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Med JP Rättsfallsnet får du en unik möjlighet 
att, med hjälp av Googles avancerade sökteknik, 
hitta relevant information i över 1 miljon domar. 
 JP Rättsfallsnet erbjuder en komplett bevak-
ning av samtliga instanser och varje år växer 
databasen med ca 375.000 domar. JP Rätts-
fallsnet ger dig helt nya möjligheter att hitta 
information och är ett ovärderligt verktyg för 
dig som arbetar med processer eller statistik, 
utvärdering och uppföljning.

Låt oss visa dig! 
Gå in på rättsfallsnet.se
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HITTA RÄTT DOM DIREKT!
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Ledare Generalsekreteraren

Behovet av en normativ      blåslampa
hovrättspresidenten fredrik wersäll ställer i en artikel 
i SvJT 2014 s. 1 frågan om vi fått en mer offensiv eller 
aktivistisk högsta domstol. Hans uppfattning synes vara 
att HD gått för långt och iklätt sig lagstiftarambitioner, 
utöver vad som varit nödvändigt för att lösa uppkomna 
normkonflikter och täppa till luckor som lagstiftaren mis-
sat. Han är inte ensam i denna kritik. Detta föranledde 
också chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura att på 
samma tema, i SvJT, reflektera över vem som bör leda 
rättsutvecklingen och varför. Hon menar att det i ett makt-
delningsperspektiv ligger en fara i att HD tar över rollen 
som lagstiftare oavsett vad skälet därtill är, det vill säga 
även om det inte beror på att HD blivit aktivistisk, utan 
också när orsaken är underlåtenhet från lagstiftarens sida. 
Elisabet Fura ifrågasätter vidare om inte svenska domare 
övertolkar praxis från Europadomstolen och därigenom 
i sin rättstillämpning överutnyttjar tolkningen av Euro-
pakonventionen. Tidigare ordföranden i Högsta domsto-
len Johan Munck har i festskriften till Svea hovrätt 400 
år skrivit en intressant artikel på ett närliggande tema: 
”Samspelet mellan HD och lagstiftare är komplicerat – och 
ibland tappar HD tålamodet”. Johan Munck problematise-
rar frågan om samspelet mellan HD och lagstiftaren på ett 
intressant och klargörande sätt. Det är svårt att ha någon 
invändning mot vad Johan Munck skriver.

Det är likaså lätt att hålla med Fredrik Wersäll och 
Elisabet Fura i mycket av vad de anför. Men, jag kan ändå 
inte underlåta att anlägga några delvis andra reflektioner 
på frågan om Högsta domstolens roll och rättsbildning 
på senare tid. Frågan berörs också av lagmannen Krister 
Thelin i en gästkrönika i detta nummer av tidskriften.

frågan om domstolar ska skapa lag eller vara begrän-
sade till att utveckla och forma lagstiftningen genom 
rätts tillämpning besvaras lite olika beroende på vilken 
statsfilosofisk teori man hyllar. Montesquieus maktdel-
ningslära innebär att domarna endast bör tillämpa lag. 
De utgör som Montesquieu uttryckte saken ”la bouche 
qui pro nonce les paroles de la loi”. USA:s chief justice C. 
E. Hughes uttryckte en motsatt åsikt etthundrafemtio år 
senare: ”The Constitution is what the judges say it is.” 
Den senare synen utgår från att domstolarna bör ha ett 

bestämmande inflytande på rättsutvecklingen. Ett tredje 
och från rättsstatliga utgångspunkter än mer offensivt 
och måhända originellt synsätt, är det som statsrådet Carl 
Lidbom kärnfullt och enkelt gav uttryck för, svensk lag var 
vad han bestämde att den skulle vara. 

Inget av dessa betraktelsesätt ger dock i realiteten en 
rättvisande beskrivning av dagens moderna rättssystem. 
Även om det ankommer på lagstiftaren att genom lag de-
finiera de normativa parametrar inom vilka domarna har 
att utöva sin rättsbildning, så kommer lagstiftning alltid 
att behöva förklaras och tolkas. Vi tror inte länge på kejsar 
Napoleons magnifika uttalande om sin Code Napoléon: ”Il 
ne faut pas interpréter. Il est suffisamment claire!”  Vi in-
ser att all lagstiftning är ofullkomlig och att, när den möter 
en vrång verklighet, behöver den tolkas och utfyllas. Och 
för det behöver vi goda domstolar.

min grundläggande utgångspunkt är att domarens vikti-
gaste uppgift ytterst är att skydda den goda rättsordning-
en. Det gör domaren när han löser tvister mellan enskilda, 
men kanske främst när domstolen har att pröva tvister 
mellan enskilda och staten. Den goda rättsordningen i 
en demokratisk rättsstat syftar till att skydda mänskliga 
rättigheter. Den ska skydda medborgarna mot missbruk 
av statens i och för sig legitima maktutövning. Detta sker 
bland annat genom domstolarnas och myndigheternas 
rättstillämpning. Denna ska i sin tur grunda sig på av riks-
dagen i demokratisk ordning stiftad lag.

Men, lagstiftaren, med insikt om sin egen ofullkomlig-
het, har underkastat sig begränsningar. Dessa kommer 
bland annat till uttryck i våra grundlagar. Lagstiftaren är 
således skyldig att förhålla sig till de i grundlagen och i 
Europakonventionen föreskrivna rättssäkerhetsprinci-
perna. Riksdagen kan därför inte utan att också ändra 
grundnormerna stifta vilken lag som helst, även om det 
skulle råda enighet i parlamentet och bland medborgarna. 
Det är det som är skillnaden mellan ”rule of law” och 
”rule by law”. Detta leder till att när lagstiftaren missbru-
kar sin lagstiftningsbehörighet måste domstolarna inträda. 
Men lagstiftaren måste också övervaka normbygget. När 
luckor blottas eller när behov av ny lagstiftning uppenba-
ras måste lagstiftaren ingripa. Och det inom rimlig tid. Om 
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Behovet av en normativ      blåslampa
lagstiftaren inte fullföljer sin skyldighet att ändra gällande 
lagstiftning eller besluta om ny lagstiftning när behov visar 
sig, krävs således legislativ aktivitet. En utdragen passivi-
tet kan vara farlig och inte sällan direkt stötande. Ibland 
måste då domstolarna söka rätta till saken. Jag tycker 
inte att det med nödvändighet leder till ett demokratiskt 
underskott. Tvärtom.

Vi saknar dock som bekant en egentlig författnings-
domstol i Sverige. I stället har vi ett lagråd som på förhand 
ska uttala sig om föreslagna lagars förenlighet med 
grundlag och andra övergripande normer. Bakgrunden till 
det mycket starka motstånd som sedan lång tid återfinns, 
främst inom det socialistiska blocket, mot införandet av 
en författningsdomstol, är två mycket valida argument: 
värnet av folkstyret och risken för politisering av dom-
stolen. Dessa i grunden demokratiska argument bygger 
förstås på tanken att all makt utgår från folket. Detta kom-
mer också till tydligt  uttryck i regeringsformen. Samtidigt 
föreskriver regeringsformen att detta folkstyre ska utövas 
under lagarna. Följaktligen är det angeläget att lagarna 
uppfyller högt ställda krav på kvalitet och rättssäkerhet. 
Detta i sin tur förutsätter att lagstiftaren inte låter sig 
styras av tillfälliga, om än så starka, opinioner. Och som 
jag tidigare nämnt kan underlåtenheten att ingripa i lika 
hög grad vara styrd av (tillfälliga) opinioner. Ne bis in 
idem och påföljder för narkotikabrott är nog två sådana 
exempel.

ett valår som detta blir det lätt så  att regeringen och den 
lagstiftande församlingen styrs av tillfälliga opinioner istäl-
let för höga kvalitetsambitioner. Detta leder sällan till god 
lagstiftning. Det riskerar istället att leda till illa övertänkta 
lagstiftningsprodukter som sedan skapar tillämpnings-
problem. Det är bland annat i den skärningspunkten som 
myndigheter och domstolar inte sällan tvingas ta ställning. 
Ibland i strid med lagstiftarens intentioner. Detsamma 
gäller när intern svensk rätt kommer i konflikt med Euro-
parätten och unionsrätten. 

Domstolar ska tillämpa lag och avgöra normkonflikter. 
Det innebär att domstolarna ska åsidosätta en bestämmel-
se som strider mot lag eller annan bestämmelse av högre 
valör. Det åvilar därför varje domstol och myndighet att ex 

officio tillämpa lagprövning. Denna skyldighet gör sig sär-
skilt gällande i de högsta domstolarna. I de fall det saknas 
en tillämplig lagregel ska domstolarna lösa detta genom 
att skapa en rättsregel.

