annat beroende
på Hans Bergqvists uppdrag
i Saab-konkursen.
Baker & McKenzie är

femma med 125 träffar un-
der året.

Jämfört med revisionsbyrå-
erna fortsätter dock advokat-
byråerna att hamna i medi-
eskugga. Och vad gäller
2013 är de möjligen extra
nöjda med den ordningen. 
PwC samlade hela 822

träffar under året. En stor del
av uppmärksamheten är inte
odelat positiv. Till exempel
tvisten med Skatteverket,
samt det skadestånd på 890
miljoner man blev dömd att
betala i Prosolvia-målet.
Även tvåan, KPMG med

659 träffar, brottades med
tråkiga nyheter.  Tvisten
med HQ fortsätter, bland an-
nat ville den tidigare kunden

att revisionsjätten ska stoppa
sina höga utdelningar för att
ha råd med ett eventuellt
skadestånd.
Förra årets etta, Ernst &

Young, blev trea med 428
träffar. Lanseringen av det
nya företagsnamnet EY med
tillhörande omorganisation
är en av förklaringarna.

Lindahls delägare Lars-Erik
Anderssons uppdrag i säker-
hetsföretaget Panaxias kon-
kurs har bidragit till andra-
platsen med 410 träffar.
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ärkligt nog uppmärksammar media nästan inte
alls den extrema kriminalpolitik som SD går
till val på. Tystnaden blir än konstigare i lju-
set av att SD-ledningen själv förklarat att kri-
minalpolitiken är en profilfråga för partiet.
Det är med hjälp av den och invandringspoli-
tiken man ska bli riksdagens tredje största
parti och – hoppas man – ett oundvikligt

stödparti för det block som blir störst i höstens riksdagsval.
En ideologisk utgångspunkt för SD-politiken finner man i en

motion av partiets två ledande rättspolitiker, Richard Jomshof
och Kent Ekeroth. Där skriver de: ”Sverigedemokraterna ser
straff och påföljder för brott inte bara som en fråga om rehabi-
litering utan även som en moralisk fråga… Utgångspunkten är
att brottslingar förtjänar att straffas för att straffet har ett
egenvärde i sig och för att ge offret och dess anhöriga upprät-
telse.” Det kan man till exempel jämföra med den andra extre-
men på den svenska kriminalpolitiska skalan – vänsterpartiet –
som på sin hemsida skriver att kriminalvårdens viktigaste
uppgift är att rehabilitera brottslingen till ett liv i frihet.
Så hur ser då SDs kriminalpolitik ut rent konkret? 
”Tuffa tag mot brottsligheten” är avsnittsrubriken i den par-

timotion (2013/14:Ju379) där partiet talar om vad man vill
göra. Det är ett understatement när man granskar de förslag
som läggs fram.
Det bör ske ”kraftiga straffskärpningar på våldsbrott” och

”en rejäl höjning” av minimistraffen.

Vid så kallad flerfaldig brottslighet döms ett samlat straff ut. Man
får således inte X år för brott 1 och ytterligare X år för brott 2
osv. Däremot kan det bli ett visst påslag på straffet jämfört
med vad som kunde ha dömts ut om man bara fällts för ett
brott. SD vill nu att straffet ska kunna bli upp till åtta år längre
än maxstraffet för ett av brotten. Idag är taket fyra år.
”Tredje gången gillt” är benämningen på en föreslagen

nyordning där den som för tredje gången inom en viss tids-
rymd begår ”ett våldsbrott, sexualbrott eller narkotikabrott i
någon form, eller en kombination av dessa, per automatik [ska]
dömas till lagens maxstraff för det brott som har det högsta
maxstraffet plus det maxtillägg som ges vid flerfaldig brotts-
lighet”. Om motionstexten ska förstås bokstavligt – och det får
man väl anta – kan tredje resan resultera i många, många år i
fängelse ”per automatik” även om inget av de tre brotten är
särskilt grovt. Detta liknar alltså den ordning som finns i vissa
amerikanska delstater där domaren vid tredje lagföringen inte

CHRISTER DANIELSSON
Advokat och delägare Advokatbyrån Frank

LEGALLY | KRÖNIKA

DE OSVENSKA SVERIGEDEMOKRATERNA
har något val utan måste döma till ett mycket strängt straff,
ofta livstid.
Ungdomar i åldern 15-18 år som begår brott mot person ”av

grov och hänsynslös karaktär” ska i straffhänseende kunna dö-
mas som om de vore vuxna. Jag antar att det betyder att en 15-
årig mördare ska kunna dömas till ”riktig livstid”.
För inte så länge sedan frigavs fångar villkorligt efter halva

strafftiden. Det har ändrats till frigivning efter två tredjedelar
av straffet. SD vill nu avskaffa även den automatiska 2/3-fri-
givningen. Åtta år ska alltså vara åtta år. Punkt.
Detsamma ska gälla livstidsstraffet. SD ”vill se införandet av

verklig livstid där det även ska vara möjligt att utdöma livstid
utan möjlighet till benådning”. Verklig livstid ska kunna bli
påföljden inte bara vid mord (alla livstidsdomar i modern tid
utom en – för spioneri – har gällt mord) utan också för ”uppre-
pad grov våldsbrottslighet av särskilt hänsynslös och våldsam
natur”. Som ett exempel nämns grov våldtäkt.
Det ska införas ett offentligt register över dömda pedofiler

och ”flerfaldigt dömda våldtäktsmän”.
Den som friges efter att ha avtjänat (hela) straffet för ett all-

varligt brott ska bära fotboja i ytterligare 1–2 år. På så sätt kan
man ”uppnå en dämpande effekt på den frisläppte”.

SD vore inte heller SD om man inte hade några särskilda förslag
där man knyter ihop sina två profilfrågor, invandringen och
brottsligheten. Ett sådant förslag är att kriminalisera hjälp till
”illegala invandrare”. Det som nunnorna gjorde i klostret i Al-
sike på 80-talet – för er som är gamla nog att minnas det – ska
nu jämställas med brottet skyddande av brottsling. Vidare ska
det vara obligatoriskt att utvisa utlänningar på livstid – oav-
sett förhållandena i övrigt – för ”våldsbrott, sexualbrott, narko-
tikabrott, rån, stöld och tillgreppsbrott eller organiserad
brottslighet”. Slutligen ska det också införas ”ett uttryckligt
förbud för utlänningar att bedriva tiggeri” och ertappas de med
det ska de omedelbart avvisas från landet med förbud att åter-
vända. Utländska yrkestiggare är något helt annat – framhåller
SD – än tiggeri som utförs ”då och då av svenskar som till ex-
empel har alkoholproblem eller dylikt”. 
Så ser den ut, SDs kriminalpolitik. För att använda en termi-

nologi som borde kännas bekant för partiet skulle man kunna
beteckna politiken som osvensk. Visserligen har både socialde-
mokraterna och moderaterna förespråkat hårdare tag mot
brottslingar under de senaste årtiondena, men om SDs politik
skulle vinna gehör vore det fråga om något helt annat; det
skulle innebära ett systemskifte till en kriminalpolitik av ame-
rikanskt slag.
Nu är det väl ingen som tror att en sådan politik kommer att

börja drivas efter valdagen i september ens om SD – vilket ty-
värr verkar fullt möjligt – blir tredje största parti i riksdagen
och regeringen (röd eller blå) blir beroende av dess stöd. Istäl-
let ligger faran – den högst realistiska faran, skulle jag vilja
hävda – i något som en krönikör på Aftonbladets ledarsida på-
pekade härförleden: ”Högerextrema partier förändrar inte en-
samma opinionen. Däremot kan de smitta andra partier.” 

Alla vet att Sverigedemokraterna har en 
invandringspolitik som helt skiljer sig från
övriga riksdagspartiers politik. Vad som är 
betydligt mindre känt är att samma sak 
gäller kriminalpolitiken. 

M

Tre frågor som avgör valet:
1. Centerns svaghet   |   2. Motståndet mot vinster i välfärden   |   3. Regeringens idétorka
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TVISTER

Tvisterna fortsätter att blir fler och mer
omfattande. Men pressen på rådgivarna blir
större.

Klandertvisterna ökar – och processer om
konsulters ansvar blir allt vanligare.

– Så småningom är det troligt att frågor
om ansvar för advokater också blir vanli

gare, säger experten Therese Isaksson.
AV  PETER JOHANSSON

– Nya krav 
på lösningar

Tvister
l ANSVARFRÅGOR  l JÄVSANKLAGELSER

l NYA PROCESSSTRATEGIER
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nder de senaste åren har den
svenska tvistelösningsmark-
naden genomgått drama-
tiska förändringar. Antalet
stora och komplexa tvister
har blivit vanligare. Mäng-
den ärenden vid skiljedom-
sinstitutet har ökat kraftigt.
Samtidigt har affärsbyråerna
expanderat sina processav-
delningar. Nya aktörer har
trätt in på marknaden.

Therese Isaksson, är vice
ordförande i Lindahls kom-
petensgrupp för tvistlösning
med stor erfarenhet av inter-
nationella processer och skil-
jeförfaranden.

– Beteendemönstren har

förändrats, antalet
tvister fortsätter att
öka. Och den här tren-
den är fortsatt kon-
junkturoberoende.
Den långvariga låg-
konjunkturen på förvärvs-
marknaden har inte alls
märkts av här, säger hon.

Under det senaste decen-
niet har en rad renodlade
processbyråer öppnat. A1
och Frank är två exempel. I
somras öppnade även bran-
schprofilerna Claes Zetter-
marck och Claes Lundblad en
egen byrå inriktad på skilje-
förfaranden.

Therese Isaksson konstate-

ÄRENDENA BLIR MER
KOMPLEXA.  AVTALEN
BLIR MER AVANCE-
RADE OCH MER 
OMFATTANDE, MED 
FLER PARTER OCH
MÅNGA OMRÅDEN
DÄR DET KAN UPPSTÅ
TVISTER.

”

U
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TVISTER

▶ 

rar att mängden konkurren-
ter inte har påverkat pri-
serna.

– De flesta byråerna som
hanterar större kommersi-
ella tvister håller nog unge-
fär samma prisnivåer. Och
om man vill koncentrera sig
på skiljemannauppdrag så
kan det vara en fördel med
en mindre byrå eftersom det
är mer risk för jäv på en stor-
byrå.

Under 2013 kom flera domar
som väntas påverka framti-
den för rådgivningsbran-
scherna – och för tvistlös-
ningsmarknaden. Efter en
hovrättsdom i somras valde
PwC att betala 742,5 miljo-
ner kronor som förlikning
till IT-företaget Prosolvias
konkursbo.

Ett snarlikt mål är Mats
Qvibergs samt den tidigare
styrelsen i HQ:s miljardtvist
med KPMG. I vintras gav
Stockholms tingsrätt HQ-si-
dan rätt att fortsätta driva
sina skadeståndskrav.

Therese Isaksson ger två
exempel som från uppmärk-
sammade mål som båda har
hanterats av den egna byrån:

– I Panaxiakonkursen lig-
ger frågan om revisorernas
ansvar i revisorsnämnden
och revisorerna har redan
aviserats om flera krav från
olika intressenter. I Fly Me-
konkursen var också den här

typen av ansvarsfrågor före-
mål för flera tvister, säger
hon.

Att frågan om ansvar för
styrelser, revisorer och andra
konsulter har fått ökad aktu-
alitet blir alltså allt tydli-
gare.

– Vi märker ett ökat in-
tresse för detta i vår rådgiv-
ning, och det är över lag ett
större antal ärenden som
handlar om det. Hittills
handlar det handlar främst
om frågor som styrelsean-
svar och revisorsansvar. Men
så småningom är det troligt
att frågor om ansvar för till
exempel advokater också blir
vanligare, men det har vi
ännu inte sett i samma ut-
sträckning.

Hur påverkar den här utveck-
lingen rådgivarnas roll?
– Vi måste vara mer upp-
märksamma på de här frå-
gorna. Erbjuda klienterna 
information, till exempel 
genom proaktiv rådgivning
och utbildning kring an-
svarsfrågor.

