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Besök ett av våra 
30-minuters webinar

www.contentworker.se
sales@contentworker.se

08–514 939 80

Dokumenthantering i 
SharePoint utformad

för jurister!
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PORTRÄTT

Madeleine Sundell avskräck-
tes av den ”ständiga jakten på
makt” inom FN-sfären.

Inom Frälsningsarmén
fann hon en bättre möjlighet
att förändra världen:

- Man kan beskriva min roll
som en barnombudsman inom
Frälsningarmén, säger hon. 32

SOLDAT FÖR 
BARNENS 
RÄTTIGHETER
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PETER JOHANSSON, chefredaktör
Telefon 070–620 39 39
E–post peter.johansson@blendow.se

INNEHÅLL
KARRIÄR  |  KRÖNIKOR  |  STIL  |  VIN  |  PÅ LAGLIG VÄG

LITTERATUR  |  LEGALLY LADY    

En del är sig likt i årets upplaga av
undersökningen Juristbarome-
tern. Domstolarna är de mest ef-
tertraktade arbetsplatserna.
Hopp om ”allmänbildning” är den
vanligaste orsaken till att söka sig
till juristutbildningen.

Men på avgörande punkter har
det skett förändringar, om man
jämför med de första undersök-
ningarna i mitten av 00-talet. 

Ta till exempel inställningen till
Kronofogden. Under flera år var
detta de unga juristernas abso-
luta skräckarbetsplats. Men i år
tassar myndigheten in på plats 15
bland de arbetsgivare  de sva-
rande helst kan tänka sig att ar-
beta på. Vanliga orsaker är ”trygg
anställning”, ”utmanande” och
”god personalpolicy”, enligt Jurist-
barometern.

Värd att notera är också inställ-
ningen till jämställdhet. Tidigare
var det ingen avgörande faktor när
de unga juristerna valde mellan
olika arbetsplaster. I år är det vad
de svarande anser vara viktigast
att förändra när de kommer ut i
arbetslivet.

Attitydsvängningen verkar ha
fått genomslag även på fler områ-
den. I förra riksdagsvalet samlade
Feministiskt initiativ 0,4 procent
av rösterna. Om enbart Juristba-
rometerns deltagare skulle få be-
stämma så kan Gudrun Schy-
mans parti se fram mot ett tio
gånger bättre resultat i år. 
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ÅRETS JURIST

Med bred marginal har de unga
juristerna röstat fram Madele-
ine Leijonhufvud, debattör och
pensionerad straffrättsprofes-
sor, som ”Årets Jurist 2014”

- Väldigt, väldigt roligt, kom-
menterar hon.

Årets upplaga av under-
sökningen Juristbarome-
tern visar var framtidens
jurister helst vill jobba,
varför de blev jurister –
och vad som är viktigast
när de väljer arbetsplats.

Med några månader kvar till
valet så fortsätter de unga
juristernas stöd för reger-
ingspartierna att sjunka.

Efter Quick-affären och en rad
kritiserade domar så har det
svenska rättssystemet utsatts
för långvarig och hård kritik. 
Nu medger knappt var tionde
ung jurist att de inte har något
förtroende för det svenska
rättssystemet.

JURIST 
BAROMETERN

2014
◊

STÖDET FÖR REGERINGSPARTIERNA SJUNKER
I KOMBINATION MED VISS MISSTRO FÖR RÄTTSSYSTEMET 

Affärsbyråerna pressas av hårdare konkurrens och
av nya klientstrategier. Då spelar marknadsföringen
större roll än någonsin. 28

NUMMER 2  |  2014  |  ÅRGÅNG 12

Svängningar
i attityder i årets
Juristbarometer 

LEGALLY  |  LEDARE

2_27_Framvagn  2014-04-14  10.59  Sida 5



6 | Legally yours | 2 | 2014

  

  
 

   
 

 
  

  
 

                  43,6 %                  34,2 %                  23,4 %                21,6 %

6                   55,8 %                  49,5 %                  44,1 %                41,4 %

4                                            31,6 %                                         20 %   

F    
  

     
  

 

        Uppskattning

V   
  

           Jämställdhet Möjlighet att 
k  

  
 

  
  KÖN

Män  39,7 %

Kvinnor  60,3 % 

S   
   

 

   
 

  

  

    

   

  

  
 

   

   

 
  

     

    

   

  
  

 

  
 

  

     

    

  
  

   
  

  

  
 

  

Annat  
7,6 %

F    
 

 
  

  
 

                  43,6 %                  34,2 %                  23,4 %                21,6 %

6                   55,8 %                  49,5 %                  44,1 %                41,4 %

4                                            31,6 %                                         20 %   

F    
  

     
  

 

        Uppskattning

V   
  

           Jämställdhet Möjlighet att 
k  

  
 

VAD GÖR 
DU JUST 

NU?

   

    

Studerar vid 
någon juristlinje  

63 %

Notarie-
tjänstgöring
11,9 %Arbetar som 

biträdande 
jurist 17,5 %

M

  

    

   

  

  
 

   

   

 
  

     

    

   

  
  

 

  
 

  

     

    

  
  

   
  

  

  
 

2_27_Framvagn  2014-04-14  11.02  Sida 6



 

Legally yours | 2 | 2014 | 7

JURISTBAROMETERN  | 2014

Domstol är fortfarande drömarbetsplatsen.
Och  två av tre kan tänka sig ett liv som delägare
Men på flera sätt har de unga juristernas värder-

ingar förändrats under de senaste åren. Varannan
tycker att jämställdhet är viktigast på arbetsplatsen.
Och nästan var tionde saknar förtroende för det
svenska rättssystemet.

Det framgår av årets upplaga av undersökningen
Juristbarometern. AV  PETER JOHANSSON

på arbetet
viktigast

Jämställdhet
VARANNAN UNG JURIST:

JURIST 
BAROMETERN

2014
◊

”

”
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ör elfte
året har BG Research
genomfört Juristbaro-
metern – en attityd och
kunskapsundersök-
ning bland Sveriges
framtida jurister.

Undersökningen,
som är nätbaserad, har
gått ut till Sveriges ju-
ridikstuderande, nota-
rier och biträdande ju-
rister. 1826 personer
har besvarat enkäten,
vilket är en svarsfre-
kvens på 20 procent.

Juristbarometern  tar
bland mycket annat
upp vad morgonda-
gens jurister har för
förväntningar på ar-
betsmarknaden och 
arbetsgivarna, samt
vilka arbetsgivare som
är mest populära.

I det här numret pre-
senterar Legally yours
delar av innehållet i
Juristbarometern. Öns-
kar du ta del av hela
resultatet så finns rap-
porten att köpa från
BG Research.

LINDA FRIVIK,
Blendow Group

vill helst jobba 
på domstol

Var tredje

F
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Var tredje deltagare i Jurist-
barometern vill allra helst
arbeta på domstol. 31 pro-
cent av de svarande anger
detta svarsalternativ när de
ombeds välja sina drömar-
betsplatser. Varje svarande
har kunnat fylla i upp till
fem alternativ som svar på
frågan.

Resultatet innebär att de
senaste årens trend fortsät-
ter. Domstolarna har varit
det populäraste alternativt i
samtliga Juristbarometrar
sedan 2009.

”Utmanande” och ”trygg
anställning” är de vanligaste
orsakerna till domstolarnas
popularitet. Flest anger detta
som motivering.

Liksom förra året hamnar
Utrikes- och Justitiedeparte-
menten sedan på plats två
och tre. 27,5 respektive 25,3
procent av de svarande vill
arbeta här.

Utrikesdepartementet för-
knippas med ”internationella
karriärmöjligheter” och ”väl-
känd organisation”.

Justitiedepartementet
lockar med ”välkänd organi-
sation” och ”bra geografisk
placering”

Även Åklagarmyndigheten
fortsätter att vara en av de
mest attraktiva arbetsplat-
serna. Med 22,2 procent stöd
behålls fjolårets fjärdeplats. 

”Utmanande” är den be-
skrivning som flest förknip-
par med den här myndighe-
ten.

Regeringskansliet ökar nå-
got i popularitet, i årets un-
dersökning intas femteplat-
sen med 19,7 procent.

Bland tingsnotarierna är
det knappt hälften, 45,4 pro-
cent, som helst vill jobba på
domstol.

Mannheimer Swartling
fortsätter vara den mest po-
pulära advokatbyrån, 16 pro-
cent vill jobba här. ”Gott
rykte” lockar.

Google är den renodlade
näringslivsaktör som lockar
flest, 11,7 procent. ”välkänd
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Utmanande och trygg anställning är de vanligaste 
orsakerna till domstolarnas popularitet.’’

organisation” tilltalar.
Bland de deltagare som

angett att de blivit jurister
för att ”förändra världen” så
vill flest – 43,1 procent. job-
bar på UD.

Bland de som valt juridi-
ken för att ”få ett välbetalt
arbete” så har Mannheimer
Swartling starkast lockelse.
21,3 procent av dessa svarar
så.

Värt att notera är att Kro-
nofogden, som under flera år
var ett av de bolag som flest

deltagare ville undvika, nu
möts av mer nyanserad re-
spons från de unga juris-
terna. Myndigheten kniper
topplistans femtondeplats
med 8 procent stöd från del-
tagarna i Juristbarometern.

I stället är det de stora af-
färsjuridiska byråerna som
anges av flest svarande i
samband med frågan om var
man INTE vill arbeta. 

Drygt var fjärde, 26,9 pro-
cent, anger Mannheimer
Swartling. 23,7 procent
anger Vinge.

Juristbarometerns delta-
gare uppfattar det som att de
båda byråerna har ”dålig fö-
retagskultur” 
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Samtidigt som var fjärde nobbar storbyråerna så kan en
knapp tredjedel av de svarande – 32,4 procent – tänka sig en
byråkarriär. 43,1 procent öppnar för möjligheten genom att
välja alternativet ”kanske”.
Dessutom svarar 64,7 procent att de skulle vilja bli delä-

gare. 41 procent tror även att de kommer att bli det.

”Unga och alerta kollegor” 
Humanjuridik förefaller för mig makabert tråkigt  |  För att kolla vad alla snackar om |  Affärsjuridik får mycket
uppmärksamhet och är ordentligt haussat. I någon period vill jag jobba under de förhållanden som det talas
om och pressa min kapacitet  |  För pengarna |  Bilden som förmedlas om arbetet på byrå är så spretig att jag
gärna skapar mig min egen  |  Skrytfaktor |  Rolig arbetsplats åren efter examen, med unga och alerta kollegor
där det händer mycket, men är inte intresserad av själva affärsjuridiken

”Tjäna pengar-juridik” intresserar mig inte  |  Sen får jag höra om så mycket skit som händer på många affärsbyråers fester och en sån
omoralisk miljö vill inte jag vara i. Dessutom är klimatet på många affärsbyråer alldeles för mycket karriär och för lite av livets andra,
mer viktiga värden |  Det är för kommersiellt för mig och arbetstiderna är alldeles för omfattande. Att man måste vara tillgänglig på mobi-
len hela tiden och aldrig kan planera något passar inte mig  |  Dryg arbetsmiljö och tråkiga uppgifter |  Konkurrensen är för hård med tanke
på hur ointresserad jag är  |  Begränsad samhällsinsats |  Juridik är trots allt bara ett jobb, och det finns en mängd intressanta saker att ut-
rätta utanför arbetslivet. Dessutom finner jag inte pengar vara en så värst intressant arbetsinriktning.

VARFÖR 
VILL DU 
JOBBA PÅ
AFFÄRSBYRÅ?

BYRÅJURISTER:
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Stockholms Auktionsverks värderingsavdelning hjälper till med alla 
typer av värderingar såsom försäljningsvärderingar, försäkrings-
värderingar samt värderingar inför bouppteckning och arvsskiften.
I nära samarbete med Stockholms Auktionsverks övriga experter 
skräddarsyr vi gärna en lösning som passar dig. 
Kontakta oss för mer information och rådgivning.

www.auktionsverket.se

Konsten att värdera

Stockholms 
Auktionsverk 
etabl. 1674

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

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

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

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

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

Auktionsverket LegallyYours nr2 indd   1 2014-04-07   15:11
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Du har de vassa idéerna. 
Vi vet hur du kan omvandla dem till affärsmöjligheter.
Som ledande specialister inom immaterialrätt,  
hjälper vi dig tackla alla utmaningar.
Stora som små.

www.awapatent.com

    IP
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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)

JURISTBAROMETERN  | 2014

Jag har den kunskap jag behöver
för att ”överleva” vardagslivet
och de problem som kan uppstå
däri  |  Jag har en fallenhet |  Min
familj har i generationer haft 
företag, vilket även smittat av sig
på mig 

Det är komplext att sälja juridiska
tjänster och tyvärr läggs alldeles
för lite fokus på att lära biträ-
dande jurister det på de flesta
advokatbyråer  |  Detta ingår inte
i den förlegade juristutbild-
ningen som måste uppdateras
för att möta den moderna värl-
dens krav |  Hur man säljer juri-
dik är inget man får lära sig på 
juristlinjen

Förmågan att själv kunna skaffa klienter blir allt viktigare i 
byråvärlden. Därför de biträdande jurister som deltog i under-
sökningen svara på om de anser sig ha tillräckliga kunskaper
om försäljning. Hela 63,4 procent ansåg att så inte var fallet.
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Inställningen i frågor 
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integration och 
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Möjlighet till 
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Alla system har sina problem. Det svenska har tillräckligt få  |  Av den enkla anledningen att jag vill ha för-
troende för det. Ibland undrar man om inte domarna bestämmer sig för vilken dom de vill ska utfalla och
därefter hittar lagstöd, men jag har tillräckligt med förtroende för det för att inte misstänka korruption
eller dylikt |  När det gäller tvistemål samt enklare brottmål har jag förtroende, men när det kommer till mer
invecklade brottmål börjar jag vackla. Jag hänvisar bl.a. till våldtäktsdebatten som pågår nu, det är skamligt
vad som händer i de domarna. Jag tycker också att nämndemannasystemet borde ändras så att det inte är
valda från den politiska scenen  |  Har hittills inte sett prov på så pass mycket märkligheter att jag saknar
förtroende för det |  Det svenska rättssystemet beter sig iofs som ett lotteri ibland, i synnerhet i brottmål
där jag finner att jag inte alltid håller med domstolen (både friande och fällande domar). Men i allmänhet så
fungerar det väl. Sverige har bra brottsstatistik (as in, låg)  |  För att det ÄR ett välfungerande rättssystem |
För att jag har suttit ting  | Ingen verksamhet är en nollrisk-verksamhet. Fel uppstår alltid, men rättsvä-
sendet tycker jag håller en hög nivå generellt

Alldeles för många undermåliga utredningar av åklagare och polis och alldeles för många feldimensio-
nerade insatser och felaktiga beslut av polis.  |   För korkade/korrupta domare och åklagare |   För
många domar som följer mediedrevets åsikt istället för juridiken.  |   Godtycket man får se på nära håll i
domstolarna. Människor som skickas tillbaka till länder där de förföljs, the list goes on.. |   Jag anser
att juridiken inte alltid är heltäckande när det gäller att bedöma om någon ska fällas för brott. Man kan
enbart bedöma utifrån lagens rekvisit och däremellan faller en del bort som inte borde ha fallit bort. Jag
anser även att dagens nämndemannasystem utgör ett allvarligt hot mot rättssäkerheten, främst för att
större delen av nämndemannakåren består av pensionärer - hur representativt är det?  |   Utrymmet är
för stort för egna bedömningar. Framförallt i brottmål.
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Efter Quickaffären, flera nämndemannaskanda-
ler och en rad hårt kritiserade domar så har det
svenska rättssystemet utsatts för svåra stormar.

Bland de unga juristerna märks en svag miss-
tro – knappt var tionde säger sig inte ha något
förtroende för det svenska rättssystemet.

STORMAR MOT
RÄTTSSYTEMET

DÄRFÖR
HAR DE
FÖRTRO
ENDE

DÄRFÖR
HAR DE INTE
FÖRTRO
ENDE
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Vi blir bättre varje dag – det kan du också bli

Läs mer och boka kursplats på www.bginstitute.se

Blendow Group | Humlegårdsgatan 14 | 114 46 Stockholm | 08 579 366 00 | info@blendow.se | www.bginstitute.se    

Sveriges största privata utbildningsarrangör inom juridik. Ett a�ärsområde inom Blendow Group. I gruppen ingår även 
Blendow Publishing (Dagens Juridik, Legally Yours och Allt om Juridik) och Nyhetsbyrån Blendow Lexnova. 

Tillsammans står vi för heltäckande nyhetsbevakning, information och utbildning inom juridik.

Praktiskt inriktade endagskurser med direkt koppling till ditt arbete och vardag. 
Vi följer dagligen rättspraxis och håller dig uppdaterad med det absolut senaste. 
Ska du lägga en hel dag på en kurs ska du göra det hos BG Institute, tillsammans 
med kollegor och Sveriges främsta föreläsare inom juridik. 

Välkommen att hänga med.

Hänger du med?
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Stödet för moderaterna fortsätter att sjunka.
Men Gudrun Schymans Feministiskt initiativ skulle ha röstats in i riksdagen.
Ifall det varit val redan nu. Och om det bara varit unga jurister som fått rösta.

Deltagarna i Juristbarome-
tern har fått svar på vilket
parti de skulle rösta på ifall
valet ägt rum redan nu. Och
med ett halvår kvar till riks-
dagsvalet så behåller Mode-
raterna ställningen som det
största partiet bland unga ju-
rister. När man tittar på de
deltagare som angett vilket
parti de föredrar så samlar
Moderaterna nästan var
tredje ung jurist (32,7 pro-
cent). 

Betydligt fler än vad
Fredrik Reinfeldt och hans
partikamrater lockat i vin-
terns opinionsmätningar.
Men också betydligt färre 
än de lockat i tidigare 
Juristbarometrar.