Givetvis måste, som såväl Wersäll, Fura och Munck så 
riktigt hävdar, viss försiktighet förordas. Så har också Hög-
sta domstolen agerat tidigare. Väl försiktigt kan jag möjli-
gen tycka. Högsta domstolens delvis nya och mer aktivis-
tiska hållning om man så vill, har enligt min mening blivit 
nödvändig i takt med Europarättens och unionsrättens 
inflytande. Men framförallt som en följd av att lagstiftaren 
i ökande omfattning inte gör det den ska. Lagstiftaren 
brister i flera hänseenden. För det första tar inte riksda-
gen sitt ansvar när det gäller att lagstifta och täppa till hål, 
även när dessa är uppenbara. Exempel på detta är just de 
problem som ”ne bis in idem”- fallet aktualiserade. För 
det andra har lagstiftaren blivit allt vårdslösare. Kvalitén 
på dagens lagstiftningsprodukter är nästan genomgående 
sämre än tidigare. För det tredje bortser regering och 
riksdag ofta från remissinstansernas yttranden och därtill 
även från Lagrådets kritik, även i de fall den är allvarlig. 
För det fjärde – och kanske mest allvarliga – har riksdagen 
i ett stort antal lagstiftningsärenden övergivit grundlagens 
och Europakonventionens grundläggande rättsstatliga 
principer.

I brist på en författningsdomstol innebär det anförda 
att jag bejakar HD:s nya och mer aktivistiska hållning. Det 
är enligt min mening istället, mot bakgrund av Europa-
domstolens praxis, unionsrätten och lagstiftarens tillkor-
takommanden, särskilt angeläget att HD fortsättningsvis 
inte intar den försiktiga hållning som man tidigare av 
naturliga skäl gjort, utan tar det ansvar som lagstiftaren 
överlämnat. Lagstiftaren kan ibland behöva en normativ 
blåslampa!

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se

”Vi inser 
att all lag-

stiftning är 
ofullkomlig 
och att, när 
den möter 
en vrång 
verklig-
het, den 

be höver 
tolkas och 

utfyllas.”
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Skicka med kostnadsräkning-
en i samband med ansökan om 
prövningstillstånd!

Den uppmaningen riktar 
Högsta domstolen till alla 
försvarare och målsägandebi-
träden.

Högsta domstolen har 
noterat att många för-
svarare och målsägan-
debiträden inte skickar 
med någon kostnads-
räkning när de ansöker 
om prövningstillstånd 
i HD. Men det är viktigt 
att skicka med sin kost-
nadsräkning i samband 
med överklagandet. 

Om kostnadsräkning-
en inte ges in samtidigt 
som överklagandet går 
det åt tid för HD att på-
minna om saken. I vär-
sta fall kan det innebära 
att mål med häktade 
tilltalade och andra mål 
som ska hanteras skyndsamt 
blir liggande onödigt länge.

HD har tagit upp frågan vid de 
årliga överläggningar om hand-
läggningsfrågor som domstolen 

håller med Advokatsamfundet 
och Riksåklagaren.

Det kan finnas en missuppfatt-
ning om att det skulle signalera 
att försvararen eller ombudet 
inte tror på huvudmannens 
överklagande, om han eller hon 

skickar med kostnads-
räkningen samtidigt 
som ansökan om pröv-
ningstillstånd ges in. 
Men HD uppfattar inte 
alls saken så. 

– Av våra ungefär 
5 500 mål som kräver 
prövningstillstånd så 
är det bara 2–3 procent 
som får prövningstill-
stånd, säger Marianne 
Lundius, justitieråd och 
ordförande i Högsta 
domstolen.

Det innebär att HD 
i resterande 97–98 
procent av målen be-
stämmer biträdesersätt-
ningarna utifrån den 

kostnadsräkning som ska ges 
in i samband med ansökan om 
prövningstillstånd.

– Vi tolkar inte det att man 
lägger med sin kostnadsräkning, 

som att man inte tror att man 
ska få prövningstillstånd, försäk-
rar Marianne Lundius.

– Både för domstolens och 
för parternas del skulle vi tycka 
att det var tacknämligt om man 
kunde lägga med sin kostnads-
räkning i samband med att man 
ansöker om prövningstillstånd 
för sin huvudman, förklarar 
Marianne Lundius.

– Det underlättar handlägg-
ningen i HD. Framför allt om det 
inte blir prövningstillstånd blir 
handläggningen snabbare, och 
det gagnar parterna.

riksåklagaren har ingen annan 
synpunkt på frågan, utan instäm-
mer i att det inte ska betraktas 
som att man inte tror på sin egen 
sak, när man skickar med kost-
nadsräkningen när man ger in 
ansökan om prövningstillstånd.

– Vi yttrar oss i praktiken inte 
över kostnadsräkningar i HD i 
de här ärendena, förklarar riks-
åklagare Anders Perklev.

– Vi har inga andra synpunk-
ter än att det naturligtvis är bra 
att ärendena kan avgöras så fort 
som möjligt. MA

Viktigt att skicka med 
kostnadsräkning vid 
överklagande till HD

Marianne Lundius.

Anders Perklev.

JO friar gotländsk lagman
Justitieombudsmannen friar 
lagmannen vid Gotlands tings-
rätt. Förra året anmäldes han 
av Sveriges advokatsamfund.

I beslutet konstaterar Justitie-
ombudsmannen, JO, att det inte 
finns skäl till kritik eller att vara 
orolig för hur tingrätten leds. 

Lagmannen Mikael Mellqvist 
vid Gotlands tingsrätt anmäl-
des i januari 2013 av Sveriges 
advokatsamfund. Samfundet 
anmälde lagmannen för att han 
i två informationsskrifter till 
bland andra advokater hade 
gett uttryck för vissa önskade 
förändringar i diverse rutiner 

på domstolen. Det gällde bland 
annat utsättningen av mål och 
kallelser till förhandlingar, 
utskick av förundersökningspro-
tokoll via e-post, sändande av 
”vanlig” post en gång per vecka 
och stängning av domstolen 
under vissa dagar för verksam-
hetsplanering.

Penningtvättsbrott 
förelås få egen lag
Regeringen föreslår i en propo-
sition att bestämmelserna om 
straff för penningtvätt placeras 
i en särskild lag tillsammans 
med bestämmelser om pen-
ningbeslag och förverkande av 
egendom som har varit föremål 
för penningtvätt.

Några nyheter i förslaget:
Nytt brott: penningtvättsbrott. 

Den nya brottsrubriceringen 
avser att göra det tydligt att pen-
ningtvätt är ett brott.

”Självtvätt” blir brottslig. Även 
den som tvättar vinster från sin 
egen brottslighet (till exempel 
vinning från knarkhandel eller 
rån) ska kunna dömas för pen-
ningtvättsbrott – till skillnad från 
i dag.

Nytt straffansvar för penning-
tvättsbrott i näringsverksamhet. 
Bestämmelsen avser att träffa 
affärsmän som låter sin verk-
samhet användas för åtgärder 
som kan misstänkas vara pen-
ningtvätt.

Lagändringarna föreslås träda i 
kraft den 1 juli 2014.

En polismyndighet 
från nästa årsskifte
Många polismyndigheter blir 
till en enda myndighet från års-
skiftet. I regeringens nyligen 
avlämnade proposition föreslås 
omfattande förändringar av po-
lisens organisation. De 21 polis-
myndigheterna, Rikspolisstyrel-
sen och Statens kriminaltekniska 
laboratorium ska ombildas till en 
myndighet, Polismyndigheten, 
den 1 januari 2015. Säkerhetspo-
lisen ska samtidigt inrättas som 
en fristående myndighet.

Flera skärpningar föreslås på penning-
tvättsområdet.
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Advokatsamfundets nominerade
ombud tar plats till sist
Fem månader efter Advokat-
samfundets nominering utsåg 
regeringen till sist de nomine-
rade till integritetsskyddsom-
bud i Försvarsunderrättelse-
domstolen.

Regeringen utsåg den 13 mars de 
tre integritetsskyddsombud till 
Försvarsunderrättelsedomsto-
len som Advokatsamfundet 
hade nominerat – nära fem må-
nader efter det att nominering-
arna skedde. Det är advokaterna 
Tomas Nilsson, Claes Lundblad 
och Lena Feuk som har utsetts.

Advokatsamfundet nomine-
rade de tre advokaterna den 
22 oktober 2013, och Do-
marnämnden nominerade 
tre tidigare domare. Sedan 
för ordnandena för de tidigare 
integritetsskyddsombuden löpte 
ut, förordnade regeringen 

endast de ombud som Domar-
nämnden hade nominerat, men 
inte dem som Advokatsamfun-
det hade nominerat. Därmed 
har tre integritetsskyddsombud 
saknats alltsedan den 1 decem-
ber 2013.

advokatsamfundet har tidigare 
skarpt kritiserat regeringen för 
att den inte har förordnat det 
föreskrivna antalet integritets-

skyddsombud, och har också 
uppmärksammat konstitutions-
utskottet på Försvarsdeparte-
mentets beredning av ärendet.

