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Julia Ericsson är specialiserad på immaterialrätt, marknadsrätt och har omfattande erfarenhet
av tvistlösning på dessa områden.
Julia företräder regelbundet svenska och internationella klienter i tvister rörande intrång i och
giltighet av patent vid svensk domstol. Hennes erfarenhet omfattar bland annat
gränsöverskridande patenttvister avseende åtskilliga jurisdiktioner, omfattande tvister
avseende upphovsrättsintrång och röjande/utnyttjande av företagshemligheter, innefattande
åtskilliga intrångsundersökningar och interimistiska yrkanden. Julia ger även allmän strategisk
rådgivning på det immaterialrättsliga och marknadsrättsliga området och i regulatoriska
frågor (bland annat avseende läkemedel och medicintekniska produkter).
Julia anlitas bland annat av företag i branscherna läkemedel, medicinteknik, mjukvara och
byggnadsindustri, ledande industriföretag inom bland annat verktyg- och maskintillverkning,
skogs-, park- och trädgårdsskötsel samt kapnings och ytbehandlingsutrustning för
byggnadsindustrin.
Julia rankas som “up and coming” av Chambers & Partners 2021 "Julia Ericsson enters the
rankings following significant recognition for her impressive patent litigation practice. She has experience in
infringement and invalidity proceedings.", och är även vinnaren av den internationella utmärkelsen
Client Choice Award i kategorin Intellectual Property - Patents för Sverige 2020 (priset
utdelas av ILO and Lexology). Hon rekommenderas sedan flera år inom Immaterialrätt och
Media av Legal 500 (2018, 2019, 2021), och är rankad som Global Leader inom patenträtt av
Who’s Who Legal (2016-2021), som rapporterar att Julia ”is commended by clients who
benefit from her “reliable strategic advice and knowledge” and her ability to “go the extra mile to
deliver outstanding results on complex contentious patent cases””. Julia rankas även som Leading patent
professional i kategorin patenttvister av IAM Patent 1000 (2019 & 2020).
Julia är styrelseledamot och kassör i EPLAW (European Patent Lawyers Association).
EPLAW är en icke-vinstdrivande förening av erfarna patentadvokater i EU vars syfte är att
främja skälig och effektiv hantering av patenttvister i Europa.
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Curriculum vitae
2019
2009
2006-2019
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002
2000-2001
1998-2004

Delägare, Sandart & Partners
Ledamot i Sveriges Advokatsamfund
Biträdande jurist, Sandart & Partners
Tingsnotarie, Solna tingsrätt
Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Deltidsarbete, Knowledge Management avdelningen, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå
Utrecht Universitet, juridikstudier
Innsbrucks Universitet, tyskastudier
Uppsala Universitet (juris kandidat)

Medlemskap
Ledamot av Sveriges advokatsamfund
Styrelseledamot och kassör i EPLAW (European Patent Lawyers Association),
Medlem i AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle),
SFIR (Svenska Föreningen för Immaterialrätt, ALAI (Association Littéraire et Artistique
Internationale, SFU (Svenska Föreningen för Upphovsrätt, LES (Licensing Executives
Society, SACG (Svenska föreningen mot piratkopiering) samt i Konkurrens- och
Marknadsrättsliga Föreningen.
Publikationer:
Kluwer Law International - Software Patent Worldwide – 2012-nu (medförfattare
tillsammans med Magnus Nordin, Kransell & Wennborg till det svenska kapitlet)