Moderaterna 
32, 7 %

Folkpartiet 
9,7 %

Kristdemo-
kraterna  

3,2 %
Center-
partiet 
2,8 %

Sverige-
demokraterna 

2,2 %

Socialdemo-
kraterna  

17,9 %

Miljöpartiet 
14,5 %

Vänster-
partiet 
8,4 %

Piratpartiet 1 %

Feministiskt 
initiativ  4,1 %

Blankt 
3,4 %

Förra året var andelen 40
procent. Toppen nåddes
2010, då var stödet 42,5 pro-
cent.

Socialdemokraterna sam-
lar 17,9 procent av delta-
garna. En viss ökning jämfört
med förra årets 16,6 procent.

Såväl Centerpartiet som
Kristdemokraterna skulle
inte nå upp till riksdagsspär-
ren på fyra procent, om de
unga juristerna fällde en-
samt avgörande.

Detsamma gäller Sverige-
demokraterna. 

Gudrun Schymans Femi-
nistiskt initiativ kan däremot
se fram mot ett starkt stöd
från unga jurister. Bland de
förtryckta alternativen i un-
dersökningen så kunde del-
tagarna endast välja på de
partier som finns represente-
rade i riksdagen och EU-par-
lamentet. Trots detta sam-
lade FI 4,1 procent av de
totala rösterna.

Bland biträdande jurister
har stödet för Moderaterna
genom åren varit särskilt
högt. En topp nåddes 2009 då
58,9 procent i den gruppen
planerade att rösta på partiet.

Nu är situationen annor-
lunda: 36,8 procents stöd.

MODERATERNA DALAR OCH
FI TAR PLATS I RIKSDAGEN

VALSYMPATIER

Om de unga juristerna skulle rösta nu:

  
  

 

  

   
   

  

  
  

 

  

 
 

  
  

 

  

 
 

  
  

 

  

 
 

  
  

 

  

 
 

  
  

 

  

 
 

  
  

 

  

 
 

  
  

 

  

 
 

  
  

 

  

 
 

  
  

 

  

 
 

  
  

 

  

 
 

  
  

 

  

 
 

  
  

 

  

 
 

  
  

 

  

 
 

  
  

 

  

 
 

  
  

 

  

 
 

  
  

 

  

 
 

  
  

 

  

 
 

  
  

 

  

 
 

  
  

 

  

 
 

  
  

 

  

 
 

  
  

 

  

 
 

  
  

 

  

 
 

  
  

 

  

 
  

  
   

  
  

 

  

 
 

 

  
  

 

  

 
 

  
  

 

  

 
 

  
  

 

  

 
 

  
  

 

  

 
  

  
  

 

  

 
 

  
  

 

  

 
 

   
 

  
  

     
  

 

  

 
 

    

    
 

        
  

 

  

 
 

 

   
   

  
 

  

 
 

  
  

 

  

 
 

FOTO: ULF RYD / KVP / TT

VAD VILL PARTIERNA MED
KRIMINALPOLITIKEN?
Se den stora debatten på 
Veckans Juridik.
http://www.veckansjuridik.se
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Det senaste året har Madeleine Leijonhufvud hållit en hög
profil i debatten om samtyckeslag.  
Därför beskriver de unga juristerna henne som en ”grym

dam” med ”en stark röst”.
Och därför har de röstat fram henne som Årets Jurist

2014. 
Nu förbereder hon sig för nästa strid – den här gången är

ämnet berusade småbarnsföräldrar.
AV  PETER JOHANSSON    |   FOTO  MAGNUS LAUPA

RUSTAR FÖR
SIN NÄSTA
STRID

Madeleine Leijonhufvud
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Madeleine  Leijonhufvud 

16,7  procent1

ÅRETS
JURIST
2014

Madeleine Leijonhufvud,
rättspolitisk debattör och ti-
digare professor i straffrätt
vid Stockholms universitet,
är Årets Jurist 2014. 17 pro-
cent av deltagarna röstade på
henne. Stödet för Madeleine
Leijonhufvud var starkast
bland juriststudenterna. 19,3
procent av dem valde henne.
Motsvarande siffror för nota-
rier och biträdande jurister
är 14,4 respektive 10, pro-
cent. 

Valet av Madeleine Leijon-
hufuvud visar på en kraftig
attitydskillnad bland de unga
juristerna. Hon får starkast
stöd av kvinnorna. Nästan
var fjärde kvinna, 23,5 pro-
cent, röstade på henne. Bland
männen var stödet betydligt
mindre: 6 procent.

Centrum för rättvisas 
Clarence Crafoord hamnade
på andra plats med totalt 8,8
procents stöd.

Avgående åklagaren Ulrika
Rogland blev trea. 8,7 pro-
cent av de unga juristerna
röstade på henne. 

◊

Madeleine Leijonhufvud är foto-
graferad i en kopia av ”järntronen”
från tv-serien ”Game of Thrones”.
Ingår i utställningen ”Maktspel”
som just nu visas på Livrustkam-
maren i Stockholm.
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Clarence Craford  
9  procent2

”Fler borde ha hans 
patos”

Ulrika Rogland
8,8  procent3

”Jobbar med viktiga 
frågor med låg status
inom juristbranschen”

Göran Lambertz
8,7  procent4

”Mannen som gav justi-
tieråden ett ansikte”

Johan Eriksson
7,4  procent5

”En enastående 
försvarare”

Jens Lapidus
4,8  procent6

”Han är cool”

ÅRETS JURIST TOPP 10

’’ Människor
måste kunna
förstå sig på 
juridiken. 
Annars har den
ingen funktion.
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Mark Klamberg
4,1  procent7

”Kunnig, engagerad och
samhällsmedveten”

Pelle Svensson 
3,6  procent8

”För  hans uppfattning om
Thomas Quick-fallet och
hans ihärdighet”

Stefan Lindskog
3,4  procent9

”Utvecklar rättspraxis 
i samklang med tiden”

Martin Borgeke
3,3  procent10

”För genomgripande för-
ändringar av svensk
straffrätt”

Åsa Romson
3,3   procent10

”Coolt att förena juridik
och politik”

e juridik-
studenter, tingsnotarier och
biträdande jurister som med-
verkat i Juristbarometern har
röstat fram Madeleine Lei-
jonhufvud till titeln ”Årets
jurist”.

– Det är väldigt, väldigt ro-
ligt, konstaterar hon.

– Eftersom jag är pensio-
nerad sedan ett antal år
känns det bra att höra att de
som är aktiva idag uppfattar
att det jag gör är bra och väl-
kommet. Det kunde ha varit
tvärtom. Men jag känner att
det här är frågor som är vik-
tiga för människor som är
unga eller medelålders. 

Vad betyder det för dig?
– Att mitt engagemang är
rätt, och rätt i tiden. Det
känns väldigt roligt när man
är pensionär.

Märker du av det här stödet?
– Ja. Men jag har varit med
om ett par debattomgångar
som har varit väldigt tuffa.
Så jag vet att motståndarna
hörs väldigt mycket. Fast om
det inte vore så att det fanns
ett motstånd så skulle jag
inte heller behöva driva de

Vi jurister börjar ofta
med bevisproblemen,
men det vi måste
börja med är själva
verkligheten. 

D här frågorna. Det gäller att
kunna övertyga.

Under året har Madeleine
Leijonhufvud varit tongi-
vande i diskussionerna om
en ny sexualbrottslag. Debat-
ten tog fart i höstas, efter en
uppmärksammad dom i Svea
hovrätt. Men Leijonhufvud
har drivit frågan sedan slutet
av 1990-talet. Det senaste
halvåret har attityderna
svängt, allt fler är positiva
till en samtyckeslag.

– Jag känner att min upp-
fattning är representativ för
Sverige i dag, säger Madele-
ine Leijonhufvud.

– Lagen har halkat efter.
Vi måste komma i hamn, och
det är bara en tidsfråga innan
vi gör det. 

Upplever du att jurister är bra på
att ta kritik?
– Många är väldigt försik-
tiga. Det gör att det kan bli
väldigt starka reaktioner.  

– Som efter de manifesta-

tioner om sexualbrottslag-
stiftningen som förekommit
den senaste tiden. 

En protestaktion på Med-
borgarplatsen samlade tu-
sentals åskådare. Madeleine
Leijonhufuvd var en av ta-
larna. 

– En av mina medtalare
där var EU-minister Birgitta
Ohlsson. Trots det kallade
Advokatsamfundets Anne
Ramberg manifestationen
för ”Gatans parlament”. Det
var ganska lustigt. 

– Juristerna är fortfarande
väldigt angelägna om att få
vara ostörda, men det funge-
rar inte så längre. Vi kan inte
ha den attityden. Den aukto-
ritetstro som fanns tidigare
finns inte nu. 

Motståndarna till  ny samtyck-
eslagstiftning brukar nämna
omvänd bevisbörda och att
det skulle bli svårt att få en
fällande dom. 

– Det var samma sak i dis-

kussionen om barnaga. Vi
jurister börjar ofta med be-
visproblemen, men det vi
måste börja med är själva
verkligheten. Det argument
jag oftast hört på senare tid
handlar om att det kommer
att bli så illa för kvinnorna i
rättegångssituationen. Att
frågorna kommer att vara så
närgångna. Men här ligger
bevisbördan på de som säger
detta. Redan tidigare har
målsägandena fått många
frågor om klädsel. Men na-
turligtvis är man skyddad
från våldtäkt även om man
har kjol i stället för jeans.

Det lär dock dröja innan en
eventuell ny lagstiftning kan
vara på plats.

– Förhoppningsvis kom-
mer en utredning igång un-
der våren, men det är inte sä-
kert. Moderaterna har ett
motstånd i sitt eget parti, så
eventuellt vill de såsa med
det här. Sen blir det som det
brukar, frågan ska utredas
några år. De riksdagsledamö-
ter som inte kan frågorna
från början måste läsa in sig. 

– Men jag tycker att man
ska ta det här steget nu. Det
handlar om unga människor
de offer som ökar mest är 14-
åringar. För dem är några år
en evighet. 

1984 blev Madeleine Lei-
jonhufvud Sveriges första
kvinnliga professor i straff-
rätt. Innan dess hade hon va-
rit första kvinna att disputera

’’
▶ 
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i ämnet. Under en stor del av
tiden var Madeleine Leijon-
hufuvd främst specialiserad
på forskning om ekonomisk
brottslighet.

När började du engagera dig i
sexbrottsfrågor?
– När en ny sexualbrottsut-
redning just hade tillsatts,
för många år sedan. En kol-
lega berättade då att han ut-
setts till ledamot, eller om
det var expert, i den utred-
ningen. Han räknade upp
vilka övriga som var med.
”Det är ju bara män” sa jag.
Då såg han ut som ett stort
frågetecken. Han för-
stod inte invänd-
ningen.

– Det var första
gången jag tänkte
på att en sådan fråga
inte bara kan utredas
av män, eftersom vi har
olika vinkel på situa-
tionen

Idag bedömer Madeleine Lei-
jonhufvud att hon jobbar
motsvarande en halvtidstjänst. 

– Jag har slutat med hand-
ledning. Kommer jag någon
gång till universitet så är det
för att delta i paneldebatter.
Mitt mest omfattande upp-
drag är brottsbalkskommen-
taren. Jag har ansvar för flera
kapitel i den,  som jag ajour-
för två gånger om året. 

Därutöver har hon en lång
rad uppdrag, bland annat i bör-
sens disciplinnämnd och Soci-
alstyrelsens etiska råd, och är
en ytterst aktiv debattör. 

– Jag har sett det lite som
en spännande utmaning.
Som jurist är man ju van att
uttrycka sig på ett visst sätt .
Det ska vara heltäckande.
Alla reservationer ska finnas
med. Men så kan man inte
skriva eller tala i medierna
för då är det ingen som orkar
höra på.

– Människor måste kunna
förstå sig på juridiken. An-
nars har den ingen funktion.
Det gäller både de som blir
dömda, målsäganden och rik-
sdagsledamöter som inte är
jurister.

Har jurister blivit bättre på
att ta plats medialt?
– Lite bättre har det
blivit. Jag gläder mig
till exempel åt min

unga kollega Mårten
Schultz, med håret på

ända. Han är duktig på det
här. Samtidigt förstår jag

att man kanske är lite försik-
tig när man är ung och i kar-
riären. Det är lite som i när-
ingslivet. De som fattar
besluten har en benägenhet
att välja någon som liknar
dem själva. 

Har några partier försökt locka
in dig på valsedlar?
– Nej, och det skulle jag inte
heller svara ja till. Det är
svårt att ställa sig bakom ett
partis uppfattningar på alla
möjliga områden. De frågor
jag engagerat mig i tycker jag
inte borde vara partiskiljande.
De rör mänskligt samliv.  

De senaste åren har Made-

En kämpe och förebild!   |   Enastående juridisk kompetens |   För att hon utmanar gubbväldet   |   En cool
kvinna som vågar stå för något radikalt, trots att hon är jurist |   En grym dam som står på sig oavsett vad   |
Vägar sticka ut hakan |   Hon diskuterar proffsigt och med pondus och väl underbyggt, men på ett sätt så att
alla känner sig inkluderade och med en förståelse för samhället runtomkring   |   För att hon visar på mänskig-
heten i juridiken och blundar inte för att juridik är politik |   För att hon tar ett ansvar för våldtäktslagstift-
ningen som inte fungerar i praktiken då nuvarande bedömning görs utifrån vad mannen bort ha uppfattat av
vad kvinnan vill   |   En modig kvinna som vågar utmana folks invanda tankemönster på ett akademiskt sätt
|   För att hon står upp för sin uppfattning i en mycket svår juridisk fråga   |   Det behövs en stark röst, och det
har hon |   För att hon försöker få oss jurister att se på samhällsproblem både med och utan våra juristglasögon

TOPP                   BLAND JURISTSTUDENTER

RÖSTER OM MARIANNE LEIJONHUFVUDÅRETS
JURIST
2014

◊

5
1. Madeleine Leijonhufvud  19,3  %
2. Göran Lambertz  10,6 %
3. Clarence Crafoord  9,6 %
4. Ulrika Rogland  8,1 %
5. Johan Eriksson 5,3 %

TOPP                   BLAND NOTARIER5
1. Madeleine Leijonhufvud  14,4 %
2. Ulrika Rogland  12,2 %
3. Martin Borgeke 8,8 %
4. Johan Eriksson 7,2  %
5. Anna Skarhed 7,2 %

TOPP                   BLAND BITRÄDANDE JURISTER5
1. Johan Eriksson 16,5 %
2. Madeleine Leijonhufvud 10,4 %
3. Ulrika Rogland 8,8 %
4. Malin Leffler 6,9 %
5. Göran Lambertz 6,5 %

TOPP                   BLAND KVINNLIGA JURISTER5
1. Madeleine Leijonhufvud  23,4 %
2. Ulrika Rogland 12,6 %
3. Clarence Crafoord 9,2 %
4. Johan Eriksson 6,3 %
5. Jens Lapidus 5,3 %

TOPP                   BLAND MANLIGA JURISTER5
1. Göran Lambertz  15,6 %
2. Johan Eriksson 9,1 %
3. Clarence Crafoord 8,6 %
4. Madeleine Leijonhufvud 6 %
5. Stefan Lindskog 5,5 %

Mårten Schultz.
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För att i ett relativt konservativt skrå stå upp för ny lagstiftning som i mångas ögon verkar betraktas som populistisk och reaktionär. Och 
för att hon synliggör ett problem och presenterar en lösning |   Även om hennes åsikter ibland kan anses vara lite väl extrema så tycker jag hon
bidragit med en insats i en debatt som är otroligt viktig idag, gällande en eventuell samtyckeslag i svensk rätt   |   Hon har gett andra perspektiv
än vad de flesta andra jurister gör |   Öppnar upp juridiken, bryter med gamla normer och strukturer. Låter juridiken bli ett redskap som anpas-
sas efter samhällets behov   |   Eftersom  hon uppmärksammar lagstiftningens moraliserande roll och tar på sig det ansvar varje jurist borde
|   Hon är ständigt med och påverkar samhällsdebatten och moderniserar det ofta stereotypa och konservativa rättsklimatet samt synen på både
offer och förövare   |   Otroligt inspirerande, kunnig och intelligent jurist! Dessutom dags att se en kvinna som årets jurist |   Var på en föreläs-
ning med henne och det var helt fantastiskt. Hon är både ödmjuk och öppen för andras resonemang och tips, samtidigt som hon har en egen
ståndpunkt

De frågor jag enga-
gerat mig i tycker jag
inte borde vara parti-
skiljande. De rör
mänskligt samliv.  

leine Leijonhufvud ofta kriti-
serat mediernas bevakning
av kungahuset. 

– Kungen och drottningen
och kronprinsessan Victoria
och prinsessan Madeleine
har varit lovligt byte på ett
sätt som inte är okej. 

I tio år har hon varit sty-
relseledamot i  drottning Sil-
vias stiftelse World Child-
hood Foundation, som bland
annat  arbetar för att mot-
verka barnsexhandel.  

– Jag har själv sett drott-
ningens engagemang, och
jag vet hur stort kunnande
hon har i de här frågorna.
Hon har aldrig någonsin
gjort något som varit klan-
dervärt. Kungaparet har skött
sig ett helt yrkesliv och inte
gjort något annat än sitt jobb. 

Bland annat har hon reage-
rat på bevakningen av drott-
ning Silvias pappas medlem-
skap i nazistpartiet samt
hans affärer med en judisk
fabriksägare.

– Det är orättvist – och
orättfärdigt – att de blir ut-
satta för en fullkomlig förföl-
jelse i det fallet.

På senare tid har Madeleine
Leijonhufvud börjat debat-
tera vad hon beskriver som
”barns rättighetsfrågor”.  

– I samhället finns en ut-
bredd känsla för vuxnas rät-
tigheter. Men jag vill att vi
också ska se på lagen ur ett
barnperspektiv.

Bland annat vill hon att
föräldrar ska kunna straffas
om de blir berusade i närhe-
ten av sina barn.

– Jag menar inte att man
som förälder inte ska kunna
dricka vin eller ta några
snapsar. Men om man inte är
riktigt nykter är det till ex-
empel riskabelt att ha hand
om små barn på skötbordet.
Och när det är grillfest vid
bryggan och treåringen tril-
lar i så är det inte okej att
vara onykter. 