En mer ifrågasät-
tande attityd märks
även på andra sätt:

– Klandertvisterna
ökar. Skiljedomar som
har meddelats i Sve-
rige, med svensk eller
utländsk part, angrips
i hovrätten för att få
en dom upphävd, eller

ogiltigförklarad. Och det
handlar inte om överpröv-
ning på materiell grund,
utan om processuella felak-
tigheter. Till exempel påstå-
enden om jäv eller allvarliga
handläggningsfel. Det är ett
sista försök för den förlo-

rande parten i skiljemålet att
påverka utgången i tvisten.
Tidigare har man i högre ut-
sträckning accepterat ut-
gången i skiljemålet. 

– Men det är sällan man
når framgång med den här
taktiken, i den stora merpar-

Therese Isaksson, vice
ordförande i Lindahls
kompetensgrupp för
tvistlösning.
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TVISTER

ANY COURT. ANY TRIAL. ANY TIME.

www.litigate.se 

DET PÅGÅR ETT AKTIVT ARBETE FÖR ATT VIDMAKTHÅLLA SVERIGES
STÄLLNING SOM TVISTLÖSNINGSNATION OCH DET ÄR AVGÖRANDE
ATT VI HÅLLER FORTSATT FART I DEN UTVECKLINGEN.”

ten av alla prövningar så står
skiljedomen fast.

Vad beror den här ökade proces-
sorienteringen på?
– Ärendena blir mer kom-
plexa. Avtalen blir mer avan-
cerade och mer omfattande,
med fler parter och många
områden där det kan uppstå
tvister. Det finns större mått
av internationella inslag i
många företagsverksamheter
och vi ser fler internationella
företag även i svenska dom-
stolstvister.

Med mer internationell
miljö följer fler anglosaxiska
inslag, en förändring som
inte alltid är av godo.

– Processuella invänd-
ningar kommer nog att  fort-
sätta bli mer frekventa. Edi-
tionsförelägganden var ovan-
liga förr, men är det inte nu.

Att göra processuella in-
vändningar och på andra sätt
krångla till förfarandet har
även det blivit vanligare.

– För vissa har det i sig bli-
vit en avancerad processtra-
tegi, man är inte bara intres-
serad av lösa de materiella
frågorna på ett koncist un-
derlag utan målen sväller
både till form och innehåll.

Avtal med skiljeklausuler är en
självklarhet i större sam-
manhang. Sverige har länge

varit en vanlig plats för in-
ternationella skiljeförfaran-
den. Förra året publicerade
branschtidningen American
Lawyer en sammanställning
där Stockholm rankades som
världens fjärde bästa plats
att göra upp på.

Men de senaste åren har
konkurrens från andra  aktö-
rer, framför allt London
Court of International Arbi-
tration, blivit större.. 

– Vår ställning som neutral
arena för internationell tvist-
lösning har under många år
varit väldigt stark, konstate-
rar Therese Isaksson.

Traditionellt har östtvister
varit vanliga i Sverige, nu

går flera av dem till London.
– Men det pågår ett aktivt

arbete för att vidmakthålla
Sveriges ställning som tvist-
lösningsnation och det är av-
görande att vi håller fortsatt
fart i den utvecklingen. Vi
har också märkt att företag i
till exempel Ryssland är
medvetna om att det är väl-
digt dyrt i London och att
Stockholms Handelskamma-
res Skiljedomsinstitut är ett
mycket konkurrenskraftigt
alternativ. Sverige har
många duktiga advokater
inom skiljeförfaranden och
vi har alla möjligheter att ta
mer plats på den internatio-
nella arenan.

▶ 
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Före detta justitierå-
det Johan Munck ut-
reder, på uppdrag av
regeringen, eventu-
ella ändringar i lagen
om skiljeförfarande.

Bland de frågor som Munck
ska besvara:
l Bör det införas bestämmel-
ser om hur tillämplig ma-
teriell rätt ska fastställas

l Bör lagen anpassas ytterli-
gare till förekomsten av
flerpartsförfaranden

l Vilka eventuella ytterligare
åtgärder krävs för att säker-

ställa en effektiv och rätts-
säker klanderprocess

l Hur kan deltagande i klan-
derprocessen förenklas för
parter som inte kan
svenska. Ska engelska  i
vissa fall kunna användas
som rättegångsspråk i
klanderprocessen? Om an-
vändningen av engelska

som rättegångsspråk skulle
innebära negativa konse-
kvenser för offentlig-
hetsprincipen eller för
svenskans ställning som
samhällsbärande språk ges
Munck i uppdrag att före-
slå åtgärder som motverkar
det.

ÄNDRAD SKILJEDOMSLAG FÖRBEREDS
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Johan Munck, före detta justitieråd. 
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PORTRÄTT  |  KRISTINA GEERS

Vi hade sparat mer än vi trott varit
möjligt. Men nu var pengarna slut.
Och vi stod utan köpare.’’
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PORTRÄTT  |  KRISTINA GEERS

avtal
händerna

blödde

”Jag hade skrivit

”

så att

I mer än två år befann sig Kristina Geers i
centrum av en juridisk torktumlare – med två
rekonstruktioner, två förvärvsprocesser, en 
likvidation och en konkurs.
Sedan blev hon anhållen och 
fick tillbringa en natt i arrest. 
En erfarenhet som fort-

farande präglar hennes liv. 
– Ovissheten är det värsta, 

säger Saabs förra chefsjurist.
AV  PETER JOHANSSON  | FOTO JONTE WENTZEL
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PORTRÄTT  |  KRISTINA GEERS

NAMN Kristina Geers   |  ÅLDER  43   |   FAMILJ Man, två barn, katt

SENASTE  BOK ”Rörgast” av Johan Theorin    |   SENASTE  FILM ” Sune i Grekland

ALLVARLIGASTE BROTT DU BEGÅTT ”Jag hade fel på lyset på bilen”. 

”RRRR-RRRR-RR”
Kristina Geers minns
fortfarande ljudet från
advokaternas svarta
portföljer och kabin-
väskor, när de rass-
lade ner för spiral-
trappan. Förvånad
hade hon tittat upp.
På Saab var det vid
den här tiden, hösten

2009, fullt av juridiska konsulter. En del
var Saabs egna. En del anlitades av Rik-
sgälden, somliga av Koenigsegg eller
Europeiska Investeringsbanken. Några
arbetade med 
rekonstruktionen. Men deras rutiner
var lätta att förutse. De anlände varje
måndag morgon och lämnade kontoret
när det blev torsdag kväll. Men det här
var tisdagen den 24 november. Varför
gav de sig så hastigt av? 

”Det är något som inte stämmer”
tänkte Kristina Geers. 

Snart fick den oväntade sortin sin för-
klaring. Koenigsegg hade dragit sig ur.
Det senaste halvåret hade kretsat kring
att sälja Saab till den lilla svenska spor-
tbilstillverkaren, som slagit sig ihop
med ett antal investerare. Efter lång tid
av oro så hade framtiden börjat se lite
ljusare ut. Samma morgon hade det
första exemplaret av en ny Saab 9-5-
modell färdigställts. Bilder hade lagts
ut på intranätet.

Men nu drog sig spekulanterna alltså
ur med motiveringen köpet dragit ut för
mycket på tiden.

– ”Har vi någon plan B?” var bland det
första jag tänkte, säger Kristina Geers.

– När rekonstruktion inletts fick vi ett
lån från GM, 150 miljoner i US dollar.
Det var i februari, tanken var att peng-
arna skulle räcka till i juli. För då skulle
vi ha en ny ägare på plats, och kunna
börja vårt nya liv.

Pengarna hade räckt fram tills nu, i
november.

– Vi hade sparat mer än vi trott varit
möjligt. Men nu var de slut. Och vi stod
utan köpare.

Kristina Geers fortsatte fundera. Vil-
ken var plan B? Hon insåg att en sådan
saknades.

När Kristina Geers lämnade juristlinjen
så var hon säker på sitt yrkesval: bolag-
sjurist. Ansökningarna skickades till tre
storbolag, Saab, Volvo och SJ. Bilföreta-
gen var intresserade. Av dem valde hon
Saab, ”det bara blev så”. I tre år blev hon
kvar vid huvudkontoret i Trollhättan,
sedan flyttade hon till ett dotterbolag i
Atlanta.

– Det var jättehärligt att jobba där.
Bolagsjuristens roll var tydligare än i
Sverige. I USA är det ingen som vågar
gå förbi en helt enkelt. Våra ord var av-
görande.

Under den här tiden hamnade Kri-
stina Geers mitt i en klassisk ameri-
kansk grupptalan. Volvo hade tidigare
stämts för att fälgarna på en bilmodell
var för stora och däcken för tunna. Om
bilen körde ner i en väggrop så kunde
det smälla till. 

– Och får man punktering kan man bli
osäker och sladda in i en annan bil helt
enkelt. Volvo blev stämda och lade sig
rätt platt.

På amerikanskt vis tittade sig då mot-
partens ombud omkring. Vilka tillver-
kare hade samma däck och fälgar? Saab.

– Så då stämde de oss också. Fast allt
var en hypotes. Det fanns inga sådana
olyckor. Vi bestämde oss för att fajtas i
stället. Det höll på ett par år och vi lyck-
ades rätt så bra. Till slut förliktes vi. De
hade begärt 40 miljoner dollar men fick
motsvarande fyra miljoner kronor som
vi satte in i en fond. Om skade-
ståndskrav skulle komma så kunde
pengarna tas därifrån. 

2000 blev amerikanska General Mo-
tors 100-procentig ägare till Saab. Tidi-
gare hade Investor ägt hälften. 

Vi den här tiden upplevdes General
Motors, GM, som en språngbräda, med
de finansiella muskler som krävdes för
att etablera varumärket globalt.

– Vi hade en bra och stor ägare. Men
vi kämpade i konkurrensen med andra
varumärken. Internt inom GM stod
Saab för fem procent av verksamheten.
Men mediemässigt och visuellt lycka-
des vi ta större plats än så.

Övriga märken i koncernen var Cadil-
lac, Hummer, Saturn, Holden, Vauxhall,
Opel, Buick, Pontiac och Chevrolet. På
många sätt skilde Saab ut sig i sällska-
pet. 

– Saab ville alltid hitta på något lite
annorlunda. Det var stort fokus på tek-
nisk utveckling. Till exempel lade tekni-
kerna ner mycket tid på en mugghållare
som säg ut som solfjäder. När de till
slut presenterade den för amerikanerna
blev reaktionen, ”var sätter vi de fem
andra?”. För dem räckte det inte bara
med en. Så det var mycket kämpa in-
ternt.

I början av 2000-talet lade GM ner
stora resurser på ett försök att lansera
den amerikanska billklassikern Cadillac
i Europa.

– De spenderade miljarder, ändå slu-
tade det med att satsningen lades ned.
De pengarna hade kunnat spenderas på
befintliga produkter.

Som på Saab.
– Till exempel.

En period bodde Kristina Geers i
Zürich, och arbetade direkt för GM. Det
sydkoreanska lågprismärket Daewoo
hade förvärvats. Nu skulle bilen på all-
var etableras i Europa. Hon jobbade
med att etablera ett nytt europeiskt dis-
tributionsnätverk för Daewoo det vill
säga sätta upp dotterbolag, återförsäl-
jare eller förhandla med privata impor-
törer .

– På dotterbolagen kommer man när-
mare verksamheten och kunderna. Nu
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Internt inom GM stod Saab för fem procent
av verksamheten. Men mediemässigt och
visuellt lyckades vi ta större plats än så.’’

R
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SAAB
– Svenska Aeroplan Aktiebolaget –
grundades 1937. De första  personbi-
larna började tillverkas i Trollhättan
1949. Tidigt kännetecknades bilarna av
aerodynamik och framhjulsdrift. lanser-
ingen av Saab Turbo 1978 var en annan
viktig milstolpe. 1990 gick amerikanska
General Motors in som delägare, tio år
senare ägde man 100 procent.  

mot en halv miljard kronor. Ett syfte
med rekonstruktion kan vara att få sina
skulder nedskrivna. 

– Vi hade stora fodringar på oss, men
till nästan 95 procent var det GM som
var fordringsägaren och de var ju vår
ägare. Jag såg inte poängen.