Enligt lagen om försvars-
underrättelsedomstol ska 
regeringen förordna integritets-
skyddsombud, som ska bevaka 
enskildas integritetsintresse i 
mål vid domstolen. Ombuden 
ska nomineras av Advokatsam-
fundet och Domarnämnden.

Tomas Nilsson.Claes Lundblad. Lena Feuk.

FÖRSVARSUNDERRÄTTELSEDOMSTOLEN

Skicka inte dokument med metallgem
Advokater bör inte skicka 
post till sina frihetsberövade 
klienter (häkte och anstalt) 
med dokument som satts ihop 
med metallgem.

Skälet är att detta innebär att 
kriminalvårdens personal kom-
mer att öppna försändelsen 

och det därmed finns risk för 
att konfidentiell information 
mellan försvarare och klient kan 
komma att läsas.

Problemet har även adres-
serats inom ramen för det 
pågående arbetet med att ta 
fram särskilda riktlinjer för 
advokatbesök i häkten. För-

hoppningen är att häktesperso-
nalens instruktioner kommer 
att innehålla bestämmelser som 
säger att kuvert och andra post-
försändelser till en intagen som 
ger utslag vid säkerhetskontroll 
inte får öppnas annat än i den 
intagnes eller dennes försvara-
res närvaro.

Proposition om högre 
krav på nämndemän
I en nyligen lämnad proposition 
ger regeringen förslag som är 
avsedda att säkerställa nämn-
demännens lämplighet och 
kompetens för uppdraget och 
göra det tydligt att nämndeman-
nauppdraget inte är ett politiskt 
uppdrag.

Kravet på lämplighet skärps. 
Det ska vara en uppgift för 
domstolen att, när det gäller lag-
lydnad, kontrollera lämpligheten 
hos den som valts till nämnde-
man. Domstolarna bör därför ha 
möjlighet att begära utdrag ur 
belastningsregistret i fråga om 
nämndemän.

Kunde inte föreläggas 
att publicera förtalsdom
En förenings nyhetswebbplats 
och redaktör kunde inte förplik-
tas att publicera förtalsdomen 
mot dem på webbplatsen, som 
inte faller under tryckfrihetsför-
ordningen eller yttrandefrihets-
grundlagen. Det kommer Högsta 
domstolen fram till i en dom. 
Tingsrätten dömde föreningen 
och webbplatsens redaktör att 
bland annat betala skadestånd 
till den förtalade och att publice-
ra domen på webbplatsen under 
minst 30 dagar.

Enligt HD finns det inga förut-
sättningar för ett föreläggande 
att publicera domarna på webb-
platsen enligt 5 kap. 6 § skade-
ståndslagen. HD finner också 
att webbplatsen inte omfattas 
av tryckfrihetsförordningen eller 
yttrandefrihetsgrundlagen, och 
att det är uteslutet att tillämpa 
bestämmelserna om publice-
ringsföreläggande i de grundla-
garna analogt.

Högsta domstolens dom i mål 
nr T 1427-12

Kravet på nämndemännens lämplighet 
skärps i propositionen.
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Företrädaransvaret i skat-
teförfarandelagen bör tas 
bort. Det är slutsatsen i en ny 
rapport.

Professorn och advokaten Carl 
Svernlöv och docent Roger 
Persson Österman har skrivit 
rapporten ”Skatterättsligt 
företrädaransvar – fiskal gräddfil 
utan legitimitet?” på uppdrag 
av Svenskt näringsliv. Enligt 
rapportförfattarnas mening är 
kraven på företrädarna enligt 
skatteförfarandelagen (SFL) 
orimligt sträng.

Svernlöv och Persson Öster-
man skriver att det är anmärk-
ningsvärt att lagstiftningen 
erbjuder staten som borgenär 
två skilda möjligheter att hålla 
aktiebolagsföreträdare person-
ligt ansvariga för bolagets skat-
teskulder. Författarna menar att 
de parallella systemen skapar  
en komplex och svårförståelig 
bild av företrädaransvaret.  
Även om en företrädare till 
punkt och pricka följer Aktie-
bolagslagens (ABL) regler för att 
undvika personligt ansvar, kan 
företrädaren drabbas av SFL:s 
företrädaransvar för skatter – 
och vice versa. Författarnas un-
dersökning av rättspraxis visar 
att ABL:s regler om personligt 

ansvar i praktiken tillämpas 
även för skatteskulder. Deras 
slutsats är att företrädaransvaret 
i SFL bör tas bort.

abl innehåller generella regler 
om personligt betalningsansvar 
för aktiebolags företrädare. Där-
utöver innehåller SFL ett särskilt 

företrädaransvar för juridiska 
personers skatteskulder.

Företrädaransvaret i SFL till-
lämpas mycket strängt i praxis. 
Företrädaren måste för att 
undgå ansvar vidta åtgärder för 
att avveckla bolagets skulder 
senast samma dag som skatte-
skulden förfaller till betalning – 
med hänsyn till alla borgenärers 
intressen.

De enda avvecklingsåtgärder 
som godtas är allmän betal-
ningsinställelse, eller inledande 
av konkursförfarande eller 
företagsrekonstruktion. Enligt 
praxis uppkommer automatiskt 
uppsåt eller grov oaktsamhet 
om man underlåter att vidta de 
åtgärderna.

reglerna i abl ger däremot 
företrädarna en viss tidsfrist att 
vidta åtgärder för att undersöka 
och återställa bolagets ekono-
miska ställning och i sista hand 
avveckla bolaget, samtidigt som 
borgenärerna skyddas. Förfat-
tarna anser att systemet i ABL är 
rimligt – till skillnad från kraven 
i SFL.

Enligt en enkätundersökning 
känner en stor andel av aktiebo-
lagsföreträdarna i Sverige inte 
till att ansvaret för bolagets skat-
teskulder är särskilt strängt. MA

Skatteförfarandelagens 
företrädaransvar bör tas bort

Stockholm blir säte för regional EU-patentdomstol
Sverige och de baltiska 
länderna har undertecknat 
ett avtal om en gemensam 
regional avdelning i EU:s nya 
patentdomstol. Avdelningens 
säte placeras i Stockholm.

Flera år av förhandlingar inom 
EU har lett fram till att patent-
havare genom en enda begäran 
kommer att kunna få patent-
skydd i nästan hela EU. En 
enhetlig patentdomstol skapas 

också som ger förutsättningar 
för en enhetlig rättspraxis.

Den enhetliga patentdomsto-
len kommer att ha en första 
instans och en andra instans. 
Den första instansen kommer 
att ha en central division i Paris 
med sektioner i London och 
München samt lokala/regionala 
avdelningar. Medlemsstaterna 
kan antingen välja att inrätta 
lokala avdelningar eller tillsam-
mans med en eller flera med-

lemsstater inrätta en regional 
avdelning.

Den nordisk-baltiska regio-
nala avdelningens säte placeras 
i Stockholm och rättegångs-
språket i avdelningen ska vara 
engelska. Den regionala avdel-
ningen innebär en viktig närhet 
för regionens användare och 
gör det möjligt för regionens 
domare och ombud att bibe-
hålla och utveckla patenträttslig 
kompetens.

Nu föreslås att det strängaste straff 
som en tilltalad får dömas till i sin 
frånvaro höjs.

Carl Svernlöv.

Roger Persson Österman.

Misshandelsbrott 
utreds snabbare
Utredningstiden för misshan-
delsbrott har minskat de senaste 
åren. Men utredningstiderna för 
andra brottstyper har samtidigt 
blivit längre. Trots att det finns 
krav på skyndsam handlägg-
ning vid ungdomsbrott tar de 
längre tid att utreda än vuxnas 
brottslighet. För misshandel, 
våldtäkt och stöld har däremot 
den totala tiden från anmälan till 
dom minskat något. Det är några 
av resultaten i en ny rapport från 
Brottsförebyggande rådet (Brå).

Mellan 2009 och 2012 har 
medianutredningstiden för miss-
handelsbrott minskat från 83 till 
65 dagar. Men utredningstiden 
har ökat för våldtäkt, från 54 till 
62 dagar, och för utpressning, 
från 58 till 68 dagar.
Handläggningstider i rättsked-

jan 2009–2012 (Brå 2014:7)

Lättare att döma tilltalade 
i deras frånvaro
Regeringen har lämnat en pro-
position med förslag till åtgärder 
för att hantera stora brottmål 
och inställda förhandlingar. Re-
geringen föreslår att det sträng-
aste straff som en tilltalad får 
dömas till i sin frånvaro höjs från 
tre till sex månaders fängelse. 
Propositionen innehåller också 
förslag om utökade möjligheter 
att använda förenklad delgivning 
med den tilltalade. Det föreslås 
även tydligare bestämmelser om 
sanktioner och tvångsmedel när 
den som kallats till en förhand-
ling inte kommer. Regeringen 
föreslår dessutom att det ska 
finnas större möjligheter att 
avgöra delar av ett brottmål mot 
en person. Lagförslagen föreslås 
träda i kraft den 1 juli 2014.