Nu tänker hon föreslå en
lagändring.

– Visst finns det bestäm-
melser som kan användas 
redan idag. Men jag tror att
man behöver vara tydligare.
Jag vill att man ska göra ett
förtydligande om det här i
föräldrabalken.

’’

…men juristerna är tveksamma om ny lag ▶ 

2_27_Framvagn  2014-04-14  15.33  Sida 23



BÖR EN 
SAMTYCKESLAG 

INFÖRAS?

Ja  29,8 %

Nej 44,3 % 

 25,9%
Ingen 
uppfattning
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JURISTBAROMETERN  | 2014

De unga juristerna valde fram
Madeleine Leijonhufvud till
titeln Årets Jurist. 
Men få av dem vill se hen-

nes hjärtefråga – en lag för
samtycke vid sex – bli verklig-
het.
En knapp tredjedel – 29,8

procent – vill se en ny lag. Be-
tydligt fler – 44,3 procent –
vill det inte.
Proprotioenra är ungefär li-

kadana i de tre grupperna.
Bland juriststudenter vill

32,1 procent ha en samtyck-
eslag medan 45,2 procent är
motsvarande.
Motsvarande siffror bland

tingsnotarier är 28,9 respek-
tive 41 procent.
För biträdande jurister är

andelarna 24,3 respektive
45,5 procent.
I vintras genomförde Le-

gally yours en liknande under-
sökning bland advokater. då
var motståndet än tydligare.
49,3 procent var emot en ny
lagstiftning, 21,3 var för.

1. Normerande verkan  2. Rimligt då uppsåtsbegreppet blivit snävare genom praxis  3. Det måste bli möjligt
att döma för våldtäkt |   Alldeles för många lustiga frikännanden i våldtäktsmål |   Dagens lagstiftning
kommer inte åt alla situationer som utgör uppenbara övergrepp |   Det skiftar bevisbördan/fokus från den
utsatta och sänder signaler till allmänheten om moral etc |   Det är alldeles för få väldtäktsdomar med de
nuvarande lagarna. Något måste göras så att ett våldäktsoffer vågar gå till polisen med en anmälan och att
fler anmälningar går vidare till domstol

Alla diskuterar samtyckeslag men ingen vill förklara vad den innebär (skriftligt samtycke, muntligt sam-
tycke eller samtycke genom konkluderat handlande?) och vad den skulle få för praktiska konsekvenser
Bevisbördeproblematik. Däremot skulle, genom lagstiftningsändring, gråzonerna vid bedömningen av
våldtäktsfall kunna förtydligas något genom till exempel lagändring med förnyade förarbeten |   Den
kommer inte ha någon effekt då bevisfrågan kommer ställa till det som det redan nu gör i våldtäktsfall
Det är en svår nöt att knäcka men en samtyckeslag kommer inte göra någon skillnad om du inte har en
notarie publicus utanför dörren och man får skriva på innan man går in med den man vill idka samlag
med |   Den skulle vara uddlös - problematiken med dagens våldtäktslagstifning finns primärt i bevis- och
uppsåtsbedömningen och inte i detta   |   En oaktsamhetsvariant av brottet vore mycket mer effektivt
Jag tycker om resultat, inte tom morallagstiftning som inte leder någonstans   |   Problemet ligger i poli-
sens förundersökningar, det är dessa som måste bättras och det direkt från att anmälan mottagits.
Robusta utredningar leder till fällande domar i de fall fällande domar ska meddelas.

DÄRFÖR VILL
DE HA EN
NY LAG

DÄRFÖR VILL
DE INTE
HA EN
NY LAG

MAJORITET MOT
SAMTYCKESLAG
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Aktieägaravtal – best practice, heldag

Utbildning med Chister Danielsson,
kollegornas utvalda advokat;

”Skicklig med integritet, 
mod och humor”

Arbetar du med att utforma aktieägaravtal eller om du som tvisteombud 
kommer i kontakt med dem, rekommenderar vi att du bokar denna heldag 
för att ta del av Christer Danielssons egenutformade mallar för aktieägaravtal. 
Det kommer att e�ektivisera din vardag och du kommer att spara tid.

•  Centrala bestämmelser i aktieägaravtal utifrån tre mallavtal 
•  Aktieägaravtalets förhållande till den underliggande bolagsrätten
•  Vad innebär separationsprincipen

Läs mer och boka kursplats i Stockholm, Göteborg eller Malmö 
på www.bginstitute.se

Blendow Group | Humlegårdsgatan 14 | 114 46 Stockholm | 08 579 366 00 | info@blendow.se | www.bginstitute.se    

Sveriges största privata utbildningsarrangör inom juridik. Ett a�ärsområde inom Blendow Group. I gruppen ingår även 
Blendow Publishing (Dagens Juridik, Legally Yours och Allt om Juridik) och Nyhetsbyrån Blendow Lexnova. 

Tillsammans står vi för heltäckande nyhetsbevakning, information och utbildning inom juridik.
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nnu en årsdag av mordet på Olof Palme har passe-
rat. Som säkert de flesta här i landet har jag –
fast det är 28 år sedan – mycket tydliga minnen
av när och hur jag fick veta att statsministern
var skjuten. Vi hade sovit över hos mina föräld-
rar. Pappa väckte oss tidigt på morgonen och
berättade att Palme var död, mördad. Det var
först när jag slog på teven – där en extra ny-
hetssändning pågick – som jag förstod att

det inte var något makabert skämt.
Då drog jag mig också till minnes en händelse året före,

eller möjligen ett par år tidigare; jag minns inte exakt. På den
öppna planen framför Universitetshuset i Uppsala stod två
män i samspråk. Runt omkring dem rörde sig massor av folk,
bland dem jag. Det fanns inget eller ingen som hindrade att
man gick fram till de båda männen. Inga vakter syntes till.
Männen var Sveriges och Spaniens statsministrar, Olof Palme
och Felipe Gonzalez. Jag tyckte redan då att det var ytterst
märkligt att vem som helst kunde komma så nära de båda po-
litikerna utan att bli föremål för någon som helst kontroll. Det
var den tanken som återkom när jag nu satt i framför teven
och tittade på bilderna från mordplatsen. Hade Palme inget
skydd? Hur kan det vara möjligt? 

För övrigt reagerade jag redan då och där, framför teven morgo-
nen efter mordet, över att polisen bara hade spärrat av ett
mycket litet område runt själva mordplatsen. Tyvärr skulle
det visa sig att det bara var det första i en lång rad haverier
från polishåll. Det slutliga haveriet inträffade ett par år senare
och kom att resultera i att ingen någonsin kommer att dömas
för statsministermordet; jag återkommer strax till det.
Vid tidpunkten för mordet var jag reporter på Ludvika Tid-

ning. Mitt första journalistiska uppdrag med anknytning till
brottet blev att – som det heter på journalistiska – hitta en
lokal vinkel till måndagstidningen (mordet skedde natten till
en lördag). Någon sådan vinkel på själva mordet var svår att
uppbringa, så det blev bara – om jag minns rätt – en artikel på
temat Palmes besök genom åren i det starka socialdemokra-
tiska fästet Ludvika.
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CHRISTER DANIELSSON
Advokat och delägare Advokatbyrån Frank

LEGALLY | KRÖNIKA

DÄRFÖR BLIR 
MORDET ALDRIG LÖST

Nästa gång jag fick anledning att gripa mig an temat Pal-
memordet var ungefär ett år senare när jag hade bytt arbetsgi-
vare till den betydligt större Nerikes Allehanda i Örebro. Leif
GW Persson var i staden för att hålla en föreläsning på
högskolan och jag intervjuade honom om bland annat mordet.
Jag minns inte längre om han redan då hade någon teori om
vad som hade hänt eller vad han i övrigt hade att säga om
saken. 
Numera har han ju både i romanform och i andra fora lanse-

rat tanken att det var personer med kopplingar till säker-
hetspolisen som låg bakom mordet. Det jag däremot minns
från detta mitt enda möte med den magnifike GW är att han
var väldigt trevlig och tillmötesgående mot den unge lokaltid-
ningsjournalisten.
Tredje och – får det antas – sista gången jag kom att journa-

listiskt hantera Palme-mordet var i samband med rättegången
mot Christer Pettersson. Jag hade ännu en gång bytt jobb och
var nu – under ett uppehåll i mina juridikstudier – reporter på
Svenska Dagbladet.

För min del kom höjdpunkten den 27 juli 1989. I en trång och
varm sal i Rådhuset på Kungsholmen delade tingsrättsperso-
nal ut domen i brottmålet mot Christer Pettersson, fram till
dess bara kallad 42-åringen i Svenska Dagbladet. Jag hade fått
redaktionschefens uppdrag att skriva huvudartikeln till mor-
gondagens tidning, den som skulle referera och – i bästa fall –
analysera domen. Sannolikt gick uppdraget till mig, som bara
var vikarie på tidningen, för att jag var halv jur kand. Hur som,
min belåtenhet över uppdraget visste inga gränser.
Den artikel som kom att publiceras i nästa dags tidning illu-

streras för övrigt av en bild där chefsrådmannen Michael af
Geijerstam håller presskonferens för ett stort antal journalis-
ter. I journalisthopen syns en tämligen smärt, solbränd kille
med ganska mycket hår, iförd en tätt åtsmitande t-shirt. Min
son tror mig inte när jag säger att den personen är jag.
Alltnog. Stockholms tingsrätts dom var dikterad av de tre

nämndemännen. Båda de deltagande yrkesdomarna, af Gei-
jerstam och lagmannen Carl-Anton Spak, ville frikänna. I min
artikel uppehöll jag mig förstås mycket vid detta, och artikeln

Ä

Tre saker jag skulle göra om jag blev ansvarig för Palmeutredningen:
1. Sätta ihop en liten grupp bestående av landets bästa mordutredare.
2. Låta dem gå igenom och analysera vittnesmålen från själva mordplatsen.
3. Se till att de vänder på alla stenar i de olika polisspåren, med särskilt fokus på sådant som knyter an till SÄPO.
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avslutades med följande stycke: ”Christer Petersson ska över-
klaga den fällande domen till Svea hovrätt. Där är juristdo-
marna i majoritet.” 

Tanken med sista meningen var förstås att indikera vad jag
trodde om utgången i hovrätten, något som det inte gick att
skriva rätt ut på nyhetsplats i en artikel av detta slag. Så vi-
sade det sig ju också bli – Pettersson frikändes av Svea hovrätt
senare samma år. 

Jag trodde alltså att Pettersson skulle frikännas i hovrätten.
Samtidigt var jag tämligen övertygad om att det faktiskt var
han som hade mördat Palme. En mördare skulle alltså gå fri.
Skulden till detta låg hos polis och åklagare. Framför allt var
det den katastrofalt genomförda videokonfrontationen med
Lisbeth Palme – det slutliga haveriet i en rakt igenom miss-
lyckad polisinsats – som gjorde att Pettersson frikändes. 

Före konfrontationen hade fru Palme fått uppgift om att den
misstänkte var en missbrukare. Redan detta påverkar förstås
kraftigt värdet av hennes identifiering. Det ser man vem som
är alkoholist. Det är nummer åtta, sade hon när hon pekade ut
Pettersson. Dessutom accepterade polisen – i strid med
gängse ordning – fru Palmes krav att Petterssons advokat inte
skulle få vara närvarande vid konfrontationen. Och slutligen –
som pricken över i:et – dokumenterades inte konfrontationen i
en videoinspelning utan enbart genom en kortfattad PM upp-
rättad någon tid senare av de båda åklagare som var närva-
rande vid konfrontationen.

Som jag ser det är mordet i sak uppklarat. Samtidigt är jag
inte förvånad över att media fortfarande, snart 30 år efteråt,
med jämna mellanrum återkommer till frågan vem som mör-
dade Palme och – inte minst – varför. Så lär det nog förbli i
många år till, på samma sätt som det 50 år efteråt fortfarande
skrivs artiklar och böcker om mordet på president Kennedy.
Politikermord fascinerar. 

I Palmes fall tror jag att det fortsatta intresset delvis hänger
samman med en undermedveten önskan om att det bakom
mordet på en av det senaste seklets ledande svenska politiker
skulle ligga något mera än att en lodis snedtände på fyllan en
fredagskväll.
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TREDJE OCH – FÅR DET ANTAS
– SISTA GÅNGEN JAG KOM ATT

JOURNALISTISKT HANTERA
PALME-MORDET VAR I SAM-
BAND MED RÄTTEGÅNGEN MOT
CHRISTER PETTERSSON”
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MARKNADSFÖRING

Affärsbyråerna pressas av hårdare konkurrens och av nya klientstra-
tegier.

Då får marknadsföringen en nyckelroll. För att kunna vinna kam-
pen om uppdragen  – och om de mest eftertraktade juristerna.

– Man pratar mer om att synas. Men när man väl köper
reklam så är den tyvärr ganska dålig, säger kommunikations-
experten Boo Ehlin. AV  PETER JOHANSSON

marknads
föringen

Så siktar    du rätt med

l FORMA VARUMÄRKET   l STÅ UT I KONKURRENSEN
l LOCKA TALANGERNA

en tröga transaktionsmarkna-
den fortsätter att forma 
affärsbyråernas förutsätt-
ningar. Förslaget om nya
3:12-regler komplicerar bil-
den ytterligare. Bedömare
spår en mer fragmenterad
marknad där aktörerna ver-
kar i tydligare nischer. För
att lyckas på den marknaden
krävs ett välkänt varumärke
– och kompetenta medarbe-
tare.  

De senaste decennierna
har advokatbranschen insett
vikten av en offensiv rekry-
teringsstrategi. Den utveck-
lingen har flera orsaker:

l  Behoven ökar. När orga-
nisationerna växer behövs
fler medarbetare. 

l  40-talisterna trappar

ned. Den pågående genera-
tionsväxlingen då erfarna
medarbetare tackar för sig
gör att byråerna måste fylla
på med kvalificerade jurister.

l  Fler delägare – och andra
erfarna experter – hoppar av
för att starta nischbyråer el-
ler gå till en annan befintlig
byrå.

För att vara ett attraktivt
alternativ krävs att man är
en välkänd aktör, som för-
knippas med rätt saker.

I Juristbarometern, som
redovisas utförligt på annan
plats i detta nummer, så un-
dersöktes bland annat hur
kända några av Sveriges
största juristarbetsgivare är.   

Resultatet visar att de
stora affärsbyråerna har

lyckats med att nå ut med
sina varumärken. Mannhei-
mer Swartling, till exempel ,
är den femte mest kända av
de arbetsgivare som förekom
i undersökningen. 94,1 pro-
cent av de svarande uppger
att de känner till storbyrån.
Som en jämförelse så är mot-
svarande siffra för Justitiede-
partementet är 92,8.

Andra ledande byråer, som
Vinge och Lindahl, får nästan
lika höga siffror, 92,7 respek-
tive 88,1 procent.

Färre vill däremot arbeta
på stor advokatbyrå. 16 pro-
cent anger Mannheimer
Swartling som alternativ,
Vinge samlar 9,1 procent och
sedan följer övriga större by-
råer.

D
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”

Att försöka förändra den
bilden blir alltså allt vikti-
gare, även ur ett rekryter-
ingsperspektiv.

Under fyra år var Boo Ehlin
ansvarig för kommunikatio-
nen på Vinge. Idag betraktar
han advokatbyråerna på av-
stånd, som presschef på
börsbolaget SCA. Han upple-
ver att branschen genomgått
dramatiska förändringar vad
gäller attityden till mark-
nadsföring:

– Det har blivit
mycket öppnare,
säger han.

– Fler byråer
arbetar strate-
giskt med kom-
munikation. De
har blivit mer med-
vetna om att det är
viktigt att synas. Förr
fanns ett naturigt inflöde
av affärer. Nu är det klien-
terna som styr efterfrågan.

– Advokatbranschen har
en viktig och nödvändig
funktion i samhällsmaskine-
riet. Att lösa tvister, att
hjälpa till vid förvärv och
samgåenden - den är en slags
olja för maskineriet, en slags
diplomater i samband med
företagsköp, och det kan de
bli mycket bättre på att be-
rätta stories kring, säger Boo
Ehlin.

– Förr fungerade det så att
om man en gång sålt in by-
rån så behövde man inte oroa

sig för att förlora
kunden. Advoka-
ten fungerade un-
gefär som en
husläkare. Nu är
man snarare delika-

tesshandlare. Kun-
derna kommer med

specifika förfrågningar.
Upphandlingar gäller en-

skilda affärer. Jag gissar
att klienterna också har bli-
vit mer otrogna. 

  

HUR LETAR DU 
INFORMATION OM 

POTENTIELLA 
ARBETSGIVARE?
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MÅNGA VILL SYNAS, FÖR MAN
FÖRSTÅR ATT DET ÄR BRA FÖR
BUSINESSEN. MEN MAN VILL INTE
SYNAS PÅ MEDIAS VILLKOR, UTAN
BESTÄMMA DEM SJÄLV ISTÄLLET.
DÅ BLIR INTE INTRESSET LIKA
STORT. BOO EHLIN

LÄSARE HÖJER INTE PÅ ÖGON-
BRYNEN  FÖR EN ANNONS MED 
EN VÄLKLÄDD ADVOKAT SOM 
PÅSTÅR SIG VARA BRA PÅ ATT
HJÄLPA SINA KLINTER. DET MÅSTE
TILL NÅGOT LITE MER UDDA.

BOO EHLIN

”

Boo Ehlin, kommunikationsexpert. 
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”Har byråerna anpassat sig till-
räckligt efter de här nya förut-
sättningarna?
– Generellt borde de pitcha
på fler affärer och vara mer
proaktiva i sitt åtagande mot
kunderna. Komma med egna
idéer. Allteftersom klien-
terna förändrar sitt beteende
så följer byråerna efter, säger
Boo Ehlin.

