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På jobbet

Expert med rätt 
att lösa problem
YRKET Ida Dahlborg är sjörättsjurist och problemlösare. Att det skulle 
bli sjörätt var klart redan när hon började på juristutbildningen. SID 82
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  SJÖFARTSTIDNINGEN NR 11, 18 DEcEmbER 2015Yrket   SJÖRÄTTSDAVOKAT  TEXT: LARS ANDERSSON

– När jag väl bestämt mig för att bli 
advokat var det rätt naturligt att ägna 
mig åt sjörätt, säger Ida Dahlborg, 
sjörättsadvokat vid Wistrand Advokatbyrå 
i Göteborg, och berättar varför: 

– Dels drev min pappa eget 
reparationsvarv i Kungsviken på Orust 
där jag växte upp, dels är både hans och 
mammas släkt gamla träbåtbyggare.

Stor spännvidd
Efter att ha riktat in sig 
på sjörätt redan under 
juristutbildningen och sedan 
gjort sin tingstjänstgöring vid 
sjörättsdomstolen på Göteborgs 
tingsrätt fick hon direkt 
anställning som sjörättsjurist 
hos Wistrand Advokatbyrå. 

– Jag är en av fyra jurister 
som är särskilt specialiserade 
på sjörättsliga frågor, men 
vi är många fler som jobbar 
mot rederibranschen. 
Bland våra 55 jurister på 
Göteborgskontoret har vi 
till exempel miljöexperter, 
fastighetsexperter och 
skatteexperter som kan kopplas 
in om det behövs, säger hon och 
ger några exempel på ärenden 
hon arbetar med.

– Det kan vara allt 
möjligt, från att sätta upp 
reparationskontrakt för ett 

fartyg till att hjälpa en klient som inte 
fått betalt. Eller att hjälpa ett rederi som 
fått ett krav från en passagerare, eller att 
bistå en lastägare vars last har skadats 
eller försvunnit någonstans i världen. 
Spännvidden är stor, men det är det som är 
så roligt. Det är det bästa jobbet man kan 
ha! säger Ida Dahlborg, vars klienter består 
av såväl rederier, varv, transportbolag, 
banker och försäkringsbolag som helt 
andra typer av bolag i behov av sjörättslig 

konsultation. 
– Oftast är det en svensk 

part inblandad i våra ärenden, 
eftersom vi lämnar rådgivning 
om svensk rätt.

Viktigt med tiden
Sjörättsjuristerna på Wistrand 
Advokatbyrå kopplas 
förstås även in i händelse av 
fartygsköp eller -försäljning.

– Det brukar vara några 
gånger per år, och då gäller 
det att få in alla dokument i 
rätt tid. Rätt papper med rätt 
stämpel ska in, eftersom allt ska 
notariseras, apostilleras och så 
vidare, säger hon och fortsätter:

– Om fartyget är registrerat 
i Sverige ska allt vara inne hos 
fartygsregistret före klockan 12 
på vardagar. Därför brukar vi 
säga: ”Inga fartygsförsäljningar 
på en fredag”, för om en 

underskrift skulle saknas från exempelvis 
en cypriotisk ställföreträdare och vi inte 
hinner få fram den till klockan 12 på 
fredagen så blir fartyget liggande över 
helgen, vilket kan bli dyrt.

Ida Dahlborg arbetar också med att 
skriva kommersiella avtal, som exempelvis 
certepartier – avtal om hyra av fartyg. 

– Det är väldigt roligt att som 
sjörättsadvokat bli inkopplad när någon 
vill starta ett projekt, till exempel 
en ny färjelinje eller någon annan 
typ av verksamhet där det behövs 
ett fartyg. Sedan är det också väldigt 
tillfredsställande att kunna hjälpa företag 
som hamnat i en svår situation, om ett 
fartyg beslagtagits av myndigheterna 
någonstans eller om det blivit försenat 
från ett varv. Ofta är det många avtal och 
ett stort antal parter inblandade.

Kan bli dyrt
Den absoluta merparten av tvisterna som 
uppstår inom det sjörättsliga området 
löses av de berörda parterna och deras 
respektive advokater. 

– Lyckas man inte med det går ärendet 
vidare antingen till ett skiljedomsförfaran-
de eller till en vanlig domstol, vilket dock 
är något man försöker undvika. Dels för 
att det kan ta lång tid med en domstols-
process, dels för att det kan bli dyrt – men 
också för att man inte vet hur det slutar. Å 
ena sidan kan man vinna allt, men å andra 
sidan kan man också förlora allt. ¶

Sjörättsadvokaten Ida Dahlborg gick direkt från 
tingstjänstgöring vid sjörättsdomstolen på Göteborgs 
tingsrätt till Wistrand Advokatbyrå, där hon arbetar 
med allt från fartygsförsäljning till avtalsskrivning.

Problemlösaren 

SJÖRÄTTS-
ADVOKAT
Ida Dahlborg

Född: 1976.

Bor: Lödöse.

Familj: Sambo 
och 3-årig son.

Utbildning: 
Juristprogram-
met i Uppsala.

Karriär: Hos 
Wistrand sedan 
2007, efter två 
års tingstjäns-
göring vid Göte-
borgs tingsrätt. 

Fem bästa 
sakerna med 
att vara sjö-
rättsadvokat:

1. Människorna. 
Man får träffa väl-
digt många spän-
nande och inspire-
rande människor. 

2. Fartfyllt. I ship-
pingbranschen är 
det snabba beslut 
som gäller, så man 
måste vara flexibel.

3. Internationellt. 
Klienterna verkar i 
en världsomspän-
nande bransch.

4. Tacksamt. Det 
är väldigt roligt att 
kunna hjälpa en kli-
ent som hamnat i en 
svår situation.

5. Olika ärenden. 
Det är oerhört stor 
spännvidd på de 
typer av ärenden 
man arbetar med.
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