Prop. 2013/14:170 Åtgärder 
för att hantera stora brottmål 
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Nya säkerhetskontroller
i Stockholms tingsrätter
Tingsrätterna i Stockholms 
län, förutom Nacka tings-
rätt, inför successivt i år 
inpasseringsrutiner med 
fasta säkerhetskontroller vid 
domstolarnas entréer. Alla 
advokater som brukar be-
söka Stockholms tingsrätter i 
tjänsten bör omgående skaffa 
advokatlegitimation.

I enlighet med gällande lag-
stiftning ska advokater slippa 
genomgå säkerhetskontroll, men 
i praktiken förutsätter detta ofta 
att advokaten kan intyga att han 
eller hon är advokat, vilket ska 

göras genom legitimation. Det 
absolut smidigaste sättet för en 
advokat att passera inpasserings-
kontrollen är att visa upp sin ad-
vokatlegitimation. Om advokaten 
inte har skaffat advokatlegitima-
tion, kan legitimering i stället ske 
dels genom vanlig fotolegitima-
tion och kallelse eller förordnan-
de, dels genom fotolegitimation 
och ordningsvaktens kontroll i 
Advokatsamfundets matrikel i 
vilken samtliga advokater finns 
listade. Normalt behövs dock 
ingen legitimation om advokaten 
är känd av ordningsvakterna på 
en viss domstol.

– Det är en mycket stor fördel 
både för advokaterna själva och 
för domstolarna om advokater 
skaffar advokatlegitimation. 
Denna särskilda advokatlegiti-
mation underlättar även inpas-
sering i utländska domstolar, 
säger Advokatsamfundets stf. 
chefsjurist Johan Sangborn.

Rådet är därför att alla 
advokater som ofta besöker 
Stockholms tingsrätter i tjänsten 
bör skaffa advokatlegitimation 
genom att kontakta Advokat-
samfundet.

Läs mer på Advokatsamfun-
dets hemsida.

Biträdande jurister får inte legitimationskort
Det är inte aktuellt att införa 
legitimationskort för biträ-
dande jurister.

I och med att Stockholmstings-
rätterna successivt inför fasta 
säkerhetskontroller för inpasse-
ring till domstolarna, har frågor 
uppkommit om de biträdande 
juristernas situation. Vissa 
har framfört önskemål om att 

Advokatsamfundet ska utfärda 
särskilda legitimationskort, lik-
nande advokatlegitimation, även 
för biträdande jurister. En sär-
skild legitimation för biträdande 
jurister utfärdad av Advokatsam-
fundet skulle dock inte hjälpa 
till under inpasseringen vid sä-
kerhetskontroller, eftersom det 
enbart är advokater som i lag är 
explicit undantagna från säker-

hetskontrollen, inte biträdande 
jurister. Advokater har därför 
stor användning av en advokat-
legitimation som direkt styrker 
att personen är advokat och 
därmed inte behöver genomgå 
säkerhetskontroll. Biträdande 
jurister måste i samband med bi-
trädesuppdrag i domstol i stället 
visa fotolegitimation och kallelse 
eller förordnande.

Södertörns tingsrätt i Flemingsberg söder om Stockholm.

Nya former av 
människohandel 
Rikskriminalpolisen har utrett 
sitt första fall av människohandel 
med syfte att utnyttja någon 
för krigstjänst. Det handlar 
om en ung svensk pojke som 
greps utomlands. Våren 2012 
kom information om misstänkt 
människohandel för krigstjänst 
till Rikskriminalpolisen. Enligt 
informationen hade en 16-årig 
svensk pojke gripits utomlands 
i september 2011 efter att han 
hade rest in illegalt i ett land i 
Mellanöstern, skriver Rikspolis-
styrelsen på Polisens hemsida.

– Man misstänkte att poj-
ken och sällskapet han reste 
med sannolikt var på väg till 
ett grannland för att delta i en 
väpnad konflikt, säger kriminal-
kommissarie Kajsa Wahlberg på 
Rikspolisstyrelsen.

Enligt Säkerhetspolisen händer 
det att personer reser eller fås 
att resa från Sverige till Afgha-
nistan, Pakistan, Somalia, Irak, 
Jemen och Syrien för att ansluta 
sig till våldsfrämjande islamistis-
ka nätverk och där tränas för att 
delta i olagliga våldshandlingar 
eller i väpnade konflikter.

Ungdomar är allt 
mindre brottsliga
Män födda 1985 har varit min-
dre brottsliga som unga än de 
män som föddes 20 år tidigare. 
Det visar en stor studie från 
Stockholms universitet. Studien 
analyserar vilken betydelse för-
ändringar i samhällsstrukturen 
har för ungdomsbrottsligheten 
och omfattar alla människor 
födda 1965, 1975 och 1985 som 
bodde i Sverige när de var 16 år. 
Andelen unga män som lagförs 
för brott minskar sedan början 
av 1990-talet, men bland unga 
kvinnor ökar i stället kriminali-
teten. Nedgången i ungdoms-
brottslighet har skett samtidigt 
som ungdomars livsvillkor har 
blivit svårare och präglade av 
större ojämlikhet. Den tydligaste 
riskfaktorn för kriminalitet är då-
liga skolresultat.

”The Life Course of Young 
Male and Female Offenders. 
Stability or Change between 
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När SKL blir nationellt foren-
siskt centrum kan försvararna 
få samma möjlighet som åkla-
garna att begära kriminaltek-
niska undersökningar. Och de 
behöver inte längre själva stå 
för kostnaderna.

Den 1 januari 2015 får Sverige 
en samlad polismyndighet. 
Den samordnas ifrån dagens 
uppdelning i Rikspolisstyrel-
sen och 21 polismyndigheter. I 
december 2013 gav regeringen 
den särskilda utredaren Thomas 
Rolén i uppdrag att se till även 
Statens kriminaltekniska labo-
ratorium (SKL) ska ingå i den 
nya Polismyndigheten och bilda 
en egen avdelning på natio-
nell nivå: Nationellt forensiskt 
centrum (NFC). NFC ska ha 
samma arbetsuppgifter som 
SKL i dag, men ska också ha 
ett utökat huvudansvar för den 
forensiska processen. I dag är 
SKL en anslagsfinansierad och 
självständig myndighet under 
Rikspolisstyrelsen (RPS).

sveriges advokatsamfund har 
lämnat synpunkter på ett utkast 
till organisationsstruktur för 
NFC. Samfundet framhåller att 
det är oerhört viktigt att NFC får 

en oberoende och självständig 
ställning i förhållande till den 
nya Polismyndigheten. 

Advokatsamfundet påminner 
om att de långa handläggnings-
tiderna hos SKL har inneburit 
problem, särskilt i brottmål där 
de tilltalade är häktade. Det är 
av största vikt, skriver samfun-
det, att Sverige lever upp till 
sina internationella åtaganden i 
fråga om brottmålsförfarandet. 
Där är handläggningstiderna för 
det kriminaltekniska arbetet en 
viktig faktor. Därför måste NFC 
ges förutsättningar för en snab-
bare och mer effektiv handlägg-
ning än i dag.

Enligt förslaget ska utred-
ningsuppdrag till NFC behand-

las och prioriteras enligt ett 
särskilt regelverk, och uppdra-
gen ska finansieras av staten. 
Advokatsamfundet är positivt 
till modellen, och understryker 
att målets angelägenhetsgrad 
ska styra prioritetsordningen – 
inte vem som begär åtgärden. 
Exempelvis måste förtur gälla 
lika för åklagare och försvarare i 
mål med häktade tilltalade.

Att de forensiska utredning-
arna ska vara statsfinansierade 
ska innebära att försvarare inte 
längre själva behöver stå för 
kostnaderna när de begär utred-
ningsåtgärder.

advokatsamfundet tillstyrker 
förändringarna inte minst mot 
bakgrund av Europakonventio-
nens stadganden om jämbör-
diga parter i brottmålprocessen.

– Det finns en risk för att det 
renommé och förtroende som 
SKL har haft hittills inte går att 
upprätthålla när verksamheten 
byter namn till Nationellt Fo-
rensiskt Centrum och inordnas 
i polismyndigheten från att 
tidigare ha stått under Rikspo-
lisstyrelsen, säger advokat Jan 
Kyrö som har deltagit i Advokat-
samfundets möten med polisen 
inför omorganisationen. MA

Nytt forensiskt centrum kan ge 
jämbördigare brottmålsprocess

Tidsspillan omfattar mer än själva bilresan
Kammarrätten ger ombud 
ersättning för kringtid vid 
bilresa till förhandling.