Deltagarna i Juristbarome-
tern uppger att de först och
främst letar information om
en möjlig arbetsgivare ge-
nom att besöka dennes hem-
sida. Var tredje skapar sig en
uppfattning genom att läsa
annonser. 
– Man pratar mer om att

synas. Men när man väl kö-
per reklam så är den tyvärr
ganska dålig. Alla har
samma budskap och på bil-
derna syns advokater som vi-
sar upp sig från sin allra
bästa sida, säger Boo Ehlin. 

Hur tycker du att de ska göra?
– Vara lite mer pang på röd-
betan. Vara tydligare och
mer egensinniga. Skilja ut
sig. Det är så man når resul-
tat. Om man till exempel för-

JURISTBRANSCHEN ÄR KONSERVATIV. VI HAR
ÖVERLAG VARIT DÅLIGA PÅ ATT KOMMUNICERA.

KLAS SKOOG
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Annat 5,4 %
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HUR TYCKER DU ATT
FÖRETAG I JURIST-

BRANSCHEN UTNYTTJAR
SOCIALA MEDIA?

F    

De borde 
använda �er 
kanaler 17 %  

De borde vara 
mer aktiva än 
vad de är i dag  
36,3 % 

De utnyttjar 
dem tillräckligt 
41,2 %

Många grubblar. Och har alla möjliga olika teorier. Men vi vet faktiskt. Dina  
tillgångar hamnar inte alltid automatiskt där du tänkt. Olika lagar och regler  
gäller om du är gift, sambo, har barn, särkullbarn eller lever ensam. Ja, det där  

kan ju kännas hur krångligt som helst. Men på Juristbyrån är vi experter  
inom familjejuridik och hjälper dig med ditt testamente. 

Boka en kostnadsfri Livsbesiktning® (värde ca 950 kr) eller gör 
Testamentstestet på juristbyran.com, så får du veta vad som 

gäller för just dig. Välkommen till Juristbyrån. 
Vi kan kärlek, död och pengar.

Vi vet vad  
som händer  
efter döden. 

Boka en kostnadsfri 

Livsbesiktning® 

(värde ca 950 kr) på 

juristbyran.com

Klas Skoog,  marknadschef, 
Juristbyrån.

Juristbyrån sjösatte nyligen  en
annonskampanj med ett mer kon-
sumentorienterat sätt att berätta
om juridiska tjänster.

söker vara begriplig och to-
nar ned jargong och advokat-
språk så slår det igenom i
mediebruset.  
– Läsare höjer inte på

ögonbrynen för en annons
med en välklädd advokat
som påstår sig vara bra på att
hjälpa sina klinter. Det måste
till något lite mer udda som
gör att man fastnar för bud-
skapet.
– Många vill synas, för

man förstår att det är bra för
businessen. Men man vill
inte synas på medias villkor,
utan bestämma dem själv
istället. Då blir inte intresset
lika stort.
Genom åren har några ak-

törer på juristmarknaden för-
sökt hitta nya vägar i sin
kommunikation. Ett exempel
är advokatbyrån Cederquist
som började dela ut väskor
med företagets logotyp. Med
åren har väskorna blivit nå-
got av en institution som
ofta används i byråns mark-
nadsföring. på facebook ar-
rangerades till exempel nyli-
gen en tävling på temat ”vad
har du i din CQ-väska?”.
Och nyligen sjösatte

Swedbankägda Juristbyrån
en annonskampanj på temat
”Vi vet vad som händer efter
döden” som ett mer konsu-
mentorienterat sätt att be-

rätta om juridiska tjänster. 
– Juristbranschen är

konservativ. Vi har
överlag varit
dåliga på att
kommunicera,
konstaterar Ju-
ristbyråns
marknadschef
Klas Skoog.  

Hur tänkte ni med den
nya kampanjen?
– Vi vill vara ett mo-
dernt alternativ. Vi arbe-
tar proaktivt, gör våra
tjänster mer tillgängliga
och där vi möter kun-
derna på deras villkor.
För oss är kommunika-
tion ett prioriterat om-
råde.

Boo Ehlin:
– Branschen har länge va-

rit bra på att finnas
ute på skolor och
prata med unga
människor som står
inför ett yrkesval.
Men man kan bli
ännu bättre. 

Hur då?
– Säg inte bara ”kom till

oss”. Ge dem råd om vilken
inriktning de ska skaffa sig.
Visa vilka behov som finns. 
– Tiden när byråerna an-

ställde sjok av unga jurister
är förbi. Det har blivit vikti-
gare att vara strukturerad.
Man väljer de människor
man vet att man kommer att
behöva.

MARKNADSFÖRING
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av det

Jag har 
alltid varit 

intresserad
mänskliga

värdet

”

”
Madeleine Sundell avskräcktes av den ”ständiga jakten på makt”
inom FN-sfären.

På Frälsningsarmén fann hon en bättre möjlighet att förändra
världen:

– Man kan beskriva min roll som en barnombudsman inom
Frälsningarmén, säger hon. AV  PETER JOHANSSON  | FOTO JONTE WENTZEL
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PORTRÄTT  |  KRISTINA GEERS

FN har blivit ett byråkratiskt
monster där var och en sitter i sitt
rum, skriver och skriver på rapporter
som sedan sätts in i bokhyllor. 

 
’’
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edan den allra första Jurist-
barometern 2004 så har
Förenta Nationerna varit en
av de arbetsplatser dit flest
unga jurister vill komma. 

Vid två tillfällen har Ma-
deleine Sundell fått arbeta
där. Hon beskriver tiden
inom FN-sfären som ”både
fantastisk och bedrövlig”.

Under juristutbildningen fick hon en prak-
tikplats på International Social Justice Com-
mission vid FN-högkvarteret i New York. Ef-
ter juristexamen fördjupade hon
erfarenheterna genom ytterligare en praktik-
plats, nu  på ILO, FN:s organ för  arbetsliv-
sfrågor, i Genève.

Det ”fantastiska” var möjligheterna till nya
kontakter och till att skaffa sig ny kunskap.

– Och det var intressant att på nära håll få
se beslutsprocesserna.

”Bedrövliga” var upplevelsen av organisa-
tionen som en jättelik ”administrativ pap-
perstiger”. 

– FN startades för att skapa utrymme för
fred, säkerhet och mänskliga rättigheter.
Men FN har blivit ett byråkratiskt monster
där var och en sitter i sitt rum, skriver och
skriver på rapporter som sedan sätts in i bok-
hyllor, säger Madeleine Sundell. 

– Jag fick vara med och skriva ”mänskliga
rättigheter” i varje dokument, men jag såg
dem inte så nära. 

I stället bestod vardagen av ”många,
många möten” som tyst observatör. 

– Attityden var att om man stannar ett
visst antal år, kanske 5-10 år, så får man se-
nare vara med och ha ett ansvarstagande. 

– Utifrån den ideella sektorn är man van
att alltid vara initiativtagare, att ta ett an-
svar och att vara entreprenöriell. Men på
FN:s högkvarter finns det väldigt begränsat
utrymme för att använda de kunskaperna.

– Om jag vill skulle vilja komma tillbaka
dit senare så vet jag att jag måste komma
med ett mandat. Som praktikant har du inte
det mandatet.  

S

NAMN Madeleine Sundell

ÅLDER  29

FAMILJ Föräldrar, bror

SENASTE  BOK  Monica Z

|   SENASTE  FILM 12 years a slave

ALLVARLIGASTE BROTT DU BEGÅTT
Spottat tuggumi i Singapore
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För många innebär FN-karriären ”en
ständig jakt på makt”. 

– Man bevakar positioner. När man
väl har kommit upp till en viss nivå, då
har man pensionen klar. FN är en väl-
digt blåögd organisation. Eftersom man
jobbar med så pass humanitära frågor
tror man samtidigt att människor som
har de värderingarna, automatiskt söker
sig dit.  Därför bevakar man inte de frå-
gorna och det ger utrymme för männi-
skor som vill skapa karriär. 

Madeleine Sundell föreslår drastiska
åtgärder för att uppnå förändring:

– Omprioritering och effektivisering
av resurserna. Mer kunskap närmare
fältet, tydligare lokalt ägandeskap och
färre ekonomiska incitament på de höga
posterna. Skulle man bara sänka lönerna
till hälften så skulle du fortfarande få
lika många ansökningar. Men åt-
minstone hälften av dem skulle också
vara där för att de faktiskt vill vara det.
Tjänsterna är jätteattraktiva, men jag
såg alldeles för få engagerade männi-
skor där. 

Madeleine Sundells recept för föränd-
ring är drastiskt: 

– Det måste till lokalt ägandeskap.
Under Kofi Annans tid som general-
sekreterare var en punkt att komma
mycket närmare folket. Att högkvarte-
ren ligger i New York och Genève är ju
till exempel lite olyckligt om man tän-
ker på levnadsstandarden i de städerna.

Hon tar scoutrörelsen som exempel. 
– De har fram till nu haft sitt högkvar-

ter i Genève men väljer nu att flytta det
till Malaysia, ett land där invånarna fak-
tiskt kan dra nytta av att de etablerar sig
där. 

Ett motargument är att man måste vara
nära andra maktcentrum för att kunna få
inflytande.

– Ja, till en början kan det vara ett pro-
blem. Men med grund i gott ledarskap

och en stor digital närvaro tror jag att
man kan fokusera på att utföra ett gott
och relevant jobb istället för att gå på
mingelpartys. När man jobbar med hu-
manitär verksamhet tycker jag att man
ska finnas där nöden är som störst – och
att man ska ha så hög andel lokalt an-
ställda som möjligt.

– När det gäller biståndsfrågor tänker
vi fortfarande nästan likadant som mis-
sionärerna gjorde, vi åker från i-land till
u-land. Inställningen är att det är vi
som ska komma med svaren, vi kommer
med kunskap och vi kommer med
pengar. Jag tycker att vi ska komma
med frågor. Inventera ett behov och se-
dan fråga hur vi kan hjälpa dem med det
behovet. Ge dem system och verktyg för
att bygga plattformarna, snarare än att
göra jobbet. Att lära dem bygga hus, att
lära dem sjukvård. Se till det finns lärar-
och läkarutbildningar. Lokala jurister 
i Zimbabwe tar bättre hand om situa-
tionen där än vad jag någonsin kan
göra. 

– Vår roll är snarare att vara med och
rusta dem i rättsstats- och samhällsut-
byggnad. Det är viktigt för en fattig zim-
babwier att se möjligheter i sitt hem-
land, istället för som nu på andra
kontinenter. Uppfattningen är att gräset
är grönare på andra sidan, och att det
blir bra bara jag kommer bort från min
misär. Det är ett synsätt som vi behöver
bryta. Jag tror att vi bäst hjälper männi-
skor att skapa förutsättningar att starta
om på sin hemmaarena om så är möj-
ligt. 

– Ett FN-organ som faktiskt fungerar
bra är Unicef.  Det är inte styrt av alla
medlemsländer genom röster i general-
församlingen utan funkar mer som en
fond där pengarna öronmärks i projekt.
Det blir en tydligare resultatstyrning i
vad som ska åstadkommas och ger dem
en tydligare roll än vad de mer tung-
rodda organen har.

På 1880-talet var Tyskbagarbergen en
av Stockholms mest utsatta stadsdelar,
mittemot kolerasjukhuset i Brandelska
sockerbruket köpte tryckeriägaren 
Peder Herzog en tomt för att där kunna
resa Frälsningsarméns första högkvar-
ter i landet. 

Fasaderna utformades som en för-
svarsborg trappgavel kröntes med ett
kors. Lokalerna är fortfarande centrum
för Frälsningsarmén i Sverige. Made-
leine Sundells kontor ligger dock i
grannfastigheten. 

Hon liknar sig vid ”en barnombuds-
man inom Frälsningsarmén”. Hon driver
rörelsens arbete med barnrättsfrågor
och mot människohandel och över-
greppsrelaterade frågor. I augusti star-
tar hon organisationens sociala rättvi-
searbete i Sverige, en nationell mot-
svarighet till den internationella kom-
mission hon hade praktik på i New York. 

Traditionellt är Frälsningsarmén upp-
delad i territorier. Sverige och lettland
utgör ett sådant. 

– När det finns ett land nära som inte
har samma förutsättningar så samver-
kar vi, helt enkelt. 

Redan från starten har uniformerna
varit en viktig del i Frälsningarméns
identitet. 

– Uniformen har ett viktigt signal-
värde, den är ett uttryck för enkelhet och
likhet.

På 150 år har dock attityderna till mi-
litärt bildspråk förändrats.  

– På 1860-talet var uniformeringen en
positiv bild, men så är det inte i Sverige
idag, konstaterar Madeleine Sundell.

– Här är det en utmaning att inte för-
knippas med det förgångna.  I Sverige
marknadsför vi oss lättast enbart med
vår röda sköld. Men uniformen  funkar
jättebra i andra länder, som Kenya och
Zimbabwe. 

Efter sin tid inom FN-sfären jobbade
hon som sommarnotarie och domstols-
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▶

Jag fick vara med och skriva
’mänskliga rättigheter’ i varje
dokument, men jag såg dem 
inte så nära. ’’
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sekreterare på Sveriges domstolar. Till-
sammans med en kollega startade hon
senare en juristbyrå i Göteborg.

– Vi var inriktade på familje- och fas-
tighetsrelaterade frågor. Vi drev den ett
par år men efter att vi båda gått vidare
till andra uppdrag så är den vilande nu.

2012 rekryterades hon sedan till sitt
nuvarande uppdrag.

– Man kan säga att jag är uppvuxen
inom Frälsningsarmén. Min farmor var
aktiv hemma i Nässjö. jag gick i scouter
och söndagsskola där.  

Madeleine Sundell beskriver Fräls-
ningsarmén som ”en stor humanitär or-
ganisation som vill möta mänskliga be-
hov, utan diskriminering”.

– Det är ingen traditionell församling
på så vis att den saknarsakrament och
andra symbolhandlingar. Armén är
gjord för den enkla människan, och för
att mätta sociala behov. Ursprungligen
startades den för de fattigaste, som inte
hade någon plats i kyrkan. 

”Grundicitamenten”anges som soppa,
tvål och frälsning

– För att kunna lyssna på ett kristet

budskap så måste man ha mat i magen
och vara ren. Det är vårt dubbla uppdrag
runtom i världen. Att sprida ett kristet
budskap genom att ge praktisk hjälp åt
människor med basala behov. 

Madeleine Sundell säger att hon blev
kristen när hon konfirmerades som 15-
åring.

– För mig blev det en personlig tro.
Inte bara en religion som jag anser mig
tillhöra utan en personlig tro på gud,
och en människosyn som jag hämtar på
en kristen värdegrund. Varje dag får jag
energi och kraft därifrån. 

Madeleine Sundell upplever ett behov
av att ”lyfta kristen livsstil som positivt
livsval”.

– Genom historien har kyrkan varit
väldigt intresserad av makt. Därför är
det självklart att det finns många fördo-
mar. Många av dem vill jag själv be-
kräfta. Inom kyrkans ämbeten finns
många exempel på att man inte fokuse-
rat på människosynen inom den kristna
tron. 

En betydande del av Madeleine Sun-

dells arbete drivs genom samarbeten
med andra organisationer. 

– Jag har alltid varit intresserad av det
mänskliga värdet. Hur rustar vi männi-
skor med de värden som beskrivs i kon-
ventioner? Genom samarbeten så kan
vår röst höras starkare. I nätverket för
barnrättsfrågor, till exempel, så samar-
betar totalt 45 organisationer. När vi 
gemensamt diskuterar de här frågorna
med ansvariga ministern Maria Larsson
så får vi bättre möjligheter att påverka. 

– Och förra året startades  plattformen
Civila Sverige mot människohandel. Här
driver vi frågorna om utsattas rättighe-
ter och på sikt vill vi inrätta en nationell
mekanism att identifiera  potentiella of-
fer för människohandel för att de ska få
hjälp när de bäst behöver den.

En annan fråga som engagerar Made-
leine Sundell är hiv. Genom åren har
hon drivit flera utvecklingsprojekt i
bland annat Zimbabwe. 

– Under tiden på FN var jag på en stor
hiv- och aids-konferens. Det blev en
ögonöppnare för mig. Jag insåg till fullo
vilket otroligt hot det här är. I Zim-

När man jobbar med humanitär
verksamhet tycker jag att man ska
finnas där nöden är som störst ’’
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babwe har man förlorat en hel genera-
tion. Många av barnen på Frälsningsar-
méns skola där är föräldralösa eller le-
ver med en mormor eller morfar. Många
av dem är hiv-positiva . Det släcker
människoliv. 
– När vi pratar rättighetsfrågor så

måste vi se vilka grundproblem som ut-
gör våra största hot: malaria, aids samt
att vatten inte är en mänsklig rättighet.
Får du en hiv-status måste du ha rätt till
mat och vatten. Det finns inget vaccin
och inte heller några kommersiella vär-
den i att ta fram något.
Effekterna av aidsepidemin är brutala.

Madeleine Sundell ger exempel från
Volvos verksamhet i södra Afrika.
– De driver fabriker i många av de här

länderna. Uppskattningsvis var fjärde av
deras anställda dör i aids. Praktiskt så
innebär det förlorad arbetskraft, vilket
ger en fördröjd process i fabriken. När
en arbetskamrat dör går dessutom ar-
betskamraterna på begravningen vilket
innebär stopp i produktionen
– Volvo har tagit med sig ett förebyg-

gande synsätt från Sverige, infört soci-
ala förmåner och  förmåner som  hivtes-
ter på arbetstid . Det är ett sätt att göra
de stora utmaningarna lokala. FN:s mål
är att halvera fallen av hiv och aids. Om
varje skola, lärare, scoutgrupp, eller för
den fabrik, arbetar med de här frågorna
så blir resultatet väldigt påtagligt. Det
engagemanget är skönt att se. 
– Hiv-drabbade har rätt till överlev-

nad, och människohandelns offer har
rätt till en framtid i frihet. Annars blir
det bara snack och ingen verkstad för
förverkligandet av de mänskliga rättig-
heterna.  l

På 1860-talet var
uniformeringen
en positiv bild,
men så är det inte
i Sverige idag. 