– Vid det här mötet bestämde jag mig
ändå för att ta fram mer information.
Mina externa jurister höll med om min
bedömning, rekonstruktion var inte
någon framkomlig väg. 

Svaret blev, trots allt, likvidation. Åt-
gärden sågs som en möjlighet att sa-
nera bolaget, ge det en nystart och hitta
en köpare.

– På det här sättet markerade GM att
de inte skulle sätt sätta in mer pengar.
De ville ”dress the bride”, helt enkelt.
Men att det blev just rekonstruktion
kom som en kalldusch. Vi stretade
emot, förstod inte poängen med det
hela. Däremot förstod vi att det skulle
bli stort i media. Men beslutet var fat-
tat, och då gick allting i rasande fart. 

GM anlitade det amerikanska rekon-
struktionsbolaget Alix Partners som i
sin tur kopplade in advokaten Guy Lo-
falk som rekonstruktör.

Själv kopplade Kristina Geers in advo-
katbyrån Roschier. 

– Jag visste att jag behövde extern
hjälp, vi var bara två jurister internt. De
var relativt nya på den svenska markna-
den men de hade mycket bra erfarenhet.  

Ett drygt dussin affärsjurister satte
sig i en hyrbuss med destination Troll-
hättan 

– Där satte vi upp en juridisk help-
desk, med 10-15 personer, för att kunna
hantera alla frågor. Både från leverantö-
rer, anställda och media. Olika grupper
skulle ha olika information. Men många
av frågorna mynnade ut i juridiken. 

Snart ökade hennes egna kunskaper
på området.

– Plötsligt så blir man ju expert. Och
samarbetet med Roschier och Lofalk
fungerade jättebra. På det sättet var det

här en mönsterrekonstruktion. 
Vid sidan av rekonstruktionen ville

GM få bolaget sålt.
– I normala fall är det moderbolaget

som säljer sitt dotterbolag . Men vi fick
sälja oss själva. GM överlät ansvaret på
oss. Vi började arbeta med en försälj-
ningsstrategi som omfattade företaget
och dess produkter, området, fastighe-
terna. Vi började jobba med mäklare.
Till slut singlades det ut ett 30-tal som
var intresserade av att köpa Saab.

Arbetet med rekonstruktionen och

fick jag mer av en stabsfunktion. 
Efter marknadsunderökningar beslöt

ledningen senare att lansera bilen som
Chevrolet i Europa. På andra håll i värl-
den är varumärket ett annat.

– I Sydamerika är det Pontiac och i
delar av Asien heter den fortfarande
Daewoo. Namnen avgjordes av vilka
varumärken som visade sig vara popu-
lärast i respektive region.

2004 återvände hon till Trollhättan
för att bli ny chefsjurist, hennes företrä-
dare hade gått i pension. Vid den här
tiden började strukturförändringarna på
bilmarknaden antydas. Från nya mark-
nader kom nya produkter som var billi-
gare att tillverkare. Och från
konsumenterna ställdes nya krav på kli-
matvänligare alternativ, något som för-
stärktes av att bränslepriserna sköt i
höjden.. 

– Internt hårdnade konkurrensen om
var produktionen skulle ligga. Det var
mycket politik. 

Dåvarande statsministern Göran
Persson höll hemliga möten med GM:s
dåvarande koncernchef Rick Wagoner.
Efter hand gavs också klartecken, Saab
skulle fortsätta tillverkningen i Troll-
hättan.

– Det gav oss arbetsro. Tillfälligt.

Vid jultid 2008, några månader efter att
investmentbanken Lehmans Brothers
hade fallit och världens slungats in i
djup kris så sjönk världens totala bilför-
säljning snabbare än någonsin tidigare. 

I en pressrelease berättade GM att
man tänkte genomföra en ”strategic
overview” vad Saab anbelangade. Den
svårtolkade formulering skapade oro på
huvudkontoret i Trollhättan.

– Skriver man så på pr-språk så bety-
der det någonting annat. Något skulle
hända. Man kunde tolka in det mesta,
allt från likvidation, konkurs till försälj-
ning. De tittade säkert på hela paletten. 

Saabs vd Jan-Åke Jonsson kallade in
Kristina Geers på sitt kontor och frå-
gade: 

”Vad vet du om rekonstruktion?” frå-
gade han.

Kristina Geers konstaterade att hon
aldrig hade arbetat med någon sådan
men, ”det är hur som helt inte applicer-
bart på oss” svarade hon.

Och Saabs ekonomiska problem var
visserligen gigantiska. 2008 fördubbla-
des den årliga förlusten till över fyra
miljarder kronor. Några veckor tidigare
hade en kontrollbalansräkning upprät-
tats. 

Men det var GM som var bolagets
huvudsaklige fordringsägare. Varje år
hade koncernmodern skjutit till upp
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Att det blev just rekonstruktion
kom som en kalldusch. Vi stretade
emot, förstod inte poängen med
det hela. Däremot förstod vi att 
det skulle bli stort i media.

försäljningen förändrade Kristina Geers
tillvaro på företaget. 

– Rent privat var det här en jätte-
intressant tid. Det bästa var ju juridiken.
Att jobba med bilar, forskningen, ut-
vecklingen och tillverkningen, är otro-
ligt intressant i sig. Men plötsligt gick
vi in i en mer juristtung fas. Och det var
en fas som tog överhand. Den tog
egentligen aldrig slut.

– Som ensam kvinna hade jag suttit i
en stabsfunktion på ledningsgruppsmö-
ten och påmint om juridikens roll. Men

det var inte jag som stod längst fram –
och det var heller aldrig meningen.
Fokus låg på tekniken, finanserna och
försäljningen. Nästan över en natt änd-
rades allting. Nu fick jag mer och mer
plats. Till slut var det juridiken som tog
överhanden på ledningsmötena. Erfa-
renhetsmässigt så var det kittlande för
en jurist. Men för företaget var det na-
turligtvis inte bra. 

I slutändan var det ändå GM:s beslut
vem som skulle köpa företaget. 

I ett tidigare skede hade den svenska 
regeringen erbjudits att köpa Saab. 
Dåvarande näringsministern Maud
Olofsson (C ) avböjde. Men det politiska
engagemanget kring Saabs framtid var
stort. Koeningsegg vaskades till sist
fram som möjlig ägare – och krävde i
sin tur lån från Europeiska Invester-
ingsbanken, EIB, för att kunna finansi-
era affären. 

Saabs ville försöka rädda det egna bo-
laget. Politikerna ville rädda arbetstill-
fällen och ta hänsyn till sina väljare.

’’
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GM ville få in pengar - och skydda sin
teknologi från konkurrenterna. 

– Alla parter hade sin agenda. det var
svårt att få alla att springa åt samma
mål. 

Hur manövrerade du i det här?
– Det var svårt då GM själva hade stora
finansiella problem och stod under kon-
troll av den amerikanska staten.

Når sedan lösningen med Koenigsegg
sprack så tvingades Saabs luttrade led-
ningsgrupp till ett nytt utgångsläge. 

– Alla kände vi att det här inte var
bra. Då frågade advokaten Mårten Wil-
lamo, som vägrade ge upp så lätt, ”har
vi ingenting att sälja?”. 

Enda möjligheten var patent från
tiden före GM:s ägande, som inte omfat-
tades av avtalen med det amerikanska
koncernen. För sådan teknologi fanns.
Och – det fanns även en marknad.

– Jan-Åke Jonsson gick in på sitt rum

och ringde några av sina kontakter i
Kina. På en vecka hade vi fått ihop mot-
svarande 1,4 miljarder kronor. 

Trots allt vill Saab ha GM:s formella
godkännande för affären. Koncernen
ägdes vid den här tidpunkten av den
amerikanska staten, efter att ha försatts
i en situation snarlik företagsrekon-
struktion enligt amerikanska chapter
11. 

– Plötsligt fick vi ett meddelande om
att vår affär behövde ett godkännande
från Barack Obama, personligen. Det
började nästan bli absurt med alla turer,
minns Kristina Geers.

Men via amerikanska finansdeparte-
mentet kom snart ett godkännande som
möjliggjorde affären. Finansieringen
var därmed säkrad för de närmaste må-
naderna, Men hur skulle det bli sedan?
Från svenskt håll var engagemanget
stort.

– Några politiker åkte till Detroit och
satt utanför styrelserummen. GM kände
i alla fall pressen på sig. 

Strax före jul dök Victor Muller upp. En
holländsk jurist, tidigare delägare på
advokatbyrån Baker & McKenzie, som
nu drev den förlustdrabbade sportbils-
tillverkaren Spyker. En spekulant som
på många sätt påminde om Koenigsegg. 

- Då kände vi inte till Spyker, utan vi
satt vid våra datorer och googlade. Det
tog inte många dagar innan vi träffade
dem. Victor Muller målade upp en bra,
positiv, beskrivning av hurvi skulle
kunna få företaget på fötter igen. 

Kändes den genomförbar?
– Ja, det gjorde den. Vad gäller förhand-
lingen med GM så tog Victor vid där
Koenigsegg slutade. Victor klev alltså
in i Koenigseggs skor och accepterade i
princip de avtal som förhandlats fram
mellan GM, Koenigsegg, EIB och Saab.
Och med vetenskapen att han skulle ta
lite större risker än vad var Koenigsegg
var villiga att ta. Det innebar att det fak-
tiskt kändes möjligt. 

Samtidigt nås Saab av beskedet att
GM beslutat sig för att lägga ned bola-
get. Eller med en intern term, besluta

om ”orderly winddown”. Detta var freda-
gen den 18 december 2009.

– Vi hade varit så nära ett överlåtel-
seavtal, nu skulle vi i stället lägga ned.
Pressen på Spyker räckte inte.

Förhandlingarna med Victor Muller
fortsatte dock över jul och nyår. Sedan
kom nästa nådastöt. Den 10 januari be-
slöt GM att sätta Saab i likvidation.

– Likvidationen blev den extra
tumskruven. Det skadade bolaget
enormt mycket. Det var svårt att få rela-
tionen med underleverantörer att fun-
gera. 

Med manövern ville GM visa att de
inte var intresserade av någon utdragen
process.

– Det tänkte inte göra samma misstag
som med Koenigsegg. Signalen till Spy-
ker var: Acceptera våra villkor nu. An-
nars har vi en plan, och den heter
likvidation. 

Den planen visade sig framgångsrik.
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Till slut var det juridiken som tog överhan-
den på ledningsmötena. Erfarenhetsmäs-
sigt så var det kittlande för en jurist. Men
för företaget var det naturligtvis inte bra. ’’
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stället utsågs Wistrands Ann-Marie Po-
teaux och Delphis Hans Bergqvist. 

– Jag fick lära mig att konkursförval-
tare utses på olika sätt i Stockholm och
Göteborg. I Stockholm tar domstolen
intryck av förslag från bolaget. I Göte-
borg utser man enligt interna listor

– In this country it’s not even easy to
die, summerade Victor Muller. 

Kristina Geers stannade kvar till
våren 2012. Samtidigt började hon fun-
dera över sin framtid. 

– På Saab hade jag, förutom normalt

Plötsligt fick vi ett medde-
lande om att vår affär 
behövde ett godkännande
från Barack Obama, 
personligen. Det började
nästan bli absurt.

Saabs styrelseordförande Victor Muller.

den 23 februari var det färdigt, Saab
hade sålts till Spyker. Internt kallades
den 23 februari för Independence day. 

För att fira arrangerades en middag
på Grand Hotel i Stockholm. En talare
jämförde Victor Muller med en troll-
karl, alltid beredd att dra fram ett nytt
ess ur rockärmen. För att illustrera bars
en hög, svart hatt in i salen - och en vit
kanin drogs upp. Skratt och applåder
följde. Mest förtjust var Victor Muller
själv.

Det visade sig att kaninen hade ett
namn, Mats Silvertass. Plikttroget hade
någon på Roschier sett till att en bli-
vande matte fanns till hands, en av ad-
vokatbyråns receptionister.

– Man ville att han sedan skulle
kunna få ett ordentligt hem, konstaterar
Kristina Geers. 

Men dagen därpå undrade Victor
Muller:

– Where’s Mats?
Saabs nye ägare propsade på att även

få ta över kaninen. I cabriolet färdades
djuret i sträckan Stockholm – Trollhät-
tan, i sällskap av några Roschier-juris-
ter.