Rättsliga biträdens ersättning 
för tidsspillan vid bilresa omfat-
tar inte bara själva körningen, 
utan även tiden för att ta sig till 
och från bilen och att parkera 
den. Dessutom är det rimligt att 
starta resan i god tid för att vara 
på plats med marginal innan 
förhandlingen börjar. Det kom-
mer kammarrätten fram till i ett 

beslut om överklagad ersättning 
för tidsspillan.

ett offentligt biträde i ett LVM-
mål yrkade ersättning för fem 
timmars tidsspillan som gällde 
hans resa mellan Eskilstuna och 
Linköping tur och retur. Men 
förvaltningsrätten tillerkände 
honom ersättning för bara fyra 
timmar. Biträdet överklagade 
beslutet och fick delvis rätt.

Kammarrätten skriver i sitt 
beslut: ”Vid beräkning av tids-

spillan bör även den tid som går 
åt för att ta sig mellan kontoret 
och bilen respektive för att par-
kera bilen och därefter förflytta 
sig till domstolen beaktas. Detta 
gäller även motsvarande tid vid 
hemresan. Det är vidare rimligt 
att beakta att biträdet startar en 
bilresa i så god tid att han eller 
hon är på plats några minuter 
innan förhandlingen ska börja.”

Kammarrättens i Jönköping 
beslut 24/2 2014 

i mål nr 2644-13

Allt fler poliser 
anmäls för brott
Anmälningarna mot poliser 
fortsätter att öka även om de all-
varligaste ärendena har minskat 
något. Det framgår av årsrap-
porten 2013 från Riksenheten för 
polismål. De anmälda brotten till 
enheten har ökat med cirka 15 
procent 2011–2013. Av de nästan 
11 500 brott som anmäldes un-
der året avser 94 procent polis-
anställda. Därutöver handlägger 
enheten också misstankar om 
brott av åklagare, domare och 
vissa andra tjänstemän.

Riksenhetens åklagare har 
utfärdat 42 strafförelägganden 
under år 2013. Många av dem 
avser dataintrång – att polisan-
ställda slagit på sig själva i poli-
sens register vilket inte är tillåtet. 
Andra exempel på de vanligaste 
brottstyperna är tjänstefel, ratt-
fylleri och stöld.

Årsrapporten från 
Riksenheten för polismål

Att de forensiska utredningarna ska 
vara statsfinansierade ska innebära att 
försvarare inte längre själva behöver 
stå för kostnaderna när de begär utred-
ningsåtgärder.

Vanligt med hot och våld 
inom rättsväsendet
Var fjärde medlem i fackförbun-
det Jusek har blivit utsatt för 
våld, hot eller trakasserier de se-
naste två åren. Det visar en en-
kätundersökning som Jusek har 
gjort bland åklagare, domare, 
polisanställda och kronofogdar.

Medlemmar inom Åklagar-
myndigheten och Kronofogde-
myndigheten är mest utsatta. 
Inom Kronofogdemyndigheten 
har nästan 60 procent utsatts 
för någon form av hot, våld el-
ler trakasserier det senaste två 
åren. Bland åklagarna är det 33 
procent.

Anmälningarna mot poliser fortsätter 
att öka.
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Högerback i riskkapitallaget
Från supporter till högerback. 
Den liknelsen gjorde Jenny 
Keisu när hon berättade hur 
det är att gå från advokatrol-
len till att bli chefsjurist för NC 
Advisory som rådger Nordic 
Capitals riskkapitalfonder.

– Jag går  
igång på  
fotboll och 
riskbedöm-
ning. Det 
är en lite 
spännande 
kombina-
tion. Jag tror 
riskbedöm-
ningen skiljer 
sig ganska 
mycket mellan min värld och 
den världen där advokater 
befinner sig, sa Jenny Keisu, när 
hon talade på ett lunchsemina-
rium med Advokat i framtiden 
på Advokatsamfundet den 20 
februari.

Jenny Keisu är sedan 2012 
chefsjurist för NC Advisory, 
Nordic Capital-fondernas råd-
givningsbolag, och hamnade på 
fjärde plats på Veckans Affärers 
lista över Sveriges supertalanger 
2013. Men hon har även hunnit 
med att arbeta som advokat 
på Mannheimer Swartling 
2008–2012 och har sedan tio 
år tillbaka förtroendeuppdrag 
för Svenska Fotbollförbundet. 
Dessutom har hon skrivit en 
bok om styrning och kontroll av 
aktiebolag.

jenny keisu beskrev hur man 
hanterar risker i riskkapital-
branschen där uppgiften är 
att stödja värdeutvecklingen i 
portföljbolagen och maximera 
avkastningen till sina investera-
re, samtidigt som man konstant 
utsätts för mycket tuff gransk-
ning från ägare, myndigheter 
och medier.

– Min roll är att se till att vi 
inte släpper in mål eller i vart 
fall inte får några skott som vi 
inte kan hantera. Sen måste jag 
också bestämma om jag ska gå 
höger, vänster eller rakt fram 
om jag får bollen. Det är ganska 

svåra beslut 
där jag behö-
ver hjälp av 
supportrar, 
men det är 
fortfarande 
mina beslut. 
Vilket är en 
stor skillnad 
jämfört med 
advokatrol-
len.

En för-
klaring till varför riskkapital-
branschen är så hårt granskad 
är enligt Jenny Keisu att bran-
schens omsättning uppgår till 
8 procent av Sveriges BNP och 
att de anställda utgör 7 procent 
av alla privatanställda i Sverige. 
Nordic Capital äger till exem-
pel 27 portföljbolag, omsätter 
årligen cirka 12 miljarder euro 
och har cirka 56 000 anställda i 
hela världen.

riskhantering hos riskkapital-
fonder skiljer sig från andra 
bolag.

– I bedömningen tar man 
väldigt många kalkylerade af-
färsrisker och gör kalkyler över 
vad vi är beredda att riskera 
rent affärsmässigt. Men när det 
gäller legala risker så har vi en 
minimal toleransnivå. Vi måste 
motsvara de höga kraven från 
våra investerare och är noga 
granskade av myndigheter och 
massmedier. Vi har inte råd att 
göra misstag, särskilt inte på det 
legala området.

Bland Jenny Keisus högst 
prioriterade arbetsuppgifter 
finns riskexponering angående 
handelssanktioner, skattefrå-

gor, konkurrensbegränsning, 
korruption, miljöfrågor och 
barnarbete.

Eftersom nästan 50 procent 
av Nordic Capitals kapital i vissa 
fonder kommer från ameri-
kanska pensionsfonder är det 
viktigt att portföljbolagen inte 
bryter mot regler och lagar i 
USA, till exempel amerikanska 

handelssanktioner mot olika 
länder. Skattefrågor är en annan 
riskexponering som kan leda till 
dramatiska konsekvenser.

– Dels kan det kosta väldigt 
mycket pengar att göra fel, dels 
är det jobbigt ur ett medie- och 
myndighetsperspektiv. Vi tar 
absolut noll risk när det gäller 
skatt. MC

ADVOKAT I FRAMTIDEN

”När det gäller legala risker så har vi en minimal toleransnivå. Vi måste motsvara 
de höga kraven från våra investerare, och är noga granskade av myndigheter och 
massmedia”, sa Jenny Keisu. 

Jenny Keisu, chefsjurist för NC Advisory, på 
lunchseminarium med Advokat i framtiden. 
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Världen

Regeringen föreslår i en 
lagrådsremiss nya regler för 
erkännande och verkställighet 
av utländska domar.

För att en utländsk dom ska 
kunna verkställas i Sverige krävs 
det i allmänhet att en domstol 
först fattar ett särskilt beslut 
om att domen är verkställbar. 
Sådana beslut fattas i dag av 

Svea hovrätt. I den nya lagråds-
remissen föreslår regeringen 
att prövningen i stället görs i 
tingsrätt. 

Gemensamma EU-regler om 
vilken medlemsstats domstol 
som kan pröva en privaträttslig 
tvist finns i Bryssel I-förordning-
en. Förordningen innehåller 
även regler om erkännande och 
verkställighet av domar som har 

meddelats i en annan medlems-
stat.

EU har beslutat om en revi-
derad förordning, som innebär 
att det blir enklare och går 
snabbare att verkställa domar i 
EU. I lagrådsremissen föreslår 
regeringen nya lagregler som 
ska komplettera förordningen. 
De flesta av lagförslagen föreslås 
träda i kraft den 10 januari 2015.

Sverige är det tredje mest 
rättssäkra landet i världen. 
Bara Danmark och Norge har 
bättre resultat i den inter-
nationella undersökningen 
World Justice Project 2014.

I rapporten för 2014 kommer 
Sverige på första plats i en av 
åtta rättssäkerhetsdimensioner, 
grundläggande rättigheter. I den 
förra undersökningen, som pre-
senterades 2012, hade Sverige 
förstaplatserna även i dimensio-
nerna frånvaro av korruption, 
öppet styrelseskick och genom-
förande av regler.