’’
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Nätverk viktiga
för att få jobb

LEGALLY | LADY

Hur man
maximerar   

et har antagligen låtit likadant i alla tider;
”det var bättre förr”, ”dagens ungdom…”
följt av djupa suckar och skakande huvu-
den. Och det låter likadant nu, fast
kanske till och med lite högre. I vår
bransch har nu 80-talisterna varit med
ett tag och vi verkar vara generationen
som alla älskar att hata. Men är vi egent-
ligen så besvärliga? 

I arbetslivet beskylls vi ofta för att
vara bortskämda och curlade. Jag kan ju
bara svara för mig själv men jag har ald-
rig känt mig curlad (om det nu är någon-
ting som man kan känna) men man
borde kanske undersöka saken vidare för
säkerhets skull. 

För att kontrollera om jag kanske ändå
är curlad har jag gjort det enda raka – en
Googlesökning! 

Enligt diverse diskussioner på nätet
innebär alltså curlande att föräldrarna
”sopar banan” åt sina barn som således
inte själva behöver hantera motgångar
eller motstånd med effekten att de blir
lata som vuxna och förväntar sig att
andra ska göra saker åt dem. Nej hörni,
ju mer jag kollar det här med curlande
desto mer säker blir jag på att det fak-
tiskt inte är problemet. 

Visst kan det väl finnas en och en annan
80-talist som har problem som kan hän-
föra sig till det här fenomenet, liksom
det lär finnas representanter även från
andra generationer, men det låter som
att curlandet i så fall framför allt ställer
till problem på det privata planet. Rent
yrkesmässigt tror jag faktiskt inte vi är
eller beter oss som curlade. 

Hur snälla föräldrar man än har haft så
har de ju knappast kunnat göra juristut-
bildningen åt en eller påverka notariebe-
tyget. I vart fall bör det ju finnas vissa
praktiska problem. Jag tänker i första
hand på tentavakter. De var ganska ni-

Ditt nätverkoch vem du känner har ofta stor
betydelse för om du får jobb eller inte – det
visar en avhandling från Linköpings univer-
sitet. 

Att nätverk är viktiga för karriären har det
pratats om länge. Nu slås det också fast av
forskning. Beteendevetaren Caroline Tovatt
har i sin avhandling (Erkännandets Janusan-
sikte – Det sociala kapitalets betydelse i ar-
betslivskarriärer) tittat på de informella
processerna i en rekrytering. Många jobb till-
sätts informellt och den som blir rekommen-
derad till ett jobb har större chans att få det.
När det gäller sociala medier så är de viktiga
för att upprätthålla kontakter menar Tovatt,
och många rekryterare arbetar mycket med
Linkedin.

Vi hoppas att Legally Lady ska vara en hjälp
och ett stöd i kvinnliga juristers karriär – där-
för kommer vi under årets sista träff att jobba
mer aktivt med nätverkandet och lära känna
varandra bättre. 

Vi har bjudit in Anna Dyhre för att prata
om hur man gör rent konkret och hur man får
ut mest av sitt nätverk. Anna är jurist och ex-
pert på employer branding och personligt
varumärke, hon kommer att ge oss konkreta
verktyg för att knyta nya kontakter. 

Vårens sista träff, nätverksmingel med
Anna Dyhre, äger rum den 22 maj kl 18-20 i
Blendow Groups lokaler på Humlegårdsgatan
14 i Stockholm. Gå in på www.legallylady.se
för att anmäla dig eller mejla till 
info@legallylady.se så hjälper vi dig.
Välkommen!

D

DASHA GAFUR, ansvarig för Legally Lady
E-post: dasha.gafur@blendow.se
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HANNA HANSSON, Attorney at Law, Awapatent

Senaste bok: Nyckeln, Mats Strandberg och
Sara Bergmark Elfgren 

Senaste film: Frost

 
r  en 80-talist

tiska på min tid, kommer jag ihåg. Råd-
männen på tingsrätten var inte heller
direkt lättlurade. Så någon typ av driv
måste vi väl ändå ha? Jag tror således
inte alls på att vi skulle vara en bort-
skämd förlorad generation. Däremot
kan jag tänka mig att 80-talisten som
arbetstagare kan vara din bästa vän
eller din värsta fiende. Tricket är nog
bara att förstå våra ambitioner, vårt mål
och syfte och behandla oss därefter. 
Så för att undanröja alla missförstånd

och rentvå min generation kommer här
en liten guide till hur du kan sluta irri-
tera dig på och istället maximera din
anställda 80-talist.  

Först och främst, ni har rätt – vi har
ingen respekt för auktoriteter. I alla fall
inte på det traditionella sättet. Vi tycker
att det är toppen att det finns folk som
har arbetat sig upp till chefspositioner
och andra betydelsefulla titlar, det gör
vi faktiskt. Vi har dessutom full respekt
för deras kunskap och erfarenhet och
älskar när vi får arbeta med dem. För
det är just det, hur senior någon ändå är
så tänker vi att vi arbetar snarare med
den personen än för. 
Vi tycker att, trots den överordnandes

gedigna erfarenhet, så kanske det ändå
kan finnas något som vi kan bidra med,
till exempel en annan synvinkel eller en
ny idé. Vi ser inte heller alls något fel
att ifrågasätta en sådan person, kanske
eftersom hela vår skolgång lärde oss att
ifrågasättande och kritiskt tänkande är
någonting positivt. Vi har således ingen
som helst respekt för hierarkier och tra-

ditionella maktbalanser i yrkeslivet. Det
negativa för er som gillar det gamla
systemet är att vi antagligen aldrig
kommer att få det, inte heller kommer
vi förstå om någon diskret försöker
hinta om att vi ska hålla oss på mattan. 
Det positiva är att vi inte låter oss

hämmas och fortsätter vara kreativa
och utmana rådande normer. Därför är
det sannolikt att vi också kommer med
värdefull input och nya idéer. 

Till skillnad från 70-talisterna, generation
duktig, är vi inte våra prestationer, så
80-talister är inte karriärister i traditio-
nell mening. Vi är inte nödvändigtvis
ute efter de högsta lönerna eller de
mest prestigefulla titlarna. Vad vi är ute
efter kan istället sammanfattas med ett
enda begrepp – personlig utveckling.
Detta mål gäller inte bara vårt yrkesliv
utan sammanfattar ganska bra hur vi
ser på livet i allmänhet. 
Detta innebär att vi aldrig stannar

särskilt länge på ett arbete där vi saknar
motivation och mening utan då lämnar
vi snabbt för något som vi tycker verkar
roligare. Ja, precis – roligare! För oss är
det faktiskt en parameter. Och eftersom
vi är betydligt mer lojala den egna ut-
vecklingen än någon arbetsplats har vi
inte heller särskilt dåligt samvete för
det. 
Det är så naturligt för oss att vi inte

ens reflekterar över hur det kommer att
se ut i vårt CV, förklaringen att man inte
trivdes på den tidigare arbetsplatsen
måste väl alla förstå? Och alla ni 80-ta-
listmotståndare, nu kan jag riktigt se er

himla med ögonen. Men vänta ett ögon-
blick, för detta kan faktiskt också vara
något positivt! Den arbetsgivare som
faktiskt lyckas motivera oss får en an-
ställd som aldrig bara sitter av sina tim-
mar, utan precis tvärtom. Finner vi
mening med vårt arbete så har vi inget
som helst problem att alltid vara till-
gängliga, och kan råka jobba både kväl-
lar och helger utan att ens reflektera
över att vi gör det. Det är ju så kul! Vi
tar dessutom alla tillfällen att nätverka
och den som har en nöjd 80-talist som
anställd har skaffat sig en vandrande re-
klampelare som heter duga. 
Andra plus är att vi är kreativa, tycker

att informationsökning är ungefär lika
komplicerat som att pilla sig i naveln
och att vi har pratat flytande engelska
sedan första avsnittet av Beverly Hills
sändes (vi blev inte flytande i ett tredje
språk förrän under sabbatsåret efter
gymnasiet).  

Så ja, visst har 80-talisterna sina besvär-
liga sidor och det kommer antagligen
att krävas lite tålamod och nytänkande
chefskap för att få med oss ombord,
men det kommer att definitivt att vara
värt det. Och, if all else fails, så har jag
en sista heltokig idé. Försök att prata
med oss! Eftersom den personliga ut-
vecklingen är A och O så är chansen
stor att vi faktiskt bara kommer att
tacka dig för din konstruktiva feedback.
Och lyckas du riktigt bra med 80-talis-
ten kommer du att få en lojal, kreativ
arbetshäst som när som helst kan hjälpa
dig med din Iphone. Varsågod!   

VI SPONSRAR  LEGALLY  LADY
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LEGALLY | LADY

Ett 30-tal kvinnliga jurister sam-
lades den 14 mars i Blendow
Groups lokaler i Stockholm för att
lyssna till juristen och ledarskaps-
coachen Marion Ehmann. Hon
pratade bland annat om hur man
får den feedback man behöver
för att utvecklas i yrkesrollen
inom juristbranschen, och vikten
av att ge konstruktiv och positiv
feedback.

Enligt Ehmann upplever
många att det är jobbigt att få
konstruktiv feedback, vilket hon
menar är fullt förståeligt.

- Konstruktiv feedback utlöser
en reaktion i våra hjärnor som
kräver bearbetning av våra kogni-
tiva resurser. Denna bearbetning
”stjäl” resurser från andra pro-
cesser, framförallt arbetsmin-
net. Detta leder i sin tur till att
förmågan till problemlösning,

kreativitet och analys förmins-
kas - när man behöver det som
mest, förklarade hon under se-
minariet.

Därför ska man inte försöka
svara på kritik direkt efter att
man fått den, enligt Ehmann,
utan istället ta ett varv runt kvar-
teret – och äta lite godis. Detta
eftersom hjärnan behöver energi
för att komma igång igen.

Under seminariet pratade Ma-
rion Ehmann även om positiv
feedback, att det förstärker vårt
beteende och det vi gör i vår var-
dag. Enligt Ehmann är det viktigt
att den ges snabbt, annars mins-
kar effekten.

- Vi blir aldrig för duktiga eller
för gamla för att sporras av det.
Att inte få feedback är lika för-
ödande som att få kritik, sa hon
under föreläsningen.

Ge feedback snabbt –
annars blir effekten mindre

V O N  F E I L I T Z E N  &  PA R T N E R S
HAMNGATAN 11, PLAN 4, STOCKHOLM 

TEL +46 735 40 57 07 & +46 705 23 22 11WWW.VONFEILITZEN.SE

SÖKER DU  

JURIDISK KOMPETENS?

VI HITTAR DEN 

SNABBT! 

Vi har över 20 års erfarenhet 

av att rekrytera jurister  

till företag, advokatbyråer  

och organisationer.

Välkommen till oss på  

von Feilitzen & Partners.

L
E
N
N
A
N
D
IA

Marion Ehmann, 
ledarskapscoach. 

     

 

        
     

           
            

         
  

        
     

    

  
    
  

  

Expertens tips:
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En relation som leder till framgång

 

En god a�ärsjuridisk relation är oumbärlig för stunden. 
Och lönsam för lång tid framöver.
Alla advokatbyråer är inte lika. Det kommer du att märka när 
du arbetar med ett team från Hamilton. Att ge råd som skapar 
gedigen a�ärsnytta är vår styrka och det personliga engagemanget 
vårt signum. 

Vi levererar alltid på rätt nivå, med rätt 
kompetens och med rätt människor. 
Alltid med a�ären i fokus.

“Ring oss först
 Annars gör din 
 motpart det.”

Hans Renman, delägare
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”
VAD LIGGER BAKOM ETT HANDSLAG?

dlanordic.se/overens

Oavsett om det handlar om ett förvärv av ett småföretag eller ett företags- 
 

Emma Norburg, advokat, Corporate

Affärsjurister som gör det  
lättare att komma överens

      15:51
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1 | 360 ISTANBUL 
namnet säger allt. Från ett av in-
nerstans högsta tak spänner pa-
noramat från -sultanahmets
moskéer till bosporen och Mar-
marasjön. 360 istanbul är både
bar, restaurang och helgöppen
nattklubb. ingången är diskret.
tryck på den översta hissknap-
pen och du landar bokstavligen
bland istanbuls stjärnor. 
Istiklal Caddesi, Misir Appartments,
360istanbul.com

BARER SEVÄRDHETER

2 | ULUS 29
elegant restaurang med vita du-
kar och levande ljus. Men också
ultrahipp takbar och nattklubb.
Ulus Park, group-29.com

3 | MIKLA
gyllene Hornet, topkapi och Ha-
gia sofia kommer som extra
kryddor. Resten av smakerna
står kändiskocken Mehmet gürs
för. ett av de bästa tipsen för en
lyckad kväll i istanbul. 
Mesrutiyet Caddesi 117 (Marmara Pera
Hotel), miklarestaurant.com

4 | NUTERAS (NU PERA)

stans sexigaste terrass med
skön bar och finrestaurang. ta
hissen upp till sjätte våningen
och du är uppe på klubben. 
Mesrutiyet Caddesi 67, nupera.com.tr

5 | BOSPOREN 
Varje dag, klockan 10.35, lämnar
ett fartyg eminönu för att sakta
stäva mot norr. Resan tar 90 mi-
nuter och kostar 90 kr. Utan att
ta ett enda fotsteg får du -istan-
buls greatest hits på köpet. Från
höjderna ovanför dolmabaçhe-
palatset reser sig skyskraporna i
Levent. på andra sidan vattnet
väntar orienten med Üsküdar
och barockpalatset beylerbeyi.
Vänd blicken tillbaka mot europa
och du ser ortaköys moské huka
nedanför den första bosporen-
bron. 
Båttider finns på sehirhatlari.com.tr/en

6 | TOPKAPIPALATSET
Under 400 år stod topkapipalat-
set som mittpunkt för det otto-
manska imperiet. sultanen levde
i sällskap av personligt livgarde
och tusentals tjänare. idag vän-
tar en storslagen palatslabyrint
av droppande springbrunnar,

Fynda och pruta
på Istanbuls stora
basar, Kapali Çarsi.

▶

svalt kakel och muromgärdade
trädgårdar. till och med det pri-
vata Harem står öppet.
Entré 90 kr. Harem 55 kr. topkapisa-
rayi.gov.tr

7 | STORA BASAREN
om du trodde att stöddiga shop-
pingkomplex uppfanns ungefär
samtidigt som mikrovågsugnen,
trodde du
fel. istan-
buls stora
basar, Ka-
pali Çarsi,
öppnade för
drygt 500 år
sedan. idag
är mycket
inriktat på
besökande
turister. 
Öppet mån–lör 08.30–19.00. 
kapalicarsi.com.tr

Mikla. Schysta vyer
och goda drinkar.

text MIKAEL PERSSON |  Vagabond

RESA | ISTANBUL

Istanbul
Häng med till den tidlösa turkiska världsstaden! 
Här är 25 favoriter som gör att du sover, 
äter och dricker bättre under besöket i Istanbul.

Stadsvyer i alla
väderstreck. Takbaren
360 Istanbul håller
vad den lovar.

Legally yours | 2 | 2014 | 43

25 tips!
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8 |HAGIA SOFIA 
Under Hagia Sofias väldiga kupol
känns det som om himlen fått
ett tak. År 537 invigde kejsar
Justinianus -katedralen med or-
den ”O Salomo, jag har överträf-
fat dig”. Vid tidpunkten
förmådde Sverige nätt
och jämnt att stapla en
ordentlig vedhög. Idag
triggar helgedomen
igång frågor på ungefär
samma sätt som Egyp-
tens pyramider. Hur gjorde man?
Många har försökt överträffa
byggnaden. Men ingen har lyck-
ats.

Öppet tis–sön, 09.00–16.30. Entré 90
kr. ayasofyamuzesi.gov.tr

9 DET SJUNKNA 
PALATSET

Hur tryggar jag vattenförsörj-

RESA | ISTANBUL
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11 | ISKELE 
Smyg igång aptiten på Istanbuls
kanske bästa fiskrestaurang med
bläckfiskdolmar, kalamar dolma,
risfyllda musslor eller lite mezes.
Toppa sedan med grillad fisk till
utsikt över Bosporens broar och
ett fjärran Dolmabaçhe. 
Middag för två, 350–500 kr.
Çengelköy Vapur Iskelesi Yani 10, ceng-
elkoyiskelerestaurant.com

12 | IMROZ
Imroz tillhör stans äldsta gre-
kiska meyhanen. Här serveras
även sis kebab och annat grillat,
men mitt råd lyder så här: håll dig
till mezes. 8–10 sådana plus en
liten flaska raki kostar ca 600 kr
och räcker gott till 3–4 personer. 
Nevizade Sokak 24, tel 0212-
249 90 73, krependekiim-
roz.com 

ningen vid en belägring? funde-
rade den bysantinska kejsaren.
Svaret blev en underjordisk ci-
stern, och eftersom kejsaren inte
nöjde sig med vilket källarut-

rymme som helst, försågs
den med hundratals pe-
lare smyckade med jo-
niska och korintiska kapi-
täl. Med tiden glömdes
den underjordiska bas-
sängen bort och under

flera århundraden simmade ut-
planterade fiskar i ett tyst mör-
ker. Först på sent 1900-tal öpp-
nades åter locket. Idag leder en
trappa ner till Yerebatan Saray
som betyder det sjunkna palat-
set. Väl under jord möter du en
dold värld som bland annat figu-
rerat i James Bond-filmen From
Russia with Love. 
Yerebatan Saray, Basilica Cistern, är
öppet 09.00–17.30. Entré cirka 35 kr

10 SÜLEYMAN
MOSKÉN

Istanbuls imperiemoskéer är nå-
got av stans signum. Vår favorit
heter Süleyman Camii och svävar
elegant över kullarna ovanför -
Gyllene Hornet. Missa inte heller
stadsdelen Süleymaniye där
flera av Istanbuls gamla trähus
rustas upp.

ÄTA

Istanbul Culinary Institute.
Här tränas framtidens
stjärnkockar.