– När jag träffade våra nya revisorer
bar jag på buren. Det kändes väl kanske
inte helt professionellt, minns Kristina
Geers leende.

Hur märktes det att ni fått ny ägare? 
– På ett sätt var det business as usual.
På ett sätt inte. Med GM var processer
det bärande. Man gjorde saker som hade
bestämts, på det sätt som bestämts.
Med Spyker var det egna ansvaret
större. ”Tror du att något är bra för oss?
Ja, men gör det då”. Det passade mig.

Efter en tid framkom att Saabs svacka
var ”djupare än vi själva trodde”. 

– Till skillnad från tidigare år så
kunde vi inte vända oss till GM, utan vi
behövde leta andra vägar. 

Den kontroversielle ryske affärsman-

nen Vladimir Antonov, som redan inve-
sterat stora pengar i Spyker, kontakta-
des. Liksom flera kinesiska
fordonstillverkare. Men efter en rad
turer insåg man att bolaget inte skulle
gå att rädda. Det blev slutgiltigt i de-
cember 2011. 

– Alla sådana här saker hände alltid
på fredagar, och ofta direkt före jul.
Men den här gången kändes det inte
lika oförståeligt. Jag hade skrivit avtal
så att händerna blödde. Vi hade gjort
allt, och vänt världen. Men det var för
att överleva. Då har du inga problem
med att jobba.

– Det var en särskild anda, vi mot hela
världen. Då kämpar man lite extra. Det
var ingen som riktigt trodde på oss. Sen
fick de ju rätt också. Men just då kändes
det som ”vi ska fasen visa dem”. 

– Men i det här skedet såg vi inga
pengar på väg in. Jag trodde inte att det
skulle kunna ske några mirakel. Ägarna
drog i spaken och lämnade in konkur-
sansökan

Hur kändes det? 
– Fruktansvärt men samtidigt en liten
lättnad. Det var ohållbart att jobba så
som vi hade gjort. Det låter hårt att
säga, jag ser folk framför mig. Så många
har fått gå ut i arbetslöshet. Det är hor-
ribelt. Hela Trollhättan påverkades ju. 

Det sista året hade Kristina Geers upp-
vaktats av många advokatbyråer intres-
serade av att få ansvara för
konkursförvaltningen.

– De ringde och nämnde det hela i
förbigående ”utifall att, så har vi ett bra
upplägg här”.

– Först var jag tveksam till om vi
skulle bry oss om en sådan sak men sen
kom vi fram till att det väl var lika bra. 

Till domstolen föreslog Saab Mats
Emthén på advokatfirman Carler som
konkursförvaltare. Förslaget avslogs. I

’’
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’In this country it’s
not even easy to
die’, summerade 
Victor Muller.

bolagsjuristjobb, arbetat med rekon-
struktioner, försäljningsprocesser och
likvidation. Det ska mycket till för att
jag ska känna ett likvärdigt engage-
mang. På ett sätt ville jag inget hellre
än att sätta mig ner och skriva licensav-
tal. Men skulle det hålla i längden? 

De sista åren hade hon själv köpt juri-
diska tjänster i stor omfattning. 

– Jag insåg att det skulle vara en
annan slags utmaning att själv bli kon-
sult

Hon började på advokatbyrån Ham-

mar som har kontor i Trollhättan och
Uddevalla. 

I maj 2013 var Kristina Geers på väg ut
från ett klientbesök när två civilpoliser
väntade på parkeringen. De två kvin-
norna kroppsvisiterade henne, tog
väska, dator och telefon och bad henne
följa med.

– Bara det går fort, sa Kristina Geers.
– Min man jobbar i Kina, så jag be-

hövde vara tillbaka klockan tre för att
hämta barn.

Två år tidigare hade Skatteverket in-
lett en skatterevision. Och ett år tidi-
gare hade en husrannsakan gjorts på
huvudkontoret i Trollhättan.

– Då hade de ringt mig från huvud-
portenoch frågat om de kunde släppa in
poliserna. Jag svarade att det kunde inte
jag svara på utan de fick ringa konkurs-
förvaltarna. Varför man inte vände sig
dit som första steg vet jag fortfarande
inte, men det kanske visar sig en dag.

För att få kunskap om vad saken
gällde kontaktade hon åklagaren. Hon

   FOTO: ANDERS DEROS/AFTONBLADET BILD

▶
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På ett sätt ville jag inget hellre än att
sätta mig ner och skriva licensavtal. 
Men skulle det hålla i längden?

  
 

 
 

    
  

 
     

   
    

  
    

       
    
       
     
    
   

 

     
    

   
 

 
    

    
    
    

  
    

    

  
   

  
  

fick veta att ärendet baserade sig på en
anmälan från Skatteverket. Efter att ha
kontaktat Skatteverket fick hon svaret
att det handlade om försvårande av
skattekontroll. Straffskalan sträcker sig
från böter till fyra månaders fängelse.
Misstankarna gäller fakturor som beta-
lats till Victor Muller, det sammanlagda
beloppet är sex miljoner kronor. Åklaga-
rens utgångspunkt är att dessa skulle
ha registrerats som styrelsearvode för
Mullers styrelseuppdrag - i stället för
konsultarvode. 
I polisernas civilbil slöt hon sig till

att det var denna utredning de var in-
tresserade av. Själv förstod hon inte var-
för.
– Saab var ett dotterbolag i en inter-

nationell koncern med det i Holland
börsnoterade Spyker Cars som moder-
bolag. Enligt både svensk och interna-
tionell praxis betalas normalt inte
någon ersättning till tjänstemannaleda-
möter som har placerats i ett dotterbo-
lags styrelse. För att försäkra sig om att
ersättningen till Victor hanterades kor-
rekt gav Saab Deloitte i uppdrag att
kontrollera detta, och de kom fram till
att så var fallet. Saabs revisorer, Ernst &
Young har också kommit fram till att er-
sättningen är korrekt hanterad och
öppet redovisad i de aktuella årsredo-
visningarna.  
– Alla som följt Victor Muller i media

visste att hans engagemang och arbete
sträckte sig långt över det vanliga för
en styrelseledamot. Vi var fem i styrel-
sen. Ingen av oss hade fått en krona för
vårt arbete där. 
När Kristina Geers frågade vart bilen

var på väg fick hon svaret ”Aminogatan
i Mölndal”.
– Det sade mig ingenting. Senare för-

stod jag att det var en provisorisk ar-
restlokal, som blivit permanent.
Innan förhöret inleddes frågade poli-

sen om hennes barn. Fanns det verkli-
gen ingen ”plan B” vad gällde
hämtningen? I annat fall behövde de
styra upp hjälp från socialen.
– Då föll poletten ner hos mig. Det

här var inget vanligt förhör på ett kon-
tor.
Hon förhörde i några timmar och för-

des sedan till en cell. Det bryska hante-
randet förklarades med att hon skulle
kunna diskutera ärendet med två yetter-
ligare Saab-chefer som även de anhål-
lits, förre vd-n Jan-Åke Jonsson och
förre finanschefen Karl G lindström.
– Det lät konstigt, vi hade ju kunnat

prata om det här under två års tid, då
skatterevisionen inleddes.
Ensam i cellen gav vakten henne en

bok. ”Försvararen” av John Grisham.
– Titeln kändes ironisk, men jag satt

ju där jag satt och kunde inte göra annat
än titta i den.
– Brottmål är ju inget jag jobbat med

men fick snabbt reda på att jag kunde
sitta där i tre dagar innan jag behövde
häktas. och som häktad finns ingen ’de-
adline’.. ”När får jag se mina barn?” var
den enda tanken i huvudet. ovissheten,
den var det värsta.
Hon släpptes följande morgon.

Hur påverkar det här ditt liv?
– Det finns ju inte en dag då jag inte
tänker på det.

Misstankarna mot Kristina Geers och
Jan-Åke Jonsson kvarstår. 
De mot förre finanschefen, som miss-

tänktes för medhjälp, är däremot ned-
lagda.
Jonsson fick hoppa av ett styrelseupp-

drag i Vattenfall som en följd av brott-
smisstankarna men fortsätter med
andra liknande uppdrag.
Senare har åklagaren berättat att

även Victor Muller misstänks för för-
svårande av skattekontroll, och att hus-
rannsakan även genomförts på Spykers
kontor i holländska Zeewolde. I förvalt-
ningsrätten har han förlorat en tvist om
att de ifrågasatta fakturorna gällde kon-
sult- och inte styrelseuppdrag.
Jan-Åke Jonsson och Kristina Geers

har i sin tur låtit advokatbyrån Grön-
berg granska materialet. De fann att
ingen i styrelsen fått ersättning men att
systemet med konsultarvoden, regel-
mässigt förekommer i internationella
koncerner:
”Enligt vår uppfattning är det uteslu-

tet att utbetalningarnas verkliga inne-
börd utgör ersättning till Victor Muller

i dennes egenskap av styrelseledamot”,
menade juristerna. 
Ekobrottsmyndigheten å sin sida öpp-

nar för att fler kan dras in i utred-
ningen.
Victor Muller har flyttat till Mallorca,

och arbetar även fortsättningvis med
Spyker och andra projekt.
Som en följd fortsatte även den vita

kaninen Mats Silvertass Europaturné.
Efter bilresa till Amsterdam fick han
flygas ned till Victor Mullers nya bo-
ende på Mallorca.
– Därifrån har han rymt nu. Antagli-

gen finns det många nya Silvertassar i
trakten, säger Kristina Geers.
I januari beslutade en brittisk dom-

stol att Vladimir Antonov ska utlämnas
till Litauen för en rättegång. Han ankla-
gas för att ha tömt den litauiska banken
Snoras på pengar.
Koenigsegg fortsätter med småskalig

produktion av lyxiga sportbilar.
General Motors gjorde sig av med fler

bilmärken än Saab, i finanskrisens
svallvågor. Pontiac och Saturn lades
ned. 2010 meddelades att man i stället
skulle starta ett nytt lågprismärke, 
Baojun, med kinesiska partners.
Den kinesiska biltillverkaren Nevs

köpte Saabs konkursbo sommaren 2012.
Nu arbetar ungefär 600 personer där. 
I december förra året var den första
bilen färdigställd. En svart Saab 9-3
Aero. 
Arbetsförmedlingen i Trollhättan

uppskattade förra året att två tredjede-
lar av de som fått lämna Saab fått ett
nytt jobb. Bland resten hoppas många
på ett framtida liv som Nevs-anställda.
Arbetslösheten i Trollhättan är 15,7
procent, högt i landet och nästan dub-
belt så stor som genomsnittet i Sverige. 
Kristina Geers vill gärna fortsätta

som konsult.
– Jag trivs bra. Och jag hoppas på att

snart bli advokat. Hittills har jag hunnit
med de obligatoriska kurserna. Nästa
steg är det muntliga provet. Förhopp-
ningsvis ska det gå fort.

Vad kör du för bil?
– Saab. Det tänker jag fortsätta med. Jag
känner mig trygg i den. l
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Välkommen 
till ett nytt år med 
Legally Lady!

LEGALLY | LADY

tappat
konta k
HAR VI

MED    

egally Lady startades 2008 av Blendow
Group och vi arrangerar nätverksträffar
för kvinnor inom juristbranschen åtta
gånger om året. Vi arbetar aktivt för att

kvinnliga jurister ska ta mer plats på
marknaden och samtidigt skapa ett
närverk för att stötta och peppa va-

randra. Vi vill att kvinnliga jurister ska lyckas
oavsett vilket område man väljer att jobba
inom.
Majoriteten av alla juridikstuderande är

överlägset kvinnor. Ändå syns vi inte lika
mycket som våra manliga kollegor. Detta gäl-
ler inte bara i Sverige utan i högsta grad även
utomlands. Som en tidigare praktiserande 
jurist i både England och runt om i mellan-
östern talar jag beklagligtvis av egen erfaren-
het. 