Trots det finns Sverige fort-
farande bland de tio främsta i 
varje rättssäkerhetsdimension. 
Enligt rapporten är Sveriges 
myndigheter och domstolar 

bland världens mest effektiva 
och öppna, även om rapporten 
uttrycker viss oro bland annat 
för upplevda dröjsmål i dom-
stolsprocesser.

de rättssäkraste 
länderna enligt WJP:s 
index ligger i nord-
västra Europa och 
Oceanien. Det enda 
icke-västerländska 
land som finns med 
på listan över de tio 
mest rättssäkra län-
derna är Singapore. 
USA hamnar på 19:e 
plats av de 99 under-
sökta länderna och Ryssland på 
80:e.

WJP:s rättssäkerhetsindex 
(rule of law index) mäter hur 

människor upplever rättssäker-
het i sitt vardagsliv. Undersök-
ningen analyserar enkätsvar 
från mer än 100 000 hushåll 
och 2 400 experter över hela 

världen. Länderna 
utvärderas utifrån 
åtta rättssäkerhets-
dimensioner, bland 
annat frånvaro av 
korruption, ordning 
och säkerhet, öppen-
het i samhället och 
rättskipning i civilmål 
och brottmål.

The World Justice 
Project är en ideell 
organisation som 

grundades på initiativ av bland 
annat det amerikanska advo-
katsamfundet, American Bar 
Association, 2006.

Nya regler för att verkställa utländska domar

Sverige global trea 
i rättssäkerhet

Ny CSR-guide 
för advokater
CCBE, Rådet för de europeiska 
advokatsamfunden, har antagit 
en ny vägledning om samhälls-
ansvar, så kallad CSR (Corporate 
social responsibility), vid advo-
katverksamhet.

Den första vägledningen (Gui-
dance I) antogs den 7 februari 
2013. Den nya vägledningen, 
Guidance II, fördjupar frågorna: 
varför advokater och advokat-
samfund behöver vara medvetna 
om CSR-frågor, vilka utmaningar 
det innebär och hur den framtida 
utvecklingen kan se ut. CCBE:s 
vägledning betonar att CSR-reg-
ler för advokater särskilt måste 
beakta advokatrollens särdrag.

Advokatprotester mot 
turkiskt Twitter-förbud

Advokatsamfundet i 
Turkiet har vänt sig till 
domstol för att upphäva 

blockerandet av Twitter. Mikro-
bloggen blockerades natten till 
den 21 mars bara några timmar 
efter att premiärminister Tayyip 
Erdoğan sagt att Twitter skulle 
raderas ut sedan flera ljudinspel-
ningar om korruption i kretsen 
kring honom anonymt lagts ut på 
sociala medier.

Turkiets vice premiärminister 
Ali Babacan säger att block-
eringen av Twitter är tillfällig och 
att man ska förhandla med Twit-
ter om en gemensam lösning. 
Turkiets president Abdullah Gul 
skriver nu på Twitter att stäng-
ningen av mikrobloggen är oac-
ceptabel. EU-kommissionären 
Neelie Kroes säger att ”Twitter-
förbudet i Turkiet är grundlöst, 
meningslöst, fegt". F
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Twitter skapar splittring i Turkiet.

Sverige är 
inte längre 
bäst i världen 
inom områ-
dena korrup-
tion, öppet 
styrelseskick 
och genom-
förande av 
regler, enligt 
World Justice 
Projects glo-
bala rättssä-
kerhetsindex.

1. Danmark
2. Norge
3. Sverige
4. Finland
5. Nederländerna
6. Nya Zeeland
7. Österrike
8. Australien
9. Tyskland
10. Singapore

RÄTTSSÄKRAST 
I VÄRLDEN



Sverige global trea 
i rättssäkerhet

Norstedts Juridik – främst för de främsta.

))) CRITO

Crito växer. Igen.
Bakom Crito, vårt internetverktyg för affärsjuridiska avtal, står några av Sveriges främsta affärsjurister. 
De ger dig inte bara best practise-klausuler, du får också ta del av deras kompetens och erfarenhet 
via omfattande kommentarer, inklusive förhandlingsråd och mycket annat. 
Allt kristallklart presenterat och mycket enkelt att använda.

Crito växer ständigt. I år kommer ytterligare tre nya moduler. Alla skrivna av de främsta, förstås.

Läs mer om Crito på nj.se eller hör av dig till 
Helena Viridén, 08-598 192 95, helena.viriden@nj.se
Peter Werklund, 08-598 191 49, peter.werklund@nj.se

AFFÄRSJURIDISKA AVTAL

 Aktieägaravtal. Författare: Christer Danielsson   
 Anställningsavtal. Författare: Toivo Öhman, Raoul Smith NYHET!
  Bolagsrätt – kapitalanskaffning. Författare: Svante Johansson   
 Företagsöverlåtelse. Författare: Christer Danielsson, Magnus Forssman   
  Handels- och kommanditbolag. Författare: Jonas Näsman   
 Konsult och uppdragsavtal. Författare: Magnus Tonell, Johan Åberg NYHET!
 Köp av lös egendom. Författare: Jon Kihlman 
  Köp och hyra av fast egendom. Författare: Nils Larsson, Assur Badur   

FÖRST UT AV DE KOMMANDE MODULERNA

 Fullmakter. Författare: Jon Kihlman

KOMMER SNART!

NYHET! NYHET!



14 Advokaten Nr 3 • 2014

Reportage Sexualbrott och samtycke

Huruvida man ska ha en sam-
tyckeslagstiftning eller en 
medellagstiftning är i första 

hand en lagstiftningsteknisk fråga. 
Oberoende om man vill ha en väldigt 
vid reglering eller inte så är det klart 
fördelaktigt att använda den reglering 
vi har i dag och utvidga den vid behov, 
sa Petter Asp, professor i straffrätt vid 
Stockholms universitet, när han höll 
ett föredrag på Föreningen för lagstift-
ningslära den 19 februari.

I debatten har det framförts krav 
på en ren samtyckeslagstiftning, men 
Petter Asp ser i stort sett inga skäl som 
talar för en sådan. 

Hans huvudargument är att sam-
tycke är ett normativt begrepp som 
måste fyllas med innehåll, annars ger 
det överhuvudtaget inget stöd åt dom-
stolarna. 

En kompletterande bestämmelse av 
den typ som föreslogs i SOU 2010:71 
(”sex utan tillåtelse”) ställer han sig 
emellertid bakom.

– Den är inte alls förknippad med 
samma problem som en ren samtyck-
esreglering, säger han.

– vi har ägnat väldigt lite tid att dis-
kutera vad vi egentligen menar med 
samtycke eller vilka fall som skulle fal-
la in därunder. Fallen i Tensta, Lund 
och Göteborg, som är de senaste som 
har lett till mest diskussion, säger 
egentligen ingenting om den nuvaran-
de lagstiftningens tillräcklighet eller 
otillräcklighet i det avseendet som är 
aktuellt här, det vill säga regleringens 
omfång.

Petter Asp menar emellertid att 
fallen i Lund och Göteborg ger anled-

ning att fundera på om Sverige borde 
kriminalisera vissa former av oakt-
samhet.

– Jag kan inte se något annat skydds-
intresse som vi värderar så högt där 
det helt saknas kriminalisering av 
oaktsamhet. Jag ser inte heller något 
hållbart skäl mot en kriminalisering 
av grov oaktsamhet som på samma 
sätt som i annan lagstiftning begrän-
sas till medveten oaktsamhet. En så-
dan reglering skulle inte lösa alla pro-
blem, men det skulle bidra till skyddet 
av den sexuella självbestämmanderät-
ten och träffa fall som är klart straff-
värda men i dag ändå är straffria.

Straffrättsprofessor Petter Asp välkomnar en kriminalisering av grov oaktsam-
het. Däremot vill han skydda den sexuella självbestämmanderätten genom att 
bygga vidare på dagens reglering. 

TEXT MATS CATO FOTO ISTOCKPHOTO

Nytt alternativ till 
samtyckesreglering

”Vi har ägnat 
väldigt lite tid 
att diskutera 

vad vi 
egentligen 

menar med 
samtycke.”

Straffrättsprofessor 
Petter Asp presente-
rades av justitierå-
det Stefan Lindskog 
inför Föreningen för 

lagstiftningsläras 
diskussion på temat 

”Sexualbrott och 
samtycke”.
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– Det är naturligtvis en alldeles för 
förenklad syn. I de allra flesta fall när 
man drabbas av oaktsamhetsansvar 
gör man något uppsåtligen men är 
oaktsam i någon del av gärningen.

Den andra invändningen som hörs 
ibland är att det skulle leda till risker 
för att domstolarna skulle döma per-
soner alltför lättvindigt. Petter Asp 
tycker i och för sig att man ska vara 
försiktig med att skapa lagar som ger 
särskilda bevissvårigheter, men me-
nar att man när det gäller allmänna 
rekvisit som uppsåt och oaktsamhet 
måste kunna utgå ifrån att domstolar-
na upprätthåller gällande beviskrav. n

under diskussionen som ägde rum 
efter föredraget frågade Advokat-
samfundets generalsekreterare Anne 
Ramberg vem det är som ska sätta 
måttstocken för vad som ska vara mo-
raliskt accepterat för att det inte ska 
anses vårdslöst.