17 |DESPINAS 
Meyhanet som öppnade 1946
under grekiska madame Despina
Kanlis befäl, är både klassiskt
och välrenommerat. 
Helkväll för två, 400–500 kr.
Kurtulus. Açikyol sokak 9, 
tel 0212-247 33 57

18 | ÇIYA SOFRASI
Förföriska smårätter väntar strax
innanför entrén. På själva menyn
finns underbar pilaff på rökt ris
med bönor, glass på getmjölk
och orkidéer liksom sida upp och
ner med kebaber. 
Middag för två, 250–350 kr. 
Caferağa Mah. Güneşlibahçe Sk 43, Ka-
diköy, tel 0216-336 30 90, ciya.com.tr

19 | PANDELI
Den hundraåriga lunchklassikern
Pandeli serverar alltifrån lamm till
fisk inför mintblått väggkakel .
Kryddbasaren Misir Çarsisi, 
tel 0212-527 39 03, pandeli.com.tr

13 |REFIK
Refik, som alltid gillats av konst-
närer och -författare, tillhör
klassikerna. Välj och peka bland
läckra ostar, mustiga tomatröran
ezme med mera.
Sofyali Sokak 10–12, tel 0212-243 28 34,
refikrestaurant.com

14 ISTANBUL 
CULINARY 
INSTITUTE 

Låt inte det pompösa namnet
avskräcka dig. Här tränas framti-
dens kockar. Restaurangen är
hippt minimalistisk och maten
är turkisk med modern touch. 
Lunch för två, 200–250 kr.
Mesrutiyet caddesi 59, tel 0212-251 22
14, istanbulculinary.com

15 |BEYTI
Prisade Beyti finns i en palatslik-
nande villa med festsalar och
trädgårdsterrass. Köttet som

serveras är så lent och saftigt att
såväl Jimmy Carter som Gor-
batjov har masat sig ut hit till
Istanbulförorten Florya. 
Middag för två, 500–600 kr. 
Orman sokak 8, Florya, tel 0212-663 29
90, beyti.com

16 |BESIR BACHIVAN 
Här äter du den kanelsmakande
krustaden Siirt pilav som är fylld
med kyckling, mandel och korin-
ter. Träkolsgrillen trollar fram
läckerheter som zumrut, kebab
på lammfärs, yoghurt, tomater
och grön chili. Husets skum-
mande ayran, yoghurtdricka, är
också fin. Alkohol serveras ej. 
För 100 kr äter du dig proppmätt. 
Itfaiye Caddesi 41/1 Itfaiye Caddesi på
Kadinlar Pazari
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Skräddarsydda 
resor till högre 

Låt en tid på Kamalaya Luxury Spa, Koh Samui, 
Thailand, göra underverk för kropp och själ. 
För mer information se www.exclusivetours.se
eller ring 08 - 411 67 90.

RESA | ISTANBUL

Legally yours | 2 | 2014 | 45

20 PERA PALACE
HOTEL 

Pera Palace är mer än ett hotell.
Greta Garbo har bott här och på
rum 411  påbörjade Agatha Chris-
tie Mordet på Orientexpressen. 
I oktober 1892 slog det upp dör-
rarna för att härbärgera Ori-
entexpressens gäster. Tonläget
är ungefär detsamma än idag-
Samtidigt har enorma summor
spenderats på en omfattande
ansiktslyftning. Renoveringarna
har gjort hotellet modernt, men
också lite mer anonymt.  
Dubbelrum från 1 700 kr.
Mesrutiyet Caddesi 52, jumeirah.com

BO

Pera Palace. Klassiskt lyxhotell 
där såväl Greta Garbo som Agatha
Christie har huserat. ▶
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21 GRAND HOTEL 
DE LONDRES 

Det är här på drygt 100-åriga
Grand Hotel de Londres som du
upplever stämningen från den
tid då resenärerna anlände
Istanbul via ånglok eller skepp.
Missa inte den coola hotellbaren
med gamla radioapparater och
grammofoner. 
Dubbelrum från 500 kr. Mesrutiyet
Caddesi 117, londrahotel.net

22 | TOMTOM SUITES 
Vackert läge i de branta backarna
ovanför Bosporen. Andra plus är
bar, -terrass, bistro och wifi, lik-
som en butler på varje våning.
Dubbelrum från 1 700 kr.
Bogazkesen Caddesi, Tomtom Kaptan
sokak 18, tomtomsuites.com

23 | A’JIA 
1800-talsbyggnaden Ahmet Ra-
sim Pasa Yali har förvandlats till
ett romantiskt boutiquehotell.
Italiensk mat och utsikt mot må-
sar och båtar som kryssar fram
längs Istanbuls asiatiska sida. 
Dubbelrum från 1 700 kr.
Çubuklu Caddesi 27, Kanlica,
ajiahotel.com

24 HOTEL SPLENDID
PALACE

En romantisk reträtt som bjuder
på stor-slagen snickarglädje.
Ligger på Prinsöarna som nås
med båt från innerstan på 1,5–2
timmar.
Dubbelrum från 850 kr.
Nisan Caddesi 53, Büyük Ada, 
splendidhotel.net

25 | SOFA HOTEL 
Lever upp till stämpeln som art
hotel. Rummen är sköna, spa och
inomhuspool finns också liksom
eget bibliotek och -japansk träd-
gård. 
Dubbelrum från 1 700 kr. 
Tesvikiye Caddesi 123,
thesofahotel.com

Att kryssa med Silversea är garanterat en 
upplevelse. Samtliga gäster bor i suiter, har 

gourmetmåltider, champagne, viner, drinkar 

månliga priser på utvalda kryssningar under 

Flyg och hotell tillkommer, vi hjälper dig gärna att boka.

Karibien                            
Fort Lauderdale, Key West, Grand Cayman, Jamaica, 

Tahiti, Moorea, Huahine, Raiatea, Bora Bora, Nuku Hiva,  

   
Barcelona, Valencia, Cartagena, Malaga, Madeira, 

Singapore, Koh Samui, Bangkok, Ho Chi Minh City,  

 
Piraeus (Aten),  Alexandria, Port Said, Suezkanalen, 
Sharm El Sheik,  Aqaba (Petra), Muscat,  Dubai.  

Malaysia & Burma
Singapore, Kuala Lumpur, Belawan, Phuket, Rangoon, 
Langkawi, Penang, Malacca, Singapore.  

Exklusiva kryssningar 
med “All Inclusive”

RESA | ISTANBUL

46 | Legally yours | 2 | 2014

A’jia ligger i ett vackert trähus från
1800-talet.

Tomtom Suites.Prisbelönt boutiquehotell.

Splendid ligger på Prinsöarna, som är ett populärt utflyktsmål.
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Världsstjärnorna kommer till PGA Sweden National för Europa-

tourtävlingen Nordea Masters! Gör som Stenson och Hanson, 

samla gänget till spel på Sveriges bästa golfanläggning.

Boka redan nu. Greenfee 990 kr

Corporate Golf från 1500 kr/pers

Bollpyramiderna med riktiga golfbollar på rangens grästees inspi-

rerar alltid lite extra och våra målgreener. Servicen i receptionen 

med utdelande av startkit och resultathantering är en väsentlig 

del. Självklart får ni exklusivitet med exponering på anläggningen 

under Er dag. Företagsgolf när den är som bäst helt enkelt. 

Varför inte bli medlem i vår Business Club. Vill du veta mer,  

ring Jörgen Dahlström tel 040-635 51 06.

Välkommen till PGA Sweden National.

EUROPATOUREN  
PÅ SVERIGES BÄSTA  
GOLFANLÄGGNING!

* Vald till sveriges mest attraktiva golfanläggning i a:Golfs gästundersökning 2012, 2013.

Tel: 040-635 51 00. www.pgaswedennational.se

*
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grad hur vi behandlar och
talar till oss själva. När vi
har en vision om oss själva
och väljer att behandla oss
som om vi redan är där så bi-
drar detta till att vi aktiverar
vårt mentala nervpåslag när

vi håller på att komma ur
kurs. Vårt undermedvetna
har en tendens att skydda
oss från miljöer där vi kän-
ner oss främmande, vi blir
mer försiktiga. Det gäller
därför att vi känner oss

din vision
Programmera

De flesta av oss har vid något
tillfälle halkat på ett halt un-
derlag och sedan rättat till
kroppen med någon form av
reflexrörelse. Att vi halkade
till kom som en överraskning
på samma sätt som det fak-
tum att vi blixtsnabbt stod
upprätt igen. I själva verket
är det ett nervpåslag snarare
än ett medvetet beslut. Ner-
vpåslaget bygger i sin tur på
att vår hjärna har som pri-
märt fokus att hålla oss upp-
rätta. Skulle detta äventyras
så aktiveras vårt räddnings-
system utan att vi ens behö-
ver tänka på det. Dessvärre
så avtar denna funktion då vi
når vår ålderdom. En situa-
tion då vi halkar till som 20-
åringar kan vara förödande
då vi är i 70-årsåldern, i
värsta fall en bruten lår-
benshals. 
Det bästa sättet att hålla

högsta beredskap för detta
nervpåslag är styrketräning
med fria vikter på ca 85-
100% av vår maximala kapa-
citet med få repetitioner (1-4
st). Det andra alternativet är
att helt enkelt bli mer försik-
tiga och vaksamma gällande
de miljöer vi rör oss i, samt
att skaffa broddar vintertid
allt eftersom vi åldras. 

Det finns en annan typ av
nervpåslag som rättar till oss
när vi är på väg att falla som
dock kräver en medveten ka-
librering. Det handlar om vår
bild av vem vi egentligen är
och vad vi är kapabla till,
eller rättare sagt på vilken
nivå vi hör hemma. På
samma sätt som vår hjärna

förstått att vår avsikt är att
stå och gå upprätt samt att
den skall rätta till oss blixts-
nabbt med ett nervpåslag,
finns det i oss alla en ”Vi-
sionskompass” som håller
reda på vår kurs och eventu-
ella avvikelser. Dilemmat är
att det är vi själva som står
för programmeringen. Utma-
ningen är som störst när vi
skall förflytta oss från en
nivå till en annan, skifta
kompetens eller förnya oss
på ett eller annat sätt. Att
stanna kvar i en gammal
självbild kan vara det som
hindrar oss från fortsatt ut-
veckling. I jämförelse är vår
hjärnas uppgift relativt
enkel, den skall bara se till
att vi håller oss upprätta. Vår
medvetna programmering är
desto mer krävande eftersom
den kräver ett oavbrutet ar-
bete som bör ske mer eller
mindre dagligen.

Grunden för vårtmentala
nervpåslag där vi rättar till
oss själva är att vår vision
om vad vi skall bli är en rea-
litet för oss redan idag. Det
finns ingen anledning att
vänta, se på dig själv som
om du redan idag lever din
vision, du går ju redan upp-
rätt. 
Goethe lär ha sagt ”When

we treat a man as he is, we
make him worse than he is;
when we treat him as if he
already were what he poten-
tially could be, we make him
what he should be.”
Detta gäller inte bara hur

vi behandlar de i vår omgiv-
ning utan även i allra högsta

KARRIÄR | LEDARSKAP

JOAKIM KARLSSON
joakim.karlsson@oxfordleadership.com

Joakim Karlsson är verksam som managementkonsult 
inom kommunikation, strategi och ledarskap.
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WHATEVER YOU DO, OR 
DREAM YOU CAN, BEGIN IT. 
BOLDNESS HAS GENIUS, 
POWER AND MAGIC IN IT

Goethe 

NÅGRA TIPS SOM KAN HJÄLPA DIG PÅ
VÄGEN ATT LEVA UPP TILL DIN VISION ÄR:
1. Sök löpande efter det goda hos andra, hitta en mix av förebilder. Ingen

är perfekt men de flesta har någon egenskap som är värd att notera.
2. Städa bort gamla beteenden, tankar och reflexmässiga meningar du

säger till dig själv som saknar konstruktivt värde. 
3. För en tankedagbok där du tillåter dig själv att skriva utan mål och

uppenbar mening. Skriv det som kommer till dig och se sedan vad det
blir. Efter ett antal dagar så kommer texterna av värde. 

4. Gör en enkel lista över vad du skall: 
i) börja göra, ii) fortsätta göra, samt iii) sluta göra 
(inom ramen av din vision).

5. Sök umgänge med människor som inspirerar dig. 

Kostnadsfri webbvisning av

Hogia Bokslut & 

Hogia Skatt

Anmäl dig på hogia.se/advokat

Hogia Bokslut  
Ett verktyg för hela bokslutsarbetet och du slipper 
manuellt uppdatera dina årsredovisningsmallar.  

Du får dokumentation från verifikation och 
specifikation till en färdig och snygg årsredovisning. 
Oavsett om du redovisar enligt K2, K3 eller ÅRL.

När du är klar för du enkelt över alla beräkningar till 
Hogia Skatt och slipper dubbelarbete.

Hogia Skatt  
Ett komplett deklarationsprogram för dig som 
arbetar professionellt med deklaration, skatte-
beräkning och skatteanalys. 

Hogia Skatt har du har nytta av året runt – vid 
planering, inbetalningar av mervärdesskatt och 
arbetsgivaravgift, hantering av värdepapper med 
mera. 

Hör av dig så berättar vi mer 
om Hogias lösning!

Hogia Advokat- & Juristsystem
0303-667 80 | advokat@hogia.se
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hemma i vår vision redan
idag. En fallskärmshoppare
jag talade med om detta be-
rättade att då han var relativt
ny i sporten var han på väg
att göra den perfekta land-
ningen, mitt i markeringen.
Precis innan han skulle landa
var det dock något som sade
honom att ”så bra är du inte
ännu” varpå han ryckte till
med kroppen och landade
strax utanför markeringen,
helt i enlighet med den vi-
sion om sig själv han hade
för stunden.

En grundläggande förutsätt-
ning för att ditt mentala ner-
vpåslag skall aktiveras är att
du programmerat din vision
om vem du är och vad du är
kapabel till. Vad du står för, en
människa som inte står upp
för något, faller lätt för allt.
För att komma igång kan

du formulera en eller två
meningar som beskriver hur
du vill att det skall vara,

eller vad som skall vara an-
norlunda:
1. Hos dig själv,
2. I ditt umgänge med familj

och vänner,
3. Inom ditt arbetsliv
Ett sätt att komma igång är
att fokusera på att skapa vär-
den i de relationer du har
och de samtal du för, med
såväl dig själv som med
andra. 
Du behöver även hitta

dagliga rutiner som gör din
vision till verklighet. Utma-
ningen ligger i att identifi-
era de dagliga gärningar
som medför den största
skillnaden. Komikern Jerry
Seinfeld beslutade sig för
många år sedan att dagligen
skriva på sina skämt. Den
dagliga kedjan är viktig för
honom och får inte brytas.
Han vet ju inte på förhand
när han skriver de bästa
skämten, bara att det krävs
dagligt arbete för att de skall
bli realiserade.  
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Pouilly-Fuissé är en appella-
tion för vita viner som ligger
i Mâconnais i södra Bour-
gogne. Den omfattar kommu-
nerna Fuissé, Solutré-Pouilly,
Vergisson och Chaintré.  Här
är det, precis som i övriga
Bourgogne, Chardonnay som
gäller.

Här finns inga grand eller
premier cru viner men det
utesluter inte att man har od-
lingslotter som ger viner av
högsta klass. Området består
i dag av cirka 875 hektar och
jordmånen består huvudsakli-
gen av lera med inslag av
kalk. Den sammanlagda pro-
duktionen uppgår till omkring
5,8 miljoner buteljer.

Vita Bourgogner från de
mest kända områdena och
producenterna har ofta
prislappar på runt 500 kro-
nor och uppåt. Eftersom att
Bourgogne de senaste två
åren haft dåligt väder med
mindre skördar än normalt
talas om prishöjningar från
50 procent och uppåt.
Pouilly-Fuissé är också drab-

Varunr Vin Pris/kr Betyg

75520 Cremant de Bourgogne NV 179 kr §§§(§)

71512 Pouilly Fuissé Tête de Cru 2011 199 kr §§§§

79926 Pouilly Fuissé Les Combettes 2011 349 kr §§§§(§)

79829 Pouilly Fuissé Les Brûles 2011 349 kr §§§§(§)

79828 Pouilly Fuissé Le Clos 2011 349 kr §§§§(§)

79832 Pouilly Fuissé Vieilles Vignes 2011 379 kr §§§§§

72894 JA FerretPouilly Fuissé Author de Fuissé 2010 245 kr §§§§

Privimp JA Ferret Les Clos 2011 329 kr §§§§(§)

75860 Louis Jadot Pouilly fuissé 2012 199 kr §§§§

79940 Dom Barraud Pouilly Fuissé Alliance 2011 215 kr §§§§

79715 Dom Cordier Pouilly Fuissé 2011 199 kr §§§(§)

Privmp Vignerons des Terres Secrètes Pouilly Fumé 2012 179 kr §§§§ 

bat och även om prishöj-
ningar är att vänta finns
fortfarande riktig prisvärda
viner att hämta här.

Familjeföretaget Château
Fuissé är en av de bästa pro-
ducenterna i området. Före-
taget drivs idag av Philip
Tuinder som driver företaget
tillsammans med sin hustru
och hennes bror. De äger
cirka 30 hektar egna od-
lingar som är fördelade i 104
olika odlingslotter. Målsätt-
ningen är att göra viner med
”finess, elegans och kraft”.

Philip Tuinder besökte
Stockholm nyligen och då
fick jag prova ett tiotal av fö-
retagets viner.

För de som söker ett alter-
nativ till Champagne kan jag

starkt rekommendera Cré-
mant de Bourgogne som är ett
torrt och elegant bubbel med
elegans. Riktigt bra för 179
kronor.

För inga pengar alls får
man ett stort vin i Pouilly-
Fuissé Tête de Cru, årgång
2011. Här möts man av en
stor doft med inslag av mi-
neral, persika, och lite smö-
riga äppeltoner. Smaken är
ung, torr och medelfyllig
med lite mineralsälta. Ett 
balanserat vin som alla
måste prova.

Efter dessa viner följde en
provning av fyra av de något
större vinerna. Alla från
2011.