Under 2014 kommer Legally Lady att fokusera
mycket mer på nätverkande, hur man utveck-
las i sin yrkesroll, etik samt kvinnliga förebil-
der. Efter stor efterfrågan från våra med-
lemmar handlade vårt första frukostsemina-
rium för i år just om ämnet ”kvinnlig före-
bild” där Elisabeth Massi Fritz berättade om
sin karriär samt hur man utvecklas i sin yr-
kesroll.

Höstens program kommer att presenteras se-
nare under våren och vi ser verkligen fram
emot att träffa så många kvinnor inom jurist-
branchen som möjligt! Titta gärna in på vår
hemsida www.legallylady.se för att hålla dig
uppdaterad.

DASHA GAFUR, ansvarig för Legally Lady
E-post: dasha.gafur@blendow.se

L
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HANNA HANSSON, Attorney at Law, Awapatent

Senaste bok: Räddaren i nöden, J.D. Salinger
Senaste bio: Hundraåringen som klev 

ut genom fönstret och försvann 
Senaste restaurang: Tweed

Det är inte ovanligt
att stöta på kommen-
tarer som att rätts-
väsendet har förlorat
allt förtroende eller
att våra domare är
jäviga. 

’’

a kten
    VERKLIGHETEN?

ag minns hur överraskad jag blev som ny stu-
dent på juristlinjen. Dittills hade jag fått lära
mig att en god student var ifrågasättande och
att det som i stor mån gav de höga poängen
var förmågan att analysera och diskutera. 

Men när man studerade juridik var det helt
plötsligt annorlunda. Nu skulle man lära sig
hur lagstiftningen var och hur den skulle ap-
pliceras på olika situationer, men inte varför.

Om man mot förmodan tog upp det för-
bjudna v-ordet möttes man inte sällan av him-
lande ögon från kursarna och ett något
överslätande svar från läraren att visst, den
diskussionen kunde naturligtvis vara intres-
sant men inte särskilt relevant att diskutera
under just det lektionstillfället. Och mycket
snart blev jag en av dem som inte längre 

J
▶ 
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ifrågasatte, som himlade med ögonen
och tyckte att de som ville diskutera
varför var inne på fel spår och slösade
allas vår tid. En av dem som värjde sig
för de där diskussionerna som dök upp
på middagsbjudningar och knappt
tyckte det var värt att diskutera juridik
med icke-jurister. Varför ens bemöda
sig att diskutera ett rättsfall med någon
som inte ens läst domen utan kanske
enbart en artikel i – ve och fasa! – kväll-
spressen. 
När man väl tog diskussionen var det

oftast utifrån ett försvarande, både av
den egna yrkeskåren och den aktuella
lagtexten. 
Men med bakgrund av den senaste ti-

dens häftiga mediala debatter så undrar
jag om vi inte hamnade snett där nå-
gonstans. Har vi jurister tappat kontak-
ten med verkligheten? Eller rättare
sagt, med allmänheten?

Den senaste tidens upprörda debatt om
sexualbrott visar tydligt att det finns ett
brett missnöje med juristernas roll i de-
batten och många verkar uppleva det
som att juridiken och dess representan-
ter befinner sig alltför långt från all-
mänheten. 
Det är inte ovanligt att stöta på kom-

mentarer som att rättsväsendet har för-
lorat allt förtroende eller att våra
domare är jäviga. Många reagerar också
på att när jurister väl deltar i debatten
är det på svårförståeligt fackspråk: ”man
förstår ju aldrig vad de där juristerna
säger”. Vilket naturligtvis ökar avstån-
den ytterligare. 
Den tråkigaste barriären kanske ändå

handlar om hur många jurister väljer
att välkomna debatten, det vill säga un-
gefär på samma sätt som man hante-
rade frågan ”varför” under utbildningen.
Med en enda lång kollektiv suck. Och
därefter någon kommentar om att folk
inte borde diskutera sådant de inte be-

griper, förpackat i en snyggare formu-
lering. Ofta uttrycks också att medias
bevakning av juridiska frågor är så un-
dermålig att den inte kan läggas till
grund för en konstruktiv debatt och att
man därför inte ser anledning att delta i
debatten. Eller ens lyssna på den.    

Man bör istället vara medveten om att
mediebevakningen kommer att påverka
allmänhetens förtroende för rättsväsen-
det, och detta oavsett hur korrekt bevak-
ningen faktiskt är. Så vad kan vi göra?
Jo, naturligtvis se till att de faktiska
omständigheterna återges på ett så kor-
rekt sätt som möjligt på ett sätt som är
lätt att tillgodogöra sig. Man ska inte
behöva ha läst juridik själv för att förstå
domskälen eller den efterföljande de-
batten. Vi bör också respektera kritiken
och möta den med en positiv och öppen
attityd, istället för att torrt konstatera
att en god domare inte tar intryck av en
pågående debatt. Som jurist förstår man
en sådan formulering och finner det
självklart, men osnyggt uttryck kan det
för allmänheten tolkas som att vi istäl-
let sätter stolthet i att ignorera den 
debatt som förs i media. 

Men allt är inte nattsvart! Våra svenska
domare har blivit så mycket bättre på
att uttala sig i media under de senaste
åren och de flesta verkar tycka att ett
uppmärksammat mål inte tar slut med
domen utan att en viktig del av yrke-
sutövningen är att delge allmänhe-
ten information om aktuell
lagstiftning och de överväganden
som ligger till grund för domen.
Även våra professorer är duktiga
på att uttala sig i media och de
flesta är också skickliga på att ut-
trycka sig så att alla kan förstå
den inte sällan komplicerade ju-
ridiken. Mycket har således hänt
de senaste åren. Men som kol-

lektiv har vi lång väg kvar att vandra.
En debatt om varför en viss lagstiftning
ser ut som den gör och ifrågasättanden
av dess motiv och tillämpning bör väl-
komnas med öppna armar, inte med
himlande ögon. 
I stället för att sätta stolthet i att vara

helt opåverkbara av en pågående debatt
kanske vi kan sätta stolthet i att vara en
viktig del av den. 

HANNA HANSSON, Attorney at Law, Awapatent

Senaste bok: Räddaren i nöden, J.D. Salinger  |  Senaste bio: Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann  |  Senaste restaurang: Tweed

En debatt om varför en viss lagstiftning ser 
ut som den gör och ifrågasättanden av dess
motiv och tillämpning bör välkomnas med
öppna armar, inte med himlande ögon. ’’
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På morgonen den 5 december
samlades ett 20-tal av Legally
Ladys medlemmar på Summit i
Stockholm för att äta frukost och
lära sig hur man lyckas med sin
närvaro i sociala medier.

Petra Takeva, byråchef på den
digitala kommunikationsbyrån
Pronto, pratade om närvaro i so-
ciala medier och gav medlem-

marna tio konkreta steg för att
lyckas.

– Man kan inte vara överallt
hela tiden, det gäller att skapa en
strategi för hur man vill synas. 

– Och man ska inte heller vara
överallt, det gäller att välja sina
kanaler, sa hon bland annat un-
der föreläsningen.

Hur man lyckas med sin
närvaro i sociala medier

Fullsatt när
Massi Fritz
var på besök

Petra Takeva, byråchef på
den digitala kommunika-
tionsbyrån Pronto, 

LANDAHL SPONSRAR  LEGALLY  LADY

▶ Sex frukostseminarium – tre under våren samt tre under
hösten. En god frukost ingår alltid!

▶ Två kvällsevent med vin och snittar
▶ Nyhetsbrev en gång i månaden
▶ Årsprenumeration på Legally yours (värde 980 kr)

▶ Årsprenumeration på Dagens Juridiks premiumtjänst
DJ+ (värde 2 900 kr)

▶ Erbjudande från det exklusiva svenska skomärket Flatte-
red, 20 % rabatt på ett köp (gäller fram till 1 mars 2014)

Pris: 1 980 kr/år exkl. moms
Nu tar vi även in ett begränsat antal studentmedlemmar. Kontakta dasha.gafur@blendow.se
om du vill veta mer. Gå in på www.legallylady.se för att registrera dig. Varmt välkommen till oss!

Dags att bli medlem i Legally Lady 2014!
ALLT DETTA

INGÅR I DITT
MEDLEMSKAP

Det var fullsatt när Elisabeth
Massi Fritz besökte Legally Ladys
första frukostträff för året. 

Ett fyrtiotal kvinnliga jurister
samlades i Blendow Groups loka-
ler i Stockholm för att lyssna på
när hon berättade om sin karriär,
om de val hon gjort och hur det
kom sig att hon specialiserat sig
på brottsoffer och hedersvåld.

Elisabeth Massi Fritz berättade
också om om några av de upp-
märksammade fall hon haft,
bland annat om hedersmördade
Pela och hur hon som 30 år och
höggravid startade sin egen byrå
eftersom hon ville bestämma
själv vad hon skulle jobba med
och vilka fall hon skulle ta. Idag
har byrån 12 anställda och är Sve-
riges enda byrå som är specialise-
rad på brottsoffer och hedersvåld.

Sara Björkstrand & Emma-Klara Netterlid,
båda från AE Nyström Advokatbyrå.

Jennifer Jankenius, Fylgia  samt Anula
Sjunghamn och Nadja Hatem, båda från 
Hatem & Sjunghamn juristbyrå.

Helena Hytting, Lebenberg Advokatbyrå, Karin
von Mecklenberg, Advokatbyrån Karin von
Mecklenberg och Åsa Lennmor,Fylgia.

Denise Lagerkranz, Advokatfirman Lagerkranz
och Lisa Melin,Lorenius & Partners.
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Steg 0 
Fastställ syftet och de centrala
frågorna som är av vikt. 
Exempel:Öka antalet lojala klien-
ter som väljer vår byrå för att lösa
merparten av sina behov som vi
har möjlighet att tillgodose.

Steg 1 
Definiera situationen så som den
faktiskt är. På vilket sätt visar det
sig? Vilken information är central
för denna bedömning?
Exempel:Vilka klienter står för
80 procent av vår omsättning
och hur stor andel utgör de av vår
totala klientstock. Hur lön-
samma är de?

Steg 2 
Definiera situationen så som du
önskar att den vore. Föreställ dig
hur ett genombrott i denna situ-
ation skulle se ut, beskriv det.
Exempel:Vi eftersträvar en
spridning av våra klienter sett till
dels när i tiden de behöver våra

tjänster och dels inom vilka om-
råden så att vi kan erbjuda en in-
tressant arbetsplats för kvalifi-
cerade jurister inom olika
kompetensområden.

Steg 3 
Vad är din huvudsakliga uppfatt-
ning om situationen så som den
är idag? Identifiera de hinder, ut-
maningar och huvudsakliga skäl
till varför gapet mellan var ni ör
och var ni vill vara finns.
Exempel: Lägger vi tillräckligt
med tid och resurser för att ut-
veckla relationerna med de klien-
ter vi vill ha så att vi på bästa sätt
kan vara proaktiva och ligga ste-
get före?

Steg 4 
Vilket företag eller vilken person
har genomfört en liknande för-
ändringsprocess som den ni nu
står inför? Vad gjorde de? Hur
löste de problemet? Vad kan vi
lära oss av historien?

Exempel: Lär av de som ligger på
den nivå ni önskar och studera
deras väg dit. Inkludera dem i ditt
nätverk.

Steg 5 
Hur ska vi nå ett genombrott och
ta oss från den nuvarande situa-
tionen till den vi önskar? Foku-
sera på vad som ska göras annor-
lunda, förändringar i hur ni
arbetar etc. Undvik att lägga till
en mängd nya arbetsuppgifter
utöver den ni redan har. Byt pri-
märt ut de som ej fungerar.
Exempel:Vad skulle innebära
den största förändringen i den
riktning vi vill utvecklas?

Steg 6 
Definiera planen för hur ni ska
verkställa förändringen. Foku-
sera på vägledande principer,
undvik för hög detaljnivå. Lista
de steg och åtgärder som skall
tas och vilka mätbara resultat
som skall uppnås.

Exempel:Vad ska göras? Av
vem? När och hur ska det göras?
Hur sker kvalitetssäkring? Hur
ser vi till att relevant information
om framgångsfaktorer sprider
sig inom vår organisation? Hur
skapar vi en kultur som driver
förändringen i rätt riktning?