– Jag tror man behöver en betydligt 
mer grundlig diskussion om man ska 
införa ett generellt oaktsamhetsan-
svar. Men om man håller sig till en kri-
minalisering av grov oaktsamhet och 
klargör att detta är avsett att träffa fall 
av medvetet risktagande, undviker 
man de allra svåraste frågorna och det 
hela blir i huvudsak en bevisfråga på 

samma sätt som när det gäller uppsåt, 
svarade Petter Asp.

Då krävs inte att den misstänkte har 
insett att målsägaren inte samtyckte, 
utan det krävs bara att den misstänkte 
har insett risken för att målsäganden 
inte samtyckte. Håller man sig till så-
dan kvalificerad oaktsamhet bör en 
utvidgning av ansvaret vara ganska 
okontroversiell, enligt Petter Asp.

det finns några invändningar mot 
oaktsamhetsansvar i det här samman-
hanget. Den ena är att våldtäkt till sin 
natur är ett uppsåtsbrott, det är något 
man gör med vett och vilja.

”En kriminalisering 
av grov oaktsam-

het skulle bidra 
till skyddet av den 
sexuella självbe-

stämmanderätten 
och träffa fall som 
är klart straffvärda 
men i dag ändå är 

straffria.”

Reportage Sexualbrott och samtycke
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Reportage Svensk juriststämma

Svensk juriststämma hölls den 12–13 februari 
i Stockholm. Evenemanget lockade cirka 

600 deltagare från rättsväsendet, 
förvaltningen och advokatbyråerna. Vid 

stämman medverkade Advokatsamfundet, 
nätverket Hilda och flera advokater.

TEXT OCH FOTO MATS CATO, TOM KNUTSON

Stora förändringar väntar på upp-
handlingsområdet. Nya EU-direktiv 
ska implementeras och flera utred-
ningar pågår. Dessutom omorgani-
seras Konkurrensverket.

Advokat Eva-Maj Mühlenbock inledde 
seminariet med att ge en historisk 
tillbakablick av gamla LOU, lagen om 
offentlig upphandling, som trädde 
i kraft 1994. Lagen har genomgått 
många förändringar och den har ofta 
kritiserats av upphandlare. Nu vän-
tar en ny förändring igen. Den 11 fe-
bruari antog EU:s ministerråd tre nya 
direktiv för offentlig upphandling. 
Förhandlingarna har pågått i flera år 
och målet är att de nya direktiven ska 

skapa ett enklare och mer effektivt re-
gelverk och bland annat göra det lätt-
are för små och medelstora företag att 
konkurrera på EU-marknaden. 

I Sverige har arbetet med att imple-
mentera direktiven påbörjats. Efter 
sommaren räknar Eva-Maj Mühlen-
bock med att vi får se något resultat 
från utredningen. Det har funnits 
stora förväntningar angående de nya 
direktiven.

– Jag tror tyvärr inte att förväntning-
arna på de nya direktiven kommer att 
infrias. Vad som framför allt finns i di-
rektiven är en kodifiering av praxis, sa 
Eva-Maj Mühlenbock som presentera-
de ett urval av nyheterna i de tre nya 
direktiven för offentlig upphandling:

l   Förenkling av och mer flexibel 
lagstiftning samt kodifiering av 
praxis.

l   Övergång till elektronisk kommu-
nikation i offentlig upphandling.

l  Nya upphandlingsförfaranden.
l   Uppdelningen mellan A- och B-

tjänster avskaffas.
l   Större handlingsfrihet vid vård- 

och omsorgsupphandlingar.
l   Obligatorisk uteslutning vid onor-

malt låga anbud.
l   Möjlighet till uppdelning av kon-

trakt.
l   Bättre möjlighet att beakta miljö-

hänsyn och sociala hänsyn. 
l   Upphandling av anknutna enheter 

(in house).

OFFENTLIG UPPHANDLING

Flera stora förändringar väntar

Eva-Maj 
Mühlenbock.

Advokat- 
samfundet 
och Hilda 
på Svensk 

juriststämma
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Reportage Svensk juriststämma

» 

En inte alldeles lyckad konstruktion 
enligt Eva-Maj Mühlenbock.

– Jag tror inte att man känner sig lika 
fri och kan vara lika aktiv i sin rådgiv-
ning om man är under samma tak 
som den som också utövar tillsynen, 
sa hon och tillade: 

– Rådgivning har varit bra för att 
ge upphandlarna trygghet. Jag tycker 
inte att Konkurrensverket ska ha råd-
givningen. Det är bra att man samlar 
den tidigare spridda rådgivningen 
men inte under tillsynen.

Eva-Maj Mühlenbock tog även upp 
flera andra aktuella ämnen, till exem-
pel frågor om onormalt låga anbud, 
samarbete mellan leverantörer samt 
skadestånd. n

l   Ändring av villkor under pågåen-
de upphandlingskontrakt. 

eva-maj mühlenbock berörde även an-
dra utredningar som pågår och som 
rör offentlig upphandling. 

Bland annat tog hon upp den utred-
ning som ser över reglerna om över-
prövning, som ska redovisas i juni i 
år. Syftet med översynen är att öka ef-
fektiviteten men Eva-Maj Mühlenbock 
frågade sig om det behövs en sådan 
översyn eftersom endast mellan fyra 
och sju procent (beroende av hur man 
räknar) av alla upphandlingar över-
klagas. 

Och då ska man, menade hon, be-
tänka att det årliga värdet av offent-

liga upphandlingar i Sverige uppgår 
till cirka 500 miljarder kronor, vilket 
motsvarar 20 procent av Sveriges 
BNP. I antal räknat är det drygt 3 000 
upphandlingar som överprövas årli-
gen. 

– Är det så mycket att förvånas över, 
att mellan fyra och sju procent över-
prövas av våra domstolar? Kan vi inte 
gemensamt slå hål på den myten! 
Bilden i medierna är missvisande, sa 
Eva-Maj Mühlenbock bestämt. 

en annan stor nyhet på upphandlings-
området är att från och med den för-
sta juli träder Konkurrensverkets nya 
organisation i kraft. Då samlas all råd-
givning och tillsyn under samma tak. 

OFFENTLIG UPPHANDLING

Domstolarnas makt i normbildningen 
är inget nytt. Rätten, inte bara dom-
stolar utan även juridisk argumenta-
tion generellt sett, har fått allt större 
inflytande på olika nivåer i samhället 
sedan mitten på 1980-talet.

Det sa advokaten och docenten Ola 
Wiklund när han talade vid ett semina-
rium om domstolarnas växande makt 
och hur det påverkar riksdagens roll 
som lagstiftare.

Till exempel kan det röra sig om ad-
vokater i transaktioner och processer i 
ett internationaliserat näringsliv, tjäns-
temän på EU-kommissionen, FN eller 
jurister som i allt större utsträckning 
yttrar sig i media.

– Internationella forskare på området, 
både rätts- och statsvetenskapliga, 
är ganska eniga om att hela västvärl-
den har gått igenom den här utveck-
lingen de senaste 30 åren, sa Ola 
Wiklund.

enligt ola wiklund fick Sverige rätts-
ligt sett i och med EU-medlemskapet 
marknadsekonomi med fri konkurrens 
som en konstitutionell norm för stats-
skicket. Han menar att den stora frågan 
nu är rättens autonomisering.

– Juristerna i de överstatliga institu-
tionerna och domstolarna i Luxemburg 
och Strasbourg tillsammans med de 
nationella domstolarna och jurister i 
regeringskanslier i medlemsstaterna 
har startat ett normbildningssystem 
som är som en evighetsmaskin där 
politiker i de nationella parlamenten i 
allt mindre utsträckning kommer in och 
kan förändra, sa han.

i debatten deltog även kammarrätts-
rådet och docenten i Europarätt Mona 
Aldestam, konstitutionsutskottets ord-
förande Peter Eriksson (MP), Andreas 
Norlén (M) och Lena Sommestad (S). 
Samtalsledare var före detta justitierå-
det Sten Heckscher.

RIKSDAGEN SLUT SOM 
CIVILRÄTTSLIG LAGSTIFTARE

Kvinnliga 
ledare kan 

göra skillnad
– vänd!

Svensk jurist-
stämma 2014 hölls 

på Clarion Hotel 
Sign i Stockholm. 

Evenemanget inne-
höll ett stort utbud 
av seminarier och 

debatter.
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Reportage Svensk juriststämma

Hur kan jämställdheten i arbetsli-
vet öka, vad krävs för att Sverige 
ska få fler kvinnliga chefer och vad 
utmärker en god ledare? Frågorna 
besvarades på Svensk juriststäm-
ma.