Pouilly Fuissé Les Combettes
är ett stramt vin. Här är dof-
ten återhållen men med
klara minarealnyanser. Även
smaken är stram med tydlig
mineralitet.

Ett vin med mer fet struk-
tur är Pouilly Fuissé Les Brûlés.
Vinet har en stor, ung och
nötig doft med inslag av mi-
neral, ek och lite smör. Sma-
ken är relativt fyllig och

smörig med viss utveckling.
Ett vin med fet struktur.
Vinet är balanserat och har
en fin frukt och syra.

Det tredje vinet Les Clos är
kan man säga en blandning
av de båda föregående. Här är
doften medelstor med inslag
av gula frukter, melon och en
liten mineralton. Smaken är
relativt fyllig, ung och torr
med härlig struktur och disk-
ret mineralsälta.

Tre fantastiska viner som
jag starkt rekommenderar er
att köpa och prova samtidigt.
Visar väldigt tydligt hur olika
viner från samma område
men från olika odlingslotter
och med samma druva kan ge.

Mitt favoritvin vid denna
provning var Pouilly Fuissé 
Vieilles Vignes, årgång 2011.
Doften som når näsan är me-
delstor med viss utveckling
och med inslag av krita, mi-
neral och äpplen. Smaken är
fyllig, ung och balanserad.
Vinet har en härlig syra och
frukt. Det är ett komplext
vin. Det är ett, vad jag brukar
kalla, puffvin vilket innebär
att det växer i munnen och
har en lång eftersmak. Köp-
tvång.

Domaine JP Ferret tillhör
också toppnamnen i Pouilly-
Fuissé. Egendomen har anor
från 1800-talet och ägs i dag
av det inte helt okända Louis
Jadot. I Systembolagets be-
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VIN | BOURGOGNE

PETER AXELSSON
Vinexpert och advokat, delägare 
i Brottmålsadvokaterna i Stockholm

Vita viner från Bourgogne är bland det bästa
man kan dricka. Men tyvärr brukar priserna
vara väldigt höga.

Och snart blir de ännu dyrare.
Men det finns undantag – viner med en mer
modest prislapp men där det inte gjorts avkall
på kvaliteten. 

§ 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

BOURGOGNE

Stora smaker
Litetpris
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ställningssortiment åter-
finns Pouilly Fuissé Author de
Fuissé årgång 2010. Ett ele-
gant vin med stor doft och
tydliga inslag av mineral,
nötter och lite smör. Smaken
är utvecklad med fin frukt
och lång eftersmak. Ett ele-
gant vin.

Ferrets Les Clos 2011 är ett
annat riktigt stort vin. Dof-
ten är medelstor med inslag
av mineral, grapefrukt, man-
del och aprikoser. Smaken är
torr och frisk med komplexa
drag. Vinet återfinns i re-
staurangsortimentet och kan
privatimporteras.
Louis Jadot gör själva ett

vin i området. DerasPouilly
Fuissé 2012 har en något åter-
hållen doft med toner av mi-
neraler och melon. Smaken är
medelfyllig med viss utveck-
ling och mineralsälta. Hittar
också en liten nötighet.
Jag har tidigare köpt och

köper fortfarande Domaine
Barrauds viner från området.
Vinerna från dem utvecklas
harmoniskt och har, såvitt
jag kan bedöma, ett långt liv
framför sig. Även detta är ett
familjeföretag. De gör flera
viner och ett av de bättre är
Alliance som är gjort på dru-
vor från fyra olika vingårdar
vars stockar är allt ifrån 30
till 45 år. Vinet har en doft
som är ung med citrustoner
och fatnyanser. Smaken är

medelfyllig, frisk och ele-
gant. Gott nu men kommer
att bli än bättre med lagring.

Sist men inte minst några
viner härifrån som kostar
under 200 kronor. Familje-
egendomen Domaine Cordier
är en liten familjeegen-
dom som äger 12 hektar.
Deras Pouilly Fuissé är fram-
ställd av druvor vars stockar
är mer än 50 år gamla. Detta
tillsammans med försiktig-
het i källaren ger en fin stor
doft med inslag av citrus och
fat. Smaken är medelfyllig
och fet med bra syra och tyd-
lig fatkaraktär. Ett vin som
jag tror vinner på några års
lagring för integrering av
fatnyanserna.
Jag brukar gnälla över

kooperativ. Men tänk så
många undantag det finns.
Vignerons des Terres Secrè-
tes är ett sådant. Det består
av 250 odlare med höga kva-
litétskrav som också märks i
deras Pouilly-Fuissé 2012. Dof-
ten är stor och ung med in-
slag av nötter, vanilj, vita
blommor och mineral. Sma-
ken är elegant och medelfyl-
lig med finns struktur och
bra frukt. En riktig bra intro-
duktion till vinerna från
Pouilly-Fuissé för endast
179 kronor. Finns inte i bola-
gets sortiment men kan pri-
vatimporteras.

SOM ALTERNATIV TILL
CHAMPAGNE KAN JAG
STARKT REKOMMENDERA
CRÉMANT DE BOURGOGNE 

10 portioner
Inkokt sparris
5 st Vita sparrisar AAA
120 g Socker
25 g Salt
1l Vatten
1st Citron
Skala sparrisen omsorgsfullt. Spara ska-
len och ändarna till sparrisskummet.
Koka upp socker, salt, vatten och saften
av citronen. Lägg i sparrisen och koka
den al dente, cirka 3 minuter. Låt svalna i
lagen och skär sedan enligt instruktion.
Lägg tillbaka den i lagen.

Sparrisskum
Skalen från sparrisen
4 dl Vispgrädde
60 g Mandelpotatis (skalad)
½ msk Socker

Sparrislag
Strimla sparrisskalen fint och skiva pota-
tisen tunt. Stuva i grädden tills potatisen
är kokt och grädden har tjocknat. Mixa till
en slät crème (cirka 3 minuter), smaka av
med socker, sparrislag, salt och peppar.
Sila crèmen, fyll i en sifon och ladda med
3st patroner.

Trädgårdsdressing
100 g Smör
25 g Ängssyra
20 g Ramslök
3 st Blad romansallad
1 st Kub levainbröd (2x2 cm)
¼ st Citron
Bryn smöret i en kastrull. Mixa alla ingre-
dienser i en kannmixer till en grön crème.
Smaka av med salt och citron.

Garnityr
100 g Löjrom
50 g Brioche
4 st Blekselleristjälkar
2 st Bananschalottenlök (stor)
2 msk 1-2-3-lag
¼ st Citron

Körvel
Fyll löjrommen i en spritspåse. Skär bri-
ochen enligt instruktion. Rosta den i ugn
på 250˚C vid servering. 
Hyvla sellerin tunt med en potatisskalare
och lägg strimlorna i kallt vatten. Hacka
schalottenlöken och lägg den i 1-2-3-
lagen. 
Plocka körvel och lägg den i kallt vatten.
Blanda sellerin med löken med och
smaka av med citron, salt och olivolja
precis före servering. Garnera tallrikarna
med körvel.

VIT SPARRIS MED LÖJROM, BRIOCHE
OCH TRÄDGÅRDSDRESSING 

MAT

DAVID BERGGREN
Stjärnkocken och entreprenören
David Berggren är grundare av 
matlagningsstudion Aveqia.

Mästerkocken David Berggren inleder
primörsäsongen med lyxig vit sparris
med löjrom.
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Att börja dricka i tidig ålder
ökar risken för alkoholproblem

Nr 5798 Couvent des Jacobins Bourgogne Blanc Chardonnay från Frankrike 125 kr Alkoholhalt 13%

Mer än 
prisvärt
 alltommat.se

FYND!
 Allt om Vin Nr 1 2014

”LOUIS JADOT - ÅRETS VINHUS”
2013 Allt om Vin

Härligt Hemma 21/12 2013

48_55_Bakvagn_KRYMPT  2014-04-14  14.09  Sida 52



     
   

             

  
 

      

    
   

   

En helt ny bok 
skriven av 
praktiserande 
advokater med 
erfarenhet inom 
området!

Se även vår 
övriga utgivning 

inom juridik!

T E L E FO N 08 -587 6 42 50  T E L E FA X 08 -587 6 42 02
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pållätse bsnarev

Se debatterna på Veckans Juridik.
http://www.veckansjuridik.se

Varje fredag publiceras ett nytt avsnitt
av Veckans Juridik där Stefan Wahlberg
tillsammans med gäster diskuterar
veckans juridiska händelser. 

VAD VILL 
PARTIERNA MED 

KRIMINALPOLITIKEN
INFÖR VALET?

NYTT 
PROGRAM VARJE 

FREDAG!

LITTERATUR

Arbetsrätt
Diskriminerigslagen 
Av Håkan Gabinus Göransson med
flera
norsTedTs Juridik

▶ behandlar både
diskrimineringsla-
gen samt annan
lagstiftning som
syftar till att mot-
verka diskriminer-
ing till exempel
förbudet mot
missgynnande av föräldralediga och
Fn:s barnkonvention.

Konkursarbetsrätt
Av Erik Danhard
Jure

▶ Tar upp arbets-
och insolvens-
rättsliga frågor ur
efter praktiskt per-
spektiv. i en
särskild avdelning
redovisas hur de
arbetsrättsliga
reglerna och reglerna om löneskydd
ska tillämpas vid en företagsrekon-
struktion. boken innehåller även
checklistor och manualer.

EU-rätt
EU:s politiska system
Av Jonas Tallberg
sTudenTLiTTerATur

▶ boken beskriver
eu, de olika insti-
tutionerna och
deras respektive
processer. 

Processrätt
God advokatsed
Av Lars Heuman
Jure

▶ boken utgår
från en genom-
gång av cirka 300
avgöranden från
Advokatsamfun-
dets disciplin-
nämnd under de
senaste femtio
åren. bland de
ämnen som behandlas: lojali-
tetsplikten, passiv processtaktik,
förbudet mot direktkontakter med
motparten och skyldigheten att
kontakta vittnen och andra tyst-

nadsplikten, avlyssningsbara mo-
bilsamtal och undantag från tyst-
nadsplikten. 

Skatterätt
Skatt på finansiella
instrument
Av Sara Jacobsson och Ulf Tiveus
norsTedTs Juridik

▶ en allmän ge-
nomgång av skatt
på finasiella in-
strument, både ur
civilrättsligt och
skatterättsligt per-
spektiv. 

Rättshistoria
Justitiekanslern 300 år
iusTus

▶ en festskrift
som hyllar Jk:s
300-årsjubileum.
bland de medver-
kande:  olof ruin,
Johan Hirschfeldt,
Hans-gunnar Ax-
berger, Thomas
bull, Anne ramberg, ingvar gullnäs,
Hans regner, göran Lambertz och
Anna skarhed.

Samhälle
Mannen som
slutade ljuga
Av Dan Josefsson
Lind & Co

▶ dan Josefssons
hyllade reportage-
bok reder ut de
sista frågetecknen
kring Thomas
Quick-affärens
uppkomst.

Deckare
Den sanna historien 
om Pinocchios näsa
Av Leif GW Persson
ALberT bonniers FörLAg

▶ i Leif gW Pers-
sons senaste bok
med evert bäck-
ström i centrum
får den fördoms-
fulle publikfavori-
ten utreda ett
advokatmord och
kopplas samman med Winston
Churchill och Vladimir Putin.
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”Jag är en idéspruta så jag uppskattar 
att Delphi som arbetsgivare tillmötesgår 
det och uppmuntrar initiativ.” 

För sex år sedan började Sofia 
Karlsson arbeta extra på Delphi 
vid sidan av sina studier. Då visste 
hon inte vad affärsjuridik var och 
trodde att hon skulle bli åklagare. 
Idag har hon arbetat nästan två år 
som jurist på Delphi och skulle inte 
kunna tänka sig något annat yrke.

Hur kom du i kontakt med Delphi?
Lustigt nog när jag precis börjat 
plugga juridik och arbetade extra 
som frisör. En kund på salongen 
arbetade på Delphi och frågade om 
inte jag, som var service-minded 
och juriststudent, var intresserad av 
extraarbete på Delphi, självklart var 
jag det. Från T2 arbetade jag i Delphis 
reception, sen blev jag biblioteks-
ansvarig och på den vägen var det. 
När jag skrev examensuppsats om 
cloud fick jag praktisera i Delphis 
TMT/IP-grupp. Då kände jag ”det är 
just det här jag vill göra”. När jag 
erbjöds en tjänst som jurist i gruppen 
tackade jag tveklöst ja.

Vad är roligast i rollen som affärs-
jurist?
Att få kombinera juridiska kunskaper 
med affärsmässiga strategier och mitt 
intresse för teknik. Att lösa problem 
och översätta juridiken till praktiska 
råd. Det är fantastiskt att få insikt och 
engagera mig i olika verksamheter och 
träffa så många intressanta människor. 
Ett varierande arbete där ingen dag 
liknar den andra, det gillar jag.

Hur är Delphi som arbetsplats?
Som ny jurist arbetar du i team med 
partners, hanterar ärenden och får 
klientkontakt tidigt i karriären vilket 
jag verkligen tycker är utvecklande och 
bra. 

Sofia Karlsson
Ålder: 26

Titel: Associate

Utbildning: Jur.kand., 

Stockholms universitet 2012

Advokatfirman Delphi

Delphi är en av de främsta 

advokatbyråerna i Sverige. 

Våra specialister arbetar 

med alla delar inom 

affärsjuridiken. Vi är 

140 jurister på kontor i 

Stockholm, Göteborg, 

Malmö, Linköping och 

Norrköping. 

Vi har en genomtänkt utbildnings-
plan och en duktig knowledge 
management-avdelning som tagit 
fram ”Delphiakademin” med många 
bra kurser såsom Legal  English och 
avtalsförhandling. Delphi är en bra 
plattform att utvecklas på. Jag är en 
idéspruta så jag uppskattar att Delphi 
som arbetsgivare tillmötesgår det 
och uppmuntrar initiativ. Exempelvis 
kom vi inom TMT/IP på idén att starta 
en blogg och i november lanserades 
den. Proaktivitet, engagemang och 
intresse för framtiden genomsyrar 
verkligen Delphi som arbetsplats. Att 
vara delaktig i byråns utveckling i 
stort med employer branding och 
marknadsföring och utvecklas som 
person genom att hålla föredrag och 
projektleda event är oerhört kul och 
värdefullt. Delphi är också ett härligt 
gäng kollegor med högt i tak som  
har mycket kul tillsammans.

Hur ser du på din framtida karriär?
Jag befinner mig i en otroligt spän-
nande fas i karriären där jag ser fram 
emot att fortsätta utvecklas i min 
roll som jurist och engagera mig i 
alla spännande ärenden som dyker 
upp med den digitala miljöns 
utveckling. Min plan är att bli advokat 
om drygt ett år vilket jag ser fram 
emot såklart. Ännu längre fram i tiden 
ser jag mig själv som partner inom 
TMT/IP. Eftersom jag är intresserad 
av management och byråutveckling 
är en dröm att även prova på arbetet 
som managing partner.
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I mitten av mars arrangerade Veck-
ans Juridik och Blendow Group en
rättspolitisk debatt mellan riks-
dagspartierna på Näringslivets hus
i Stockholm. Hörsalen var fullsatt
och diskussionerna fortsatte bland
åhörarna i både pausen och efter
debatten. Då bjöds på vin, snittar
och juristmingel.

Samtliga  riksdagspartier var re-
presenterade.  Debatten handlade
om allt från anonyma vittnen och
en författningsdomstol till straff-
rabatter och livstidsstraff.

Regeringens mångmiljardsats-
ning på polisen debatterades in-
tensivt. Samtliga Allianspartier var
djupt självkritiska och medgav öp-
pet att detta har varit ett stort
misslyckande.

ALLIANSPARTIERNA
SJÄLVKRITISKA OM
POLISSATSNINGEN

Agneta Börjesson, MP. Morgan Johansson, S. Paula Bieler, SD.

Caroline Szyber, KD.

Lena Olsson, V.

Krister Hammarbergh, M.Johan Pehrson, FP.Christian Ottosson, C.

Lina Andersson, Consultant, Hallvarsson & Hallvars-
son och Kajsa Laxhammar advokat, Insulander Lindh
Advokatbyrå.

Johan Norenlid, Beatrice Norin,  Jessica Waher 
och Andreas Liljander, studerar vid  Stockholms 
Universitet.

Mats Magnusson, försäkringsjurist, pensionär och
Bo Klasén, advokat.

Morgan Johansson, S, en av kväl-
lens debattörer och Marielle 
Nakunzi, RFSU.

Berndt Johansson, Polismyndig-
heten, pensionär och Bodil Bori-
son, fd Chefsåklagare

Johan Frih, Lebenberg Advokat-
byrå

Jessica Wretman, Brottmålsadvokaterna, Caroline
Elander, Lebenberg Advokatbyrå och Josefina
Säfwenberg, Vaziri Advokatbyrå.

Azra Trbakovic, Advokatfirman af
Petersens och Dina Jakupovic,
Holmbergs Advokatbyrå.

Anders Unnebäck och Martina Slorach, Advance 
Advokatbyrå.

Ulla Toller, Swedish Orphan 
Biovitrum och Hanna Hansson,
Awa Patent.

Emma-Klara Netterlid och Sara
Björkström, AE Nyström Advokat-
byrå.

Björn-Erik Björck och Agneta Bern, Sveriges 
Ingenjörer.

Viyan Hagi, Deloitte, Niclas Karlsson, Juristhuset
och Maria Kronvall, EY.

Bojan Ahmetbegovic, Delegia 
Juristbyrå och Nadira Winbladh,
By Winbladh.

Jan L Renlund, Österåkers Advokat-
byrå och Gert Nilsson, Advokatfir-
man Eldrimner.

Daniel Gottberg och Benny Sand-
berg, Rikspolisstyrelsen.