Steg 7 
Vilka beslut är nödvändiga för att
fastställa planen? Behövs hjälp
utifrån?
Exempel: I vilket forum faststäl-
ler man planen och godkänner
avvikelser? Vilka budgetramar
skall gälla? Hur ofta ska uppfölj-
ning och korrigering ske? Finns
det extern expertis som kan vara
till nytta?

Steg 8 
Sprid planen till de berörda och
påbörja processen!

▼
▲

”MÅSTEKRIG”
En studie av hockeyspelarna i
dåvarande elitserien visade
att den stora skillnaden mel-
lan de bästa spelarna och de
på nivån strax under var att
de bästa hade en förmåga att
släppa misstag och snabbt
starta om och gå vidare.
Mängden misstag spelarna
gjorde i de två grupperna var
i stort sett lika. En slutsats
kan vara att ältande av tidi-

gare misstag är en dålig in-
grediens som del i ett fram-
gångsrecept. Förmågan att
starta om och gå vidare stäl-
ler dock krav på oss att vi de-
finierat vad vi skall gå vidare
mot. 

Ett sätt att skapa en tydlig
prioritet är att regelbundet
specificera vilka ”måstekrig” –
”Must Win Battles” – vi har
framför oss –  vad vi absolut

behöver få gjort, idag, under
veckan och så vidare. I arbe-
tet såväl som privat.

För att kunna lägga rätt
fokus och energi på dessa
”Battles” har somliga i histo-
rien valt att bränna såväl
broar som skepp, alternativt
sänka skeppen. Tanken var
att öka mannarnas motiva-
tion att vinna slaget, någon
reträtt var ju bevisligen ej
möjlig. 

Denna taktik kan bidra till
ökad motivation, dock kan
det ske på bekostnad av för-
mågan att vara lugn och san-
sad. För mycket stress kan
leda till att vi helt enkelt står

och fäktar på plats utan att
komma någon vart. 

Einstein lär ha sagt att
”Om jag hade en timma på
mig att lösa ett avgörande
problem för att rädda mitt
liv så skulle jag ägna de
första 55 minuterna till att
fastställa vilka frågor som
var vitala att besvara. Så
snart jag fastställt de vitala
frågorna så kan jag lösa pro-
blemet på fem minuter”.

Ett tillvägagångssätt som
bland annat används av Oxford
Leadership Academy då de ar-
betar med sina internationella
klienter är:

KARRIÄR | LEDARSKAP

JOAKIM KARLSSON
joakim.karlsson@oxfordleadership.com

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

Specificera dina

48 | Legally yours | 1 | 2014

För att bli en bättre problemlösare måste du
först kunna bestämma vilka problem som är
viktigast att lösa. Experten Joakim Karlsson
ger dig hjälp på vägen.
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NYCKELN TILL FRAMGÅNG

FOTO: AKG-IMAGES/TT

Napoleons arbetsmiljö be-
stod bokstavligen av ”Must
Win Battles” med fatala kon-
sekvenser vid ett misslyck-
ande. Han ansågs vara
briljant på att hitta den
nyckel till framgång som
andra betydligt mer erfarna
missade. 
Det här är vad Napoleon fo-
kuserade på :
l�Se den stora bilden

l�Studera historien och ta lär-
dom av den

l�Var närvarande och fokusera
på det som sker precis nu

Coup d’Oeil (Skymt, Insikt) –
detta sägs vara en av Napole-
ons absoluta styrkor!
l�Hård beslutsamhet
När vi väl bestämt oss för
vilka prioriteringar vi skall
ha vid rangordningen av våra
”Must Win Battles” så är det

lättare att starta om och gå
vidare när vi gör misstag.
Oavsett vilka ”Must Win
Battles” vi har i våra liv inom
olika områden så kan det
hjälpa om vi har ett ”Buddy
system” där vi rådfrågar och
får stöd från andra. Rimligt-
vis finns det människor i din
omgivning som haft liknande
utmaningar och lyckats med
att hantera dem.

NAPOLEON ANSÅGS VARA BRILJANT PÅ ATT
HITTA DEN NYCKEL TILL FRAMGÅNG SOM
ANDRA BETYDLIGT MER ERFARNA MISSADE. 
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I vinsammanhang används
”nya världen som ett sam-
lingsnamn för Australien,
Nya Zeeland, Sydafrika, Syda-
merika och USA.  Bland dem
är Nya Zeeland en personliog
favorit och den åsikten tror
jag inte att jag är ensam om. 

De nyzeeländska är de
viner från nya världen som
mest påminner om den
gamla världens vin.

De konkurrerar mer med
kvalitet än med  pris. De har
bra vinmakeri, ett begränsat
skördeuttag och – inte
minst – bra klimat. 

Vinodlingen har ett år-
hundrade på nacken men det
var först på 1980-talet som
det började hända saker. Då
kom nyanproducenter in på
marknaden, och kvalitet höj-
des.  Fortfarande är dock Nya
Zeeland en liten vinnation.
Sett till produktionsvolym
kommer de först på 30:e
plats i världen. 

Själv har jag aldrig varit
på Nya Zeeland, men skulle
gärna besöka Marlborough
som ligger i norr på sydön
och Martinborough som lig-
ger längst ned på nordön.
Allt för vinerna.

En vinfirma som arbetar med
nyzeeländskt vin, men som
gör det från Sverige, är fa-
miljeägda Gardo & Morris.

Det drivs av Ben Morris
som är vinmakare och hans
hustru Frida Gårdö Morris.

Ben Morris har studerat
oenologi (läran om vin) på
Lincoln University i Christ-
church i Nya Zeeland. Där
specialiserade han sig på
forskning på viner som
framställs utan tillsatser och
konserveringsmedel. Företa-
get säger själva att det för
dem är viktigt ”att kunna
producera våra viner med
minsta möjliga besprutning
och tillsatser är väldigt vik-

tigt för oss eftersom det bi-
drar till att producera renod-
lade, äkta viner och som ett
plus bidrar till en bättre
miljö”.

Förutom att de producerar
egna viner så är de även im-
portörer och distributörer av
viner till Sverige.

De vill att vinerna skall
återspegla klimatet, jordmå-
nen, vingårdens läge och
druvsort. För att uppnå detta
samarbetar de med små vin-
gårdar som har möjlighet att
plocka de bästa druvorna och
behandla dem väl under vin-
framställningen.

På Systembolagets hyllor
finns två mousserande varav
ett rosé som framställts av
lika delar Pinot Noir och
Chardonnay. Det är fram-
ställt på samma sätt som
man gör en champagne och
är det enda mousserande
från Nya Zeeland som mono-

polet idag saluför på sina
hyllor. Doften i detta mous-
serande rosé är stor och
fruktig med inslag av smult-
ron, jordgubbar och en liten
rostad kexton. Smaken är
torr, medelfyllig och elegant
med bra struktur och fin
frukt. Bra mousse. Ett riktigt
prisvärt mousserande rosé.

Deras andra mousserande
heter Sparkling Sauvignon
Blanc och framställs genom
en metod som kallas cuvee
close eller charmatmetoden
vilket innebär att kolsyran
framställs genom en andra
jäsning i tank (och inte som 
i Champagne på flaska). Dof-
ten i detta mousseande är
stor med inslag av krusbär,
fläder och passionsfrukt. En
torr, ren och elegant smak
med fin syra.

Deras Chardonnay heter 
Te Mana och doften är me-
delstor med inslag av fat,
persika, aprikos, smör och

50 | Legally yours | 1 | 2014

VIN | NYA ZEELAND

PETER AXELSSON
Vinexpert och advokat, delägare 
i Brottmålsadvokaterna i Stockholm

Nya 
världen
kommer starkt

Den nya världens viner blir hela tiden star-
kare utmanare i konkurrens med de klassiska
vinländerna.

Och Nya Zeeland är den klarast lysande
stjärnan.
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nötter. Smaken är torr och
medelfyllig, med elegant
struktur samt med inslag av
smöriga nyanser och fat. 

Två druvor som ofta gillar
varandra är Sauvignon Blanc
och Semillon. I Gardo&Mor-
ris version av druvbland-
ningen blir doften stor med
toner av fläder, gräs och vax.
Smaken är frisk och medel-
fyllig med elegans och fin
balans mellan de olika kom-
ponenterna.

Druvan Riesling är en
druva som klarar sig väl på
många olika platser i värl-
den. Den kanske är mest
känd i Tyskland, Österrike
och Alsace men av även i
Australien och Nya Zeeland
görs bra rieslingviner.

Waipara Riesling har en stor
doft med inslag av petro-
leum, vax och mineraler.
Smaken är halvtorr med hög

fin syra och bra balanserad
frukt. Rent slut och bra
längd. 

Som avslutning på midda-
gen förslår jag att ni dricker
Waipara Noble Riesling. Doften
är medelstor med klara in-
slag av persika, saffran, ho-
nung, vax och petroleum.
Smaken är fyllig och söt
men med finns syra som ba-
lanserar upp hela strukturen
som då blir elegant och ba-
lanserad. Rent fint och slut
med bra längd. 100 kronor
för en halvflaska är ett ka-
nonpris.

En riktigt bra producent/
importör med högklassiga
viner i mer modesta prisk-
lasser. Ingen tvekan här utan
köp och prova. Varför inte en
slow food middag med samt-
liga viner som ackompanje-
mang?

Vin Pris/kr Betyg

7732    Gardo & Morris Brut Rosé 2010 111 kr §§§(§)

7708    Gardo & Morris Sparkling Sauvignon Blanc 2012 91 kr §§§

6429   Gardo & Morris Chardonnay 2012 121 kr §§§(§)

6339   Gardo & Morris Sauvignon Blanc/Semillon 2012 101 kr §§§

6430   Gardo & Morris Waipara Riesling 2011 101 kr §§§§

2125    Gardo & Morris Noble Riesling 2010 100 kr §§§§
(halvflaska) 

FANTASTISKA RECENSIONER FÖR VÅR NYA 
ZEELÄNDSKA NEUDORF CHARDONNAY 

NELSON 2011, ART.NR 6464, 149 KR

MICHEL JAMAIS PROVAR VÅR NEUDORF NELSON  
CHARDONNAY 2012 I AUCKLAND

DEN ENDA CHARDONNAY FRÅN NYA VÄRLDEN SOM 
PLATSAR BLAND SYSTEMBOLAGETS BÄSTA CHARDONNAY-
VINER NÄR ANDERS RÖTTORP, VINBANKEN BETYGSÄTTER!

”Neudorf ... kick-ass så superbra det är! 
Ett glas 2012 Chardonnay från Neudorf 

allra bästa i sin disciplin. 

-

-

-

 
 

-
-

tonad.”

http://vinbanken.se/2013/08/13/chardonnay-bast-i-
bourgogne-och-champagne/

http://caferotsunda.blogspot.se/

NYA ZEELAND KONKURRERAR 
MER MED  KVALITET ÄN MED  PRIS.
DE HAR BRA VINMAKERI OCH ETT
BRA KLIMAT. 
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§ Enkelt vin utan karaktär  |  §§ Ordinärt vin med avseende på kvalitet och typicitet  |  §§§ Mycket bra vin med fin kvalitet och 
typicitet  |  §§§§ Högklassigt vin med imponerande djup och karaktär  |  §§§§§ Exceptionellt vin med unik karaktär, komplexitet
och harmoni

GARDO & MORRIS
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Att börja dricka i tidig ålder
ökar risken för alkoholproblem

Couvent des Jacobins Bourgogne Rouge 121 kr, 750 ml. 
Alkoholhalt 12,5%. Se bild ovan.

”LOUIS JADOT - ÅRETS VINHUS”
2013 Allt om Vin

Vi fi rar genom att lansera en exklusiv, 
mogen, 1997 års Bourgogne från 
Pommard! Beställer du tre fl askor 
levereras de i en fi n trälåda.

POMMARD 1ER CRU 1997 
NR 71301. 449 KR/FLASKA. 750 ML. ALKOHOLHALT 13,5%. 

Nr 5283 V
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MAT | FESTMENY

DAVID BERGGREN
Stjärnkocken och entreprenören David Berggren är grundare av matlagningsstudion Aveqia och 
har tidigare arbetat på Grand Hotel, Operakällaren och The Cellars Hohenort i Kapstaden. 
Aveqia har studios i Stockholm och Göteborg och planerar att starta i London under 2012.

HALSTRAD PILGRIMSMUSSLA
OCH PIGGVAR MED ÖRTRISOTTO, 
kål och inkokt svartrot 

     
   

         
    

    
   

        
     

      
      

    
        

 

FLAMBERAD ANANAS MED KOKOSGLASS
vit chokladsnö och torkad honung

Ananascurd
75 g Socker 
1 st Ägg 
40 g Ananasjuice
55 g Smör Arla®
Citronsyra
Mät upp socker, ägg och ananasjuice i en
kastrull. Värm under intensiv omrörning
och låt koka 1 minut. Rör ner smöret.
Mixa slät och smaka av med citronsyra.
Fyll i spritspåse och kyl till servering.

Crumiel
½ dl Crumiel (honungspulver)
Mixa crumielen 5 sekunder och pudra ut
på en silikonmatta (inte alltför tunt). Kör
i ugn ca 3 minuter på 180°C. Låt vila 20
sekunder och forma därefter enligt in-
struktion.

Garnityr
45 g Vit choklad
6 msk Maltodextrin
1msk Popcorn 
1 dl Mixad kavring
1 msk Smör
1 ask Honungskrasse

Smält chokladen i vattenbad och blanda
med maltodextrinet. Poppa popcornen
och salta dem. Mixa popcornen. Stek
kavringen i smöret. Blanda alla ingredi-
enser till ett luftigt pulver. Garnera med
honungskrassen vid servering.Vinterfest

ning tills riset är mjukt men har kvar en
liten kärna (cirka 9 min). Låt svalna på
bleck. Vid servering, koka upp 3 dl av bul-
jongen och värm risotton däri. Tillsätt
parmesan och resten av smöret. Låt
svälla under omrörning till lätt krämig
konsistens. Tillsätt mer buljong vid
behov. Finstrimla örterna och tillsätt
dem, smaka av med salt och citron pre-
cis före servering.

Fisk 
500 g Piggvar (skinnfri)
10 st Pilgrimsmusslor
30 g Smör
2 st Vitlöksklyftor
2 st Timjankvistar
Portionera piggvaren. Plocka bort mus-
keln på pilgrimsmusslorna. När allt annat
är klart, stek fisken i olja i en mycket het
panna. Stek bara på en sida. Vid servering
värm allt i ugn på 130 C.
Vid servering

Garnityr
200 g Svartrot
60 g Socker
15 g Salt
½ st Citron
5 dl Vatten
4 blad Savoykål
2 kvistar Dill 
Skala svartrötterna och hyvla dem tunt
med en skalare. Koka upp vatten, salt,
socker och citron. Sjud svartrötterna
cirka 3 minuter. Låt svalna i lagen. Por-
tionera i högar efter antal gäster. 
Strimla kålen fint och ånga i ångugn cirka
3 minuter, smaka av med champagnevi-
näger, salt och peppar.
Portionera i högar efter antal gäster.
Plocka dillen och lägg i kallt vatten till
garnering.

10 portioner
Musslor och buljong
1 msk Rapsolja
50 g Gul lök
1 st Vitlöksklyftor
20 st Blåmusslor
2 dl Vitt vin (oekat)
3 dl Vatten
¼ st Citron 
1 dl Grädde
2 blad Savoykål
Skölj och putsa musslorna. Skiva lök och
vitlök tunt. Fräs musslorna i het matolja.
Tillsätt lök och vitlök och fräs lite till. Till-
sätt vinet och vattnet och låt koka 15 mi-
nuter med lock. Sila vätskan och reducera
tills cirka 2 dl återstår. Plocka musslorna
och lägg åt sidan. Stek musslorna till-
sammans med kålen och smaka av med
salt, peppar och citron. Vid servering,
koka upp musselbuljongen med grädden,
skumma och smaka av med salt och 
citron.

Örtrisotto
100 g Schalottenlök, finhackad
2 st Vitlöksklyftor, lättkrossade
100 g Smör i tärningar Arla®
170 g Risottoris
2 dl Vitt vin (oekat)
1 l Hönsbuljong (varm)
1 st Kvist timjan
70 g Parmigiano Reggiano
10 g Gräslök
10 g Slätbladig persilja
10 g Dill
½ st Citron
Svetta schalottenlök och hel vitlök i ¼ av
smöret utan att det tar färg. Häll på riset,
salta och låt fräsa en minut under omrör-
ning. Höj temperaturen, häll på vinet och
låt koka in. Häll på 1/3 av buljongen och
låt koka in under omrörning, fortsätt att
späda med buljong under ständig omrör-

med piggvar och kokosglass

10 portioner
Kokosglass
150 g Mjölk Arla®
50 g Grädde Arla®
400 g Kokosmjölk
3 st Äggulor
130 g Socker
1 st Gelatinblad
Koka upp mjölken, grädden och kokos-
mjölken. Vispa ihop äggulorna med sock-
ret. Blötlägg gelatinbladet i kallt vatten.
Häll 2/3 av mjölken över äggsmeten och
blanda. Häll tillbaka allt i kastrullen och
värm under ständig omrörning till 85 C.
Tillsätt gelatinbladet (urkramat). Kör i
glassmaskin.

Flamberad ananas
½ st Ananas (med kärnan)
4 msk Socker
3 msk Smör Arla®
2 cl Cointreau
2 cl Passoa
4 cl Rom
Skär ananasen i 1 cm tjocka kuber. Sockra
bitarna och stek dem i smöret. Häll på
spriten och flambera enligt instruktion.
Koka sedan allt så ananasen blir glaserad
av lagen. Värm innan servering.

Piggvar kan bytas mot hälle-
flundra, slätvar, rödtunga, sjö-
tunga, eller i nödfall rödspätta.
Men spättan är inte lika vit i
köttet och passar bättre
att täcka med mjöl eller annan
panad.
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LITTERATUR

IT-rätt
Molntjänster
Av Tobias Edvardsson och David
Frydlinger
Norstedts Juridik

▶ redovisar bland
annat vilka juri-
diska hinder och
begränsningar som
finns för företag
som vill köpa eller
börja leverera mol-
ntjänster. 

Köprätt
Köplagen
– en kommentar
Av Jan Ramberg och Johnny Herre
Norstedts Juridik

▶ sedan förra upp-
lagan har bland
annat internatio-
nella handelskam-
marens
tolkningsregler för
de viktigare leve-
ransklausulerna i
internationell handel ändrats två
gånger. samtidigt har Högsta dom-
stolen avgjort ett antal frågor på
området.

Offentlig rätt
Kommunal 
konkurrensrätt
Av Johan Hedelin och Tobias Indén
Norstedts Juridik

▶ Behandlar de
regler som påverkar
kommunernas
möjligheter att en-
gagera sig på mark-
naden; själva eller
genom kommunala

bolag, samt samspelet mellan kon-
kurrensregler, upphandlingsregler
och regler om offentligt stöd.

Skatterätt
Momshandboken
Av Håkan Larsson med flera
tHoliN & lArssoN

▶ genomgång av
alla de komplice-
rade reglerna inom
momsområdet. till
exempel skattskyl-
dighet och undan-
tag, internationell
handel med varor och tjänster och
underlaget för moms.

Historia
Normalmstorgsdramat
Av Eric Rönnegård
Jure

▶ tidigare polisin-
tendenten eric
rönnegård var
själv med under
Norrmalmstorgs-
dramat 1973. i
boken skildras skeendena, minut för
minut, genom tillgång till en tidi-
gare okänd och mörklagd gransk-
ningsrapport, som polismästaren
tog initiativ till.

Plundrarna
Av Anders Rydell
ordFroNt

▶ reportage om
hur nazisterna
lade beslag på
konstskatter
under andra
världskriget – och
om dagens tvister kring vilka som
egentligen har rätt till dem.

  
Succéboken Juridik - civilrätt, 

 utkommer nu 
i en uppdaterad och utökad andra 

helt nytt avsnitt tillkommit avseende 
miljöskador, dessutom har regler om 

 omfattar alla områden 
som normalt ingår i grundläggande 
juridiska kurser, som exempelvis 
Juridisk översiktskurs, Juridisk 
introduktionskurs och andra 

För snabbaste leverans beställ på 

Sanoma Utbildning  
Box 30091, 104 25 Stockholm  

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

Juridik 
– nu i ny 

 

Arbetsrätt
Personaljuridik
Av Tommy Iseskog
Norstedts Juridik

▶ i den första upp-
lagan myntade
tommy iseskog
begreppet ”perso-
naljuridik”. 34 år
senare kom så den
senaste – och 26:e
upplagan – upp-
daterad med ny lagstiftning och ut-
vecklad rättspraxis.

Brottmål
Kriminalrättens grunder
Av Petter Asp m.fl.
iustus

▶ Fokuserar på de
allmänna frågor
som måste besva-
ras vid bedömande
av ifall brott förö-
vats. en omarbet-
ning av ”Allmän kriminalrätt”.

Straffprocessuella 
tvångsmedel
Av Gösta Westerlund 
BruuNs BokFörlAg

▶ den nya uppla-
gan är uppdaterad
med rättsfall och
Jo-avgöranden.
ett avsnitt om eu-
ropakonventionen
har utvidgats och
lagar av stor poli-
siär betydelse har tillfogats.

Familjerätt
Barn- och föräldrarätt
Av Åke Saldeen
iustus

▶ tar upp faststäl-
lande och hävande
av föräldraskap,
barn genom assi-
sterad befrukt-
ning, adoption,
vårdnad, underhåll
och förmynderskap. Även olika frå-
gor om ofödda barns rätt tas upp.

08 - 411 67 90   exclusivetours.se

Skräddarsydda 
resor till högre 

Låt en tid på Kamalaya Luxury Spa, 
Koh Samui, Thailand, göra 
underverk för kropp och själ. 
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lite kastrerande devisen
”mycket bil för pengarna”.
Trots utebliven sponsring
fick Ove under kommande
säsonger fortsätta framföra
sin Skoda Octavia kombi
med 1,4l "snikmotor".

Cykelhjälmen då? Den har en
särställning i ovan uppskis-
serade konflikt. Det är som
utgångspunkt något utomor-
dentligt integritetskrän-
kande att ha oönskade saker

på huvudet. Dumstruten
har inte utformats

som en hu-
vudbonad
av en
slump, li-
kaså den
obligato-
riska pap-
pershatten

på kräftfes-
ten och vem

minns inte
kränkningen i

att tvingas bära topp-
luva till skolan, den man
som tioåring fått av mormor
i julklapp. Det finns de som
av detta skäl skulle tycka att
det är ovärdigt att bära cy-
kelhjälm. Kanske inte enbart
för att cykelhjälmen har en
töntstämpel eller för att de
modeller som finns att tillgå
alla verkar vara skapade av
kostymören till Star Trek.
Utan för att överheten, i
form av kvävande folkhälso-
retorik och lagstiftning, ska
tvinga mig att bära en
strömlinjeformad frigolitbit
på huvudet ”för mitt eget
bästa”. Av ren självbevarel-
sedrift finns det vuxna män-
niskor som – hur barnsligt
det än kan verka – under så-
dana förhållanden säger ”jag
riskerar hellre att krossa
skallen på väg till jobbet än

att ta på mig en cykelhjälm”. 
Denna inställning finner

visst stöd hos psykiatrikern
och överläkaren vid Dande-
ryds sjukhus, David Eber-
hard. Han skriver i sin bok 
”I trygghetsnarkomanernas
land” om just cykelhjälmen
som en symbol för en
överstatlig omsorg som
kanske missar målet. 

Vad säger då stilpolisen om
cykelhjälm? Enkelt: Den tra-
ditionella cykelhjälmen är
en styggelse till kostym
eller dräkt. Jag är personli-
gen dock beredd att stå över
obehaget i utbyte mot käns-
lan av att gjort det jag kan
för att skydda mitt viktigaste
arbetsredskap, huvudet. 

De som vill ha cykelhjälm men
känner att det tar emot, här är
tre tips för att överbrygga vär-
dighetsproblematiken:

1)  Gå in i rollen som cykelbud i
New York. Understryk den ima-
gen genom att ha en överdimen-
sionerad låskedja över axeln.