FOTO: JAN REINERSTAM

FULLT HUS 
PÅ POLITISK 

DEBATT

Se hela debatten här
http://www.veckansjuridik.se

VIMMEL

       
     
    

      
     

       
      

      
       
       

     

      
      
     

      
      

     
     

     
        

    
       

     
      

      
        

       
   

      

     
     

      
     
        

      
     

      
     

    
        

     
     

      
 

 
 

 

  

  

 

      

   

   

    

   

     

  

   

 

    
     

   
    

       
     

       
      

    
    
        

      
    

    
     

      
     

    
      

      
      

        
   

      
      

        
      

       
     
     

       
        

       
       

     
    
        

  

         17:25:49

48_55_Bakvagn_KRYMPT  2014-04-14  14.12  Sida 55



– Att arbeta som kronofogde är ett
mycket omväxlande arbete, berät-
tar Fredrik. Den senaste månaden
har jag bland annat varit med om
att planera hur aktier ska säljas i ett
luxemburgskt onoterat aktiebolag,
gett stöd om hur verkställighet ska
bedrivas mot en utländsk stat och
arbetat med underrättelseskyldig-
het gentemot UD.
– Vårt arbete är varierande,

spännande och intressant, säger
Liselotte. Snabba avvägningar
blandas med komplicerade juri-
diska utredningar – en enligt mig
helt perfekt kombination! Vissa
dagar har jag ansvar för det juri-
diska stödet mot verksamheten
och då vet jag aldrig hur dagen
kommer att se ut. Kanske följer jag
med på en komplicerad förrätt-
ning, kanske utreder jag en fråga
om hur verkställighet ska ske av en
handräckning där ett hus delvis
ska rivas. Andra dagar ägnar vi åt
att skriva beslut, håller utbild-
ningar eller genomför fastighets-
auktioner.

– Utöver att skriva yttranden,
beslut och vara det juridiska stö-
det har många kronofogdar olika
sidouppdrag, fortsätter Fredrik.
Jag själv undervisar regelbundet
och har även deltagit vid föränd-
ringar av olika rättsliga PM och
handböcker som hela organisatio-
nen använder. 

Vad fick er att välja Kronofogden?
– Jag var notarie på Kronofogden,
berättar Liselotte. Jag insåg då hur
utmanande och varierande arbet-
suppgifterna var samt vilken härlig
stämning det var bland kollegorna.
Vi är rätt många som har återvänt
efter notarietiden, vilket är ett gott
betyg för Kronofogden.

Vilka missuppfattningar om er arbets-
plats tror ni är vanligast?
– En vanlig missuppfattning är att
kronofogden gör samma arbete
som en kronoinspektör. Men det
är sällan vi fogdar fattar utmät-
ningsbeslut eller genomför en av-
hysning, säger Liselotte. Jag tror

inte heller att alla är medvetna om
hur komplicerad juridik vi arbetar
med.  

Går det att kombinera karriär och fri-
tid?
– Ja, verkligen, säger Fredrik. Vår
arbetstid är 40 timmar i veckan
och den tiden håller vi oss till.  Det
är nog rätt ovanligt för en juristar-
betsplats. Vårt teambaserade ar-
betssätt ger en jämn arbetsbelast-
ning. Vi har flexibel arbetstid och
det finns goda möjligheter att
styra när och hur du önskar arbeta.
Detta ger mig mycket bra förut-
sättningar för att kombinera ar-
bete och fritid. 
Liselotte instämmer och avslu-

tar – Det går alldeles utmärkt att
ha ett liv utanför arbetet som kro-
nofogde!

Hos oss får du balans 
mellan arbete och fritid

FAKTA OM 
KRONOFOGDEN:

Kronofogdens roll är opar-
tisk och vårt uppdrag är att
skapa balans mellan den som
ska ha betalt och den som
ska betala. Det är vår uppgift
att se till att den som har
pengar att fodra ska få hjälp
att driva in dem. Men det är
också vår uppgift att se till
att den som har en skuld att
betala ska få stöd och väg-
ledning för att reda ut sin 
situation. Alla vinner på ett
samhälle med färre skuld-
satta. Därför arbetar vi före-
byggande för att minska an-
talet människor och företag
som riskerar att bli över-
skuldsatta.
Antal anställda: 2 300

Ett gott omdöme och förmågan att uppträda förtroendeingivande är viktiga 
egenskaper när du arbetar som kronofogde.  Möt Liselotte Larsson och Fredrik
Johansson, som berättar om sina arbetsuppgifter och fördelarna med att arbeta
på Kronofogden.

LISELOTTE LARSSON
Titel: Kronofogde
Utbildning: Jur.kand.
Lunds universitet. 
Tingsmeritering:
Kronofogdemyndigheten
och Göteborgs tingsrätt
Det gör jag helst på min
fritid:Umgås med vänner
och familj, reserFREDRIK JOHANSSON

Titel: Kronofogde
Utbildning: Jur. kand.
Stockholms universitet
Tingsmeritering:
Västmanlands tingsrätt
Det gör jag helst på
min fritid: 
Umgås med familj och
vänner

Vi kommer att medverka
vid arbetsmarknadsdagar
på Stockholms universitet
i oktober och på Uppsala
universitet den 11 novem-
ber. Vi kommer även att
medverka vid Örebro 
universitets juristdagar
den 2 december.
Kom gärna och besök oss
då!

– ANNONS –

� � � � �
� � � �
� � � �

� � � �
�

� � � �
�

� � � � � �
� � � �

��
� � � �

Hit skickar du ditt CV:
www.kronofogden.se/
jobbahososs och sök våra 
utannonserade tjänster
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PÅ LAGLIG VÄG

Baker & McKenzie 
Advokatbyrå

Albert Danielsson,biträdande jurist,
Baker & McKen-
zie Advokatbyrå
Albert Daniels-
son rekrytera-
des som biträ-
dande jurist till
Baker & McKen-
zie Advokatbyrå
den 8 oktober 2013. Albert arbetar
inom gruppen Corporate & Com-
mercial samt verksamhetsområdet
bank & finans. Albert kommer när-
mast från Södertörns tingsrätt.

Alexandra Persson,biträdande ju-
rist, Baker & McKenzie Advokatbyrå
Alexandra Pers-
son rekrytera-
des som biträ-
dande jurist till
Baker & McKen-
zie Advokatbyrå
den 15 oktober
2013. Alexandra
arbetar inom gruppen Corporate &
Commercial samt verksamhets-
området Intellectual Property.
Alexandra kommer närmast från
Essen International AB.

Mika Jordan,biträdande jurist, 
Baker & McKenzie Advokatbyrå
Mika Jordan 
rekryterades
som biträdande
jurist till Baker &
McKenzie Advo-
katbyrå den 19
november 2013.
Mika arbetar
inom gruppen Corporate & Com-
mercial samt verksamhetsområdet
arbetsrätt. Mika kommer närmast
från Uppsala universitet.

Sofia Falkner,
biträdande 
jurist, Baker &
McKenzie 
Advokatbyrå
Sofia Falkner 
rekryterades
som biträdande jurist till Baker &
McKenzie Advokatbyrå den 2 janu-
ari 2014. Sofia arbetar inom grup-
pen Corporate & Commercial samt
verksamhetsområdet konkurrens-
rätt och offentlig upphandling. 
Sofia kommer närmast från Örebro
universitet.

Delphi

Daniel Strand, associate, påbör-
jade sin anställning hos Delphi den
7 april 2014. Daniel håller just nu på
att avsluta sina studier vid Göte-
borgs universitet och kommer ar-
beta inom corporate på Göteborgs-
kontoret.

Linda Dahlström, senior associ-
ate, påbörjade sin anställning hos
Delphi den 24 mars 2014. Linda är
specialiserad på
offentlig upp-
handling och
kommer när-
mast från
MAQS där hon
har arbetat
cirka tre år.
Linda har tidigare arbetat på
Nämnden för Offentlig Upphand-
ling och på Konkurrensverkets upp-
handlingsenhet. Linda kommer att
ansvara för att utveckla Göteborgs-
kontorets upphandlingsverksam-
het.

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!

Lämna uppgifterna på www.legallyyours.se
eller kontakta marcus.bouvin@blendow.se
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       Möt Liselotte Larsson och Fredrik
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Norburg & Scherp 
Advokatbyrå

Catarina Rivero
Lira,biträdande
jurist, har från
den 10 mars
2014 anställts
hos Norburg &
Scherp Advo-
katbyrå. Hon
kommer närmast från tingstjänst-
göring vid Nacka tingsrätt.  Cata-
rina Rivero Lira kommer att arbeta
med processer och skiljeförfaran-
den.  

Lebenberg Advokatbyrå

Ingeborg Bjerlestam, Jur kand, 29
år. Förutom sina
juridikstudier
vid Uppsala 
universitet var
Ingeborg även
Erasmussti-
pendiat under
ett utbytesår vid Ruprecht-Karls-
Universität i Heidelberg, Tyskland.
Hon har också studerat tyska i så-
väl Uppsala som Berlin. Ingeborg
har fullgjort notarietjänstgöring vid
Blekinge tingsrätt och har arbetat
som beredningsjurist vid tingsrät-
ten i Halmstad. Ingeborg anställdes
vid Lebenberg Advokatbyrå i mars
2014 och arbetar med arvsrätt och
våra övriga privaträttsliga verksam-
hetsområden.

Danowsky & Partners AB

David Nykvist, trainee,  26 år på-
började sin an-
ställning hos
Danowsky &
Partners den 10
mars 2014 och
arbetar med 
affärsjuridik och
tvistlösning.
David kommer närmast från Upp-
sala universitet.

VILL DU OCKSÅ 
ATT ERA NYANSTÄLLDA 

JURISTER SKA 
SYNAS HÄR?
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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

mer vill jag betona vikten av
att skapa en balans mellan
faktorerna slips, slipsknut,
krage, kavaj samt bärarens
ansiktsform.

Beroende på kroppsform
väljer man kostym. Men för
att bestämma krage fokuse-
rar vi på halsens längd och
ansiktsformen inklusive
hakan. En lång och framträ-
dande hals bör balanseras
med en högre krage, gärna
med dubbel knäppning.
Halspartiet ska som ut-
gångspunkt täckas av kra-
gen. 

Ett rektangulärt ansikte
som drar mot fyrkantig haka
passar i kortare krage och
relativt stor spread. Har du
en fyrkantig stålmannen-
haka (typ Don Draper i Mad
men) är det klädsamt med
en något längre krage och
mindre spread. Sean Penn
och andra män med mer tri-
angulärt ansikte passar i
kort krage och större spread.
Jude Law passar också i
större spread eftersom han
har ovalt ansikte. Trots att
han har relativt lång hals
bör han på grund av ansikts-
formen inte ha allt för hög
krage. Ovala ansiktsformer
passar dåligt med kragar

med runda element. Den
som vill välja krage åt den
äldre upplagan Siddhartha
Gautama (Buddha) plockar
lämpligen fram en skjorta
med mycket kort krage och
stor spread, vilket sålunda är
det självklara valet för gent-
lemannen med klotrund an-
siktsform. 

En skjortkrage kan ge ett
mer eller mindre hårt in-
tryck. Ett mjukt ansikte med
äppelkinder, fylliga läppar
och dubbelhakor behöver
kompenseras med en krage
som ser ut att ge stadga. Ett
ansikte med hårdare drag,
synliga kindben och tydlig
käklinje klarar av en mju-
kare krage.

Slutligen: Där man inte för-
väntas titta skymtar stil-
känslan naken och
oförfalskad. Därför är alla
förskönande ansträngningar
runt ansiktet inget värda om
du har oputsade skor. 

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU VÄLJER SKJORTA

l�Många exklusiva tyger, som of-
tast är tunnare, skrynklar mer än
enklare och lite billigare tyger. De
tunnare och mer exklusiva ty-
gerna kan även vara svårare att
stryka ut. Bra och användarvän-
liga tyger är, oxford, twill och
många dubbeltvinnade
garner/tyger, alla i ren bomull.
l�Modetendensen för tyger, är
mer släta och enfärgade tyger,
framför ränder.
l�Säsongens färger är vitt, klas-
siska blåtoner, chambre och pa-
stellfärger som t.ex. turkos och

blågrön. Inför nästa höst kommer
vi att se inslag av vitt, ljusblått,
skogsgrönt, tegel och vinrött. Vit
krage och manschett till en färgad
skjorta är fortfarande okej till ett
diskret randigt tyg. 
l�Dubbel manschett står fortfa-
rande stark.
Två bra köp
l�Måttsydda skjortor från Poggi-
anti hos Spiga3, Trädgårdsgatan 3
i Göteborg
l�Beställ skjortor på nätet från TM
Lewin, Jermyn Street i London
(http://www.tmlewin.co.uk/).

FRÅGA:
När jag ser mig själv i spegeln
tycker jag att min hals ser för
lång ut hur jag än matchar
skjorta och slips. Finns det något
man kan tänka på?

Estet

SVAR:
Den som vill vara vacker sat-
sar spontant på området
runt ansiktet. Rätt och
välvårdad frisyr är grunden.
Rakad och plockad. Glasö-
gon och i så fall vilka bågar?
Vi lägger timmar på smink
eller nöjer oss kanske med
en diskret solbränna. Fler
och fler tycks vilja ha vita
tänder. Varför? Oavsett om
vi ska förhandla i domstol,
bli intervjuade i TV eller äta
en romantisk middag med
tända ljus tenderar vi att
söka varandras blickar – vi
vill gärna styra hur ansikte
och ögon uppfattas. Det som
placeras högt upp på krop-
pen har bäst förutsättningar
att uppfattas av den vi pratar
med. I affärsvärlden sitter
några av de viktiga alterna-
tiven runt halsen. Kvinnor
väljer mellan olika halsband
eller kanske en scarf. Män
laborerar med slipsar, kragar
och slag.

Vad som ibland förbises är
vikten av skjortkragens ut-
formning. En obetydlig detalj
kan någon tycka. Faktum är
att skjortkragen har en central
betydelse för helhet-
sintrycket. Tänk på ett tradi-
tionellt porträtt av en person i
kostym. Vad är vanligen ljust
och sitter i mitten av bilden?
Exakt, skjortkragen. Dess lin-
jer, utstreckning och vinklar
styr hur ögat läser totaliteten
och ska därför anpassas dels
till sin bärares utseende, dels
till övriga plagg.   

Det finns en mängd olika
namn på kragar, turn down,

cut away, nip collar, tab col-
lar och så vidare. Det som
skiljer dem åt är i huvudsak
två faktorer: hur kragsnib-
barna är utformade samt hur
brett isär kragsnibbarna sit-
ter. Bredden mellan krags-
nibbarna uttrycks ofta som
spread och längden på
kragsnibbarna kallas för
points. Höjden på kragen va-
rieras också.

Till att börja med måste
skjortans och kavajens mo-
dell överensstämma med va-
randra. Har man en kavaj
med tight passform bör man
välja en skjorta med smalare
krage. Bär man en kavaj med
bredare slag ska man istället
välja en krage med mer
spread. 

Det finns några kragar
som inte passar för att ha
under kavaj. Mandarin-kra-
gen eller ståndkragen kan
exempelvis uppfattas som
närmast konservativt i Asien
men hör inte till normen i
västvärlden för den som vill
klä sig traditionellt.  

Jag vet att många inte hål-
ler men jag säger det ändå -
Undvik button down-krage
när skjortan skall matchas
med slips och kavaj. Dessa
fungerar bäst i sportsam-
manhang men kan används
också utan slips och under
tröja vid enklare klädsel.

När skjortan är vald måste
slipsen och slipsknuten vara
anpassad för kragen. För
smal krage gäller smalare
slips och en smal slipsknut
till exempel en four-in hand-
knut. En cut away krage
fylls ut med en halv eller
full-Windsor. Den ganska
självklara tumregeln är att
ju bredare spread desto
större slips.

För att nu gå in mer specifikt
på frågeställarens bekym-

STIL

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

▼DINA SKOR AVSPEGLAR SIG I ANSIKTET
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”FRITID OCH FÖRÄLDRASKAP
  KAN DU GLÖMMA..”

..ÅTMINSTONE NÄR DET GÄLLER UPPRÖRDA 
DISKUSSIONER OM DEM. 

Vi tror inte att någon blir en bättre medarbetare 
av att jobba 18 timmar om dagen för att sedan 
landa hemma i en tom lägenhet. Missförstå oss 
rätt, du kommer att få jobba hårt och stund-
tals är arbetet mycket krävande. Men fritid och 
familj skänker värdefulla perspektiv, så därför är 
exempelvis föräldraledighet en självklarhet här 
på Foyen.

DEN FÖRSTA TIDEN HÄR HOS OSS
Vi vinnlägger oss som sagt var om att erbjuda 
både personlig och karriärmässig utveckling. 
Som nyanställd får du en individuell utveck-
lingsplan, en fadder samt möjlighet att ta del av 
utbildning utifrån dina intressen och behov. 
Du kommer också kontinuerligt att erbjudas 
vidare- och specialistutbildning.

JORDNÄRA OCH HÖGT I TAK
Kontinuerlig utveckling kan vara många saker, 
både på det personliga planet och på en mer 
strukturell nivå. Vi satsar mycket på utbildning i 
ledarskap, men också i medarbetarskap – din 
personliga utveckling är vital för vår egen väg 
framåt. 

Därför får du ett eget ansvar för den, med oss 
som stöd. Här blir du ingen liten kugge i ett 
stort maskineri – vi kommer att lyssna på dig 
från din första dag och räknar med att du gör 
detsamma. Det är det som har skapat den 
jordnära miljö vi har idag, där taket är så högt 
att man ibland kippar efter andan.

FAKTA OM FOYEN 

GRUNDADES: 1987
ANTAL ANSTÄLLDA: 74
KONTOR: STOCKHOLM, GÖTEBORG, MALMÖ, FALUN

HIT SKICKAR DU DIN ANSÖKAN: 
GÅ IN PÅ WWW.FOYEN.SE/KARRIÄR/LEDIGA TJÄNSTER 
OCH REGISTRERA DIN INTRESSEANMÄLAN.

FOYEN ADVOKATFIRMA / STOCKHOLM / GÖTEBORG / MALMÖ / FALUN / WWW.FOYEN.SE
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