2) Köp en skatebordhjälm.
Finns diskreta i matt svart. För-
modligen säkrare än den vanliga
frigolitsmäcken.

3) Go all – Tour de France – in
och kom till jobbet i full profes-
sionell kroppsnära cykeldräkt,
vattenflaska, inga stänkskärmar
på hojen. 

HJÄLM-TIPS
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FRÅGA:
Vad säger Stilpolisen om cykel-
hjälm? Passar det sig i kombi-
nation med advokatklädsel?

Välkammad

SVAR:
På kyrkogården Père-Lachaise
i Paris ligger Isadora Dun-
can begravd, sida vid sida
med bland andra Jim Morris-
son, Edit Piaf och Oscar
Wilde. Isadora Duncan var
en av den moderna dansens
pionjärer. Det hon är mest
känd för var emellertid sin
dramatiska död. Det var hen-
nes särpräglade och med-
vetna klädstil som tog
hennes liv. Hon bar alltid
långa släpande scarfs och en
sensommardag 1927 när hon
var ute och körde med sin
sportbil trasslade sjalarna in
sig i ekrarna på bilen och
hon ströps till döds på bråk-
delen av en sekund. 

Allt som är snyggt och mo-
dernt är inte ofarligt. Tvär-
tom får man ibland snarast
intrycket av att det finns
samband mellan ett riskta-
gande beteende och mode-
riktig coolhet.Vilken ung
man på sjuttiotalet kunde
säga nej till att röka cigaret-
ter med bilden av Wayne
McLaren, David McLean,
eller Dick Hammer fastbränd
på näthinnan? Tre cowboy-
ansikten med två saker ge-
mensamt: de spelade
Marlboromannen i Philip
Morris reklamkampanjer
och de dog alldeles för tidigt
i lungcancer. 

I dag är kunskapen om
rökningens skadeverkningar
så djupgående och spridda
att det inte längre går att
göra reklam som framställer
rökning som något glamo-

röst. Genom tv-reklam lär vi
oss emellertid fortfarande
hur vår tillvaro kan förhöjas
betydligt med hjälp av Jäger-
meister och Bacardi. Vill
man vara sig själv för en
stund så gäller en kall Norr-
lands. 

På andra sidan av skalan far-
lig klädsel finns dugliga och
praktiska funktionsproduk-
ter som exempelvis anato-
miskt riktiga sandaler från
Birkenstock eller
Fjällrävens
storsäl-
jande

ryggsäck ”Kån-
ken”. När tv-serien ”Solsi-
dan” låter Ove Sundberg klä
sig ”fotriktigt” och framhålla
de praktiskt rationella vär-
dena bakom sin utstyrsel är
det givetvis ett sätt att
snabbt etablera bilden av en
tönt. En tönt på så sätt att
han stilmässigt befinner sig
mycket långt bort från dyr-
bar glamour och medvetna
estetiska val. Faktum är att
bilmärket Skoda sponsrade
Solsidan med en bil till Ove
den första säsongen, men
drog sig ur inför den andra.
Företaget ville enligt Svenska
Dagbladet inte förknippas
med egenskaperna hos Ove. 

Det måste emellertid ha
varit för svårt för produk-
tionsbolaget bakom serien
att hitta ett alternativt bil-
märke som så tydligt repre-
senterar den i bilsamanhang

STIL

LARS ARRHED, advokat och delägare på Lindahl
lars arrhed skriver om stil och etikett och svarar på läsarnas frågor. Han är advokat och 
delägare 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

▼
De som skippar hjälmen av
estetiska skäl ska respekteras

VIKTIGASTE ARBETSREDSKAP
Skydda ditt
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Vi är ledande 
på utbildning 
inom juridik 

www.bginstitute.se

Hos BG Institute hittar du kvalificerad fortbildning inom ditt rättsområde. 
Våra kurser leds av landets främsta experter. Du får både djupgående analyser, 
kunskap om praktisk tillämpning och användbara modeller för ditt arbete. 

Uppdatera dig inom juridikens olika områden, 
lär av experterna och ligg steget före. 
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Delphi

Pia Gustafson,
27 år, associate,
påbörjade sin
anställning hos
Delphi den 1
februari 2014
och arbetar
inom samtliga
verksamhetsområden på Delphis
Linköpingskontor. Pia tog sin jurist-
examen vid Lunds universitet i juni
2013 och har under det senaste
året varit verksam som trainee på
Delphis Linköpingskontor.

Frida Lager, 24
år, påbörjade
sin anställning
hos Delphi den
13 januari 2014
och arbetar
inom verksam-
hetsområdena
bolagsrätt, företagsöverlåtelser
samt  IT- och immaterialrätt. Frida
kommer närmast från en trainee-
tjänst hos Advokatfirman White &
Case och tog sin juristexamen vid
Uppsala universitet år 2013. 

Erica Svennar,
26 år, påbörjade
sin anställning
hos Delphi den
13 januari 2014
och arbetar
inom verksam-
hetsområdena
bolagsrätt, företagsöverlåtelser
samt IT- och immaterialrätt. Erica
kommer närmast från studier vid
Uppsala universitet och tog sin ju-
ristexamen år 2014. Erica har tidi-
gare arbetat som sommarnotarie
på Wistrand Advokatbyrå och på
Advokatfirman Vinge.

Lebenberg Advokatbyrå

Viktor Sultan,
jur kand, 30 år
Förutom sin jur
kand-examen
från Göteborgs
universitet 2011
har Viktor även
en ekonomie
magister-examen med huvudom-
rådet Intellectual Capital Manage-
ment från samma universitet.
Viktor har fullgjort notarietjänst-
göring vid Gotlands tingsätt. 
I februari 2014 anställdes han på 

Lebenberg Advokatbyrå och arbetar
här med arvsrätt och våra övriga
privaträttsliga verksamhetsom-
råden.

DLA Nordic

Sara Okfors, 25
år, biträdande
jurist. Sara bör-
jade sin anställ-
ning hos DLA
Nordic 10 febru-
ari 2014. Sara
kommer när-
mast från studier vid Uppsala Uni-
versitet. Hennes verksamhetsom-
råde är bank- och finans.

Ellinor Heiroth,
29 år, biträ-
dande jurist. 
Ellinor påbör-
jade sin anställ-
ning den 7 janu-
ari 2014 och är
verksam inom
byråns fastighetsrättsgrupp och
arbetar främst med entrepre-
nadrätt. Ellinor kommer närmast
från advokatfirman Nordia.

Magnus Wollsén,49 år, Advokat,
Delägare. Magnus
började den 1 ja-
nuari 2014. Han
kommer närmast
från Foyen, där
han var delägare
och verksam i 15
år. Dessförinnan
arbetade Magnus sju år vid dom-
stol bl a som tf rådman. Magnus
förstärker DLA Nordics fastighets-
grupp inom entreprenadrätt.

Von lode advokat

Matthias Schmitt,41 år, advokat
och tysk Rechtsanwalt. Den 1 de-
cember 2013 bör-
jade Matthias
som delägare hos
von lode advokat
ab. Han kommer
att vara verksam
inom Corporate &
Commercial-
gruppen och utveckla byråns Ger-
man Desk. Hans övriga verksam-
hetsområden är försäkringsrätt,
transporträtt och tvistelösning. 

Advokat Bobby
Arash, 38 år,
började på von
lode advokat ab
under senhösten
2013 som regu-
latorisk expert

inom områdena life sciences, tek-
nik och kemikalier. Han kommer
närmast från Advokatbyrån Atheo,
och har även tidigare arbetat som
juridisk rådgivare för life science-
bolag och EU-kommissionen i
Bryssel och USA. 

Sara Winther
påbörjade sin
anställning som
varumärkesjurist
hos von lode ad-
vokat ab den 27
januari 2014.
Sara kommer närmast från MAQS
Advokatbyrå och har dessförinnan
arbetat med varumärkesrättsliga
frågor vid Essen International och
Patent- och registreringsverket. 

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

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

STOCKHOLM
GÖTEBORG

08-23 41 15
 031-17 12 25

FALUN
MALMÖ

023-79 23 00
040-720 20

Varför skall vi Snabbavveckla ditt bolag?      Vid snabbavveckling är det 
viktigaste att den som anlitas under lång tid fullgör förpliktelser gentemot Skatteverket och andra. Vi har avvecklat 18 000 aktiebolag 
sedan vi skapade tjänsten 1992. Att anlita oss för snabbavveckling är det vanligaste sättet att kostnadseffektivt avveckla ett aktiebolag. 
Kontakta oss så hjälper vi dig!

VILL DU OCKSÅ ATT ERA NYANSTÄLLDA 
JURISTER SKA SYNAS HÄR?

Lämna uppgifterna på www.legallyyours.se
eller kontakta marcus.bouvin@blendow.se

Norburg & Scherp 
Advokatbyrå

Norburg &
Scherp Advo-
katbyrå har an-
ställt biträ-
dande juristen
Christopher
Stridh från den
3 februari 2014. Han kommer när-
mast från Mannheimer Swartling
Advokatbyrå och dessförinnan
tingstjänstgöring vid Malmö tings-
rätt. Christopher Stridh kommer
att arbeta med processer och 
skiljeförfaranden. 
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KULTUR

Fritt 
fram för 

Domstolen fann Sherlock
Holmes och alla andra kom-
ponenter i Arthur Conan
Doyles 50 första berättelser
om detektiven nu kan an-
vändas fritt i USA. Undan-
tagna är  innehållet i de 10
berättelser som utgivits
efter 1923.
Beskedet förändrar endast

situationen i USA, i övriga
världen är det fritt
fram att använda
sig av figuren.
Mattias

Boström,
en av Sve-

riges ledande Sherlock Hol-
mes-kännare och aktuell
med boken ”Från Holmes
till Sherlock” som visar hur
figuren vuxit fram, föränd-
rats och vunnit mark genom
åren:
– Domen innebär att man

inte får använda sig av
några detaljer som finns i de
tio sista berättelserna. Man

får inte ta upp Sher-
lock Holmes
pensionering,
Doktor
Watsons
andra

hustru eller hur Holmes och
Watsons relation skildras i
dessa noveller.

Hur skildras den?
– Berättelserna utspelar sig
i slutet av Holmes karriär.
De får en närmare relation.
Han är väl lite mjukare som
person helt enkelt.
Den aktuella domen inne-

bär föga förvånande inte
sista ordet. Rättighetsha-
varna har överklagat.
– De hävdar att Sherlock

Holmes inte var en färdig
karaktär förrän alla berättel-

serna var avslutade. Därför
vill de ha betalt varje gång
någon använder figuren, oa-
vsett vilken historia man
utgår från, säger Mattias
Boström.
– De säger att de vill

skydda Sherlock Holmes
som varumärke. Det tror jag
inte har med saken att göra.
De vill tjäna pengar, helt en-
kelt.
– Sedan får man väl säga

att de sista tio berättelserna
är ganska dåliga. Men det
har ju inget med saken att
göra. 

En domstol i Illinois har släppt 
ut Sherlock Homes i ”the public 
domain”. Men tvisterna kring den
litteräre ikonen fortsätter.

Bild  från  Sveriges Televisions serie Sherlock.

SHERLOCK

Mattias Boström.
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Världen skulle må gott av fler platser som denna.

Konferenser nära havet nära stan. 
www.vargard.se

Stora möten i Saltsjöbaden.
Just där Östersjön möter fastlandet ligger Saltsjöbaden med sin särpräglade arkitektur, 
rogivande natur och sin historia av avgörande möten. Vår Gård Saltsjöbaden är idag ett 
modernt konferenshotell som uppfyller alla krav på en förstklassig konferensmiljö. Här 
möts ofta större grupper för att under några dagar utbyta tankar och idéer. I vår största 
sal Isaac ryms upp till 280 konferensgäster. Luftigheten och rymden präglar hela Vår Gård, 
såväl inomhus som utomhus. All bekvämlighet och teknik är självklar på Vår Gård. Lika 
självklar som kvaliteten på råvarorna i maten och de naturliga ingredienserna som används 
i vårt eget bageri.

Varmt välkomna till Vår Gård Saltsjöbaden!
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