– Jag tycker att den stora skillnaden i 
jämställdhetsarbetet är om vd:arna el-
ler de olika domstolarnas chefstjänste-
män går i bräschen eller inte. Är jäm-
ställdhet något som ledningen brinner 
för eller något som delegeras längst ut 
i en korridor, sa jämställdhetsminister 
Maria Arnholm, som var en av tre ta-
lare när Advokatsamfundets nätverk 
Hilda arrangerade ett seminarium om 
jämställdhet och ledarskap på Svensk 
juriststämma den 12 februari.

Jämställdhetsministern gav exem-
pel på hur kvinnliga ledare kan använ-
da sin egen makt för att skapa större 
jämställdhet. Hon berättade att Marie 
Rudberg, administrativ direktör på 
företagarorganisationen Svenskt Nä-
ringsliv, har bestämt sig för att arbeta 
för jämställdhet. När hon upphandlar 
juristtjänster anlitar hon bara byråer 
som har kvinnliga delägare.

– Det är också ledarskap att se den 

Krävs ny lagstiftning och mer re-
surser för att komma åt näthatet? 
Åsikterna går isär bland politiker 
och jurister.

– Det spelar ingen roll hur många brott 
jag anmäler från den anonyma häckla-
ren eller den som jagat mig med anti-
semitiska uttalanden. Det läggs ändå 
bara ner. Det är det allmänna intrycket 
– att rättssamhället har kapitulerat när 
det gäller kränkningar på internet, sa 
professor Mårten Schultz som var mo-
derator på debatten om näthat.

Riksåklagaren Anders Perklev be-
rättade att anmälningarna har ökat 20 
procent de senaste tre åren, men att 

bara 200 av 5 800 anmälningar ledde 
till åtal 2013. Oftast skrivs de av direkt 
eftersom åklagaren bara ska väcka 
åtal om det är särskilt påkallat ur all-
män synpunkt. Normalt får inte hus-
rannsakan göras och bristen på kom-
petens när det gäller IT-brottslighet är 
också ett problem.

– Även om alla brott ska bekämpas 
så måste prioriteringar göras. Det är 
ganska rimligt att samhället lägger 
större resurser på den allvarligare 
brottsligheten. Vi måste även i framti-
den ha den sorteringsmekanism som 
åtalsprövningsregeln innebär, sa An-
ders Perklev.

För att komma åt näthatet före-

makt jag själv har och sedan fatta be-
slut utifrån mina egna värderingar, sa 
Maria Arnholm.

Hon berättade också om jämställd-
hetsprojektet Battle for the numbers, 
där vd:arna i tio svenska storföretag 
gick samman 2013 för att få fler kvin-
nor på ledande chefsbefattningar.

maria arnholm underströk att jäm-
ställdhet också är en kompetensfråga. 
Till exempel tog hon upp bristen på 
civilingenjörer, som kan motverkas 
om fler kvinnor väljer yrket, och bris-
ten på personal i vård och skola, som 
kan motverkas om fler män väljer att 
arbeta inom områdena.

– Vi går mot två decennier med 
kompetensbrist i det här landet och 
det kommer verkligen att tala för de 
icke-stereotypa yrkesvalens fördel, sa 
hon.

För jämställdhetsministern är det 
viktigaste just nu att motverka löne-
skillnader mellan könen, våld mot 
kvinnor i hemmet och att pojkar kom-
mer efter i skolan. Ett sätt att påverka 
löneskillnaderna är att få kvinnor att 
jobba mer och män att ta mer föräld-
raledigt.

– Det är dags att införa en tredje 
öronmärkt månad för att bidra till 
ökad jämställdhet, sa Maria Arnholm.

När det handlar om att minska lö-
neskillnaderna och kvotera in kvinnor 
i börsbolagens styrelser tror hon inte 
på statliga ingrepp. Men i kvoterings-
frågan börjar hon tveka.

– Händer det ingenting lite mer sub-
stantiellt vid det här årets bolagsstäm-
mor är jag beredd att ompröva min 
inställning, sa hon.

nästa talare var amanda lundeteg, 
vd för stiftelsen Allbright, som arbetar 
just med att öka andelen kvinnor på 
ledande positioner och skapa mer di-
versifierade bolagsstyrelser.

– Vi tror på meritokrati. Den som 
har bäst meriter ska ha jobbet, sa hon 
och berättade om Allbrights årliga 
rapport där börsbolagen listas efter 
hur många kvinnor de har på ledande 
positioner.

Enligt den senaste rapporten styrs 
svenska företag fortfarande av en ho-
mogen grupp män. Andelen kvinnor 
i ledningsgrupperna har visserligen 
ökat från 14 till 17,8 procent sedan ett 
år tillbaka, men i själva verket har inte 

slog Anders Perklev och Lars Hall-
berg, chef på Länskriminalpolisen i 
Stockholm, att det satsas mer på ut-
bildning, metodstöd, internationellt 
samarbete, samtidigt som polisen och 
åklagarna får ökade resurser.

lars hallberg konstaterade att nät-
hatet inte är ett prioriterat område 
för polisen, men att det ändå görs en 
hel del. Bland annat planeras ett na-
tionellt IT-brottscentrum som ska fö-
rebygga brott.

Lagman Charlotte Brokelind krävde 
ny lagstiftning och fick applåder från 
publiken.

– Vi måste gå på operatörerna som 

JÄMSTÄLLDHET

NÄTHAT

Kvinnliga ledare kan göra skillnad

Hur ska näthatet stoppas?
”Vi måste gå 
på operatö
rerna som 
tillhanda

håller tjäns
terna med 

ekonomiska 
sanktions

möjligheter.”

Anders Danielsson.

Amanda Lundeteg.
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vanligaste förnamnen på bolagens 
vd:ar, vilka i år var Johan följt av An-
ders, Per, Peter, Thomas och Lars. 
Inga av de vanligaste tio namnen är 
kvinnonamn.

seminariet avslutades av Anders Da-
nielsson, generaldirektör för Migra-
tionsverket och före detta generaldi-
rektör för Säpo, som talade om sina 
erfarenheter av ledarskap.

– Man brukar säga att någon är född 
ledare. Det tror inte jag på. Du kan 
ha talang, men jag tror att du lär dig 
ledarskap och sen har du ett intresse. 
Du tycker det är roligt att leda. Då kan 
du bygga upp ett ledarskap, sa han.

Anders Danielsson sa att myndig-
hetschefer har möjlighet att påverka 
i jämställdhetsfrågor genom att sätta 
ner foten, vara väldigt tydliga och få 
till stånd ändringar i rekryteringen. 
Han berättade att när han var läns-
polismästare i Skåne ifrågasatte han 
upprepade gånger varför inte kvinnor 
kunde ingå i insatsstyrkan och till slut 
gav det resultat.

– Jag ställde den berömda frågan 
”varför” fem gånger. Prova det någon 
gång. Då brukar man få svaret. n

trams. Yttrandefriheten ska visst vara 
intakt, men det är vi som värnar den 
verkliga yttrandefriheten, det demo-
kratiska och jämställda samhället, 
som måste få bestämma nu.

Justitieminister Beatrice Ask (M) 
tycker inte att rättsväsendet har kapi-
tulerat. Hon sa nej till ökade resurser, 
ny lagstiftning och mer granskning av 
operatörerna. I stället förespråkar hon 
ändringar i nuvarande lagstiftning, vet-
tiga regler för operatörerna och effek-
tivare arbetsmetoder. Exempel på änd-
ringar i lagstiftningen är att ”särskilda 
skäl” ska tas bort för att få väcka åtal 
vid förtal och att lagstiftningen om ola-
ga hot och ofredande moderniseras.

Beatrice Ask tycker inte att proble-
met alltid är att integritet står mot ytt-
randefrihet.

– Däremot måste man sortera vilket 
som är vad för att kunna göra en riktig 
avdömning. På grund av den snabba 
utvecklingen befinner vi oss i en sits 
där vi inte riktigt har sorterat allt.

ordföranden i justitieutskottet Mor-
gan Johansson (S) instämde i att det 
bästa vore att förstärka den nuva-
rande lagen utan att skada de publi-
cistiska principerna. Han kunde inte 
heller lova mer resurser, men var öp-
pen för att pröva de flesta vägar för att 
komma åt näthatet. n

antalet kvinnor i ledningen blivit fler, 
ledningsgrupperna har bara krympt i 
storlek.

Amanda Lundeteg tog upp den se-
naste forskningen från Harvard Busi-
ness Review som visar att bolag som 
har minst en kvinna i styrelsen har 42 
procent högre rörelseresultat, 66 pro-

cent högre avkastning på investerat 
kapital och löper 20 procent mindre 
risk att gå i konkurs.

Amanda Lundeteg lockade till 
skratt när hon visade den så kallade 
”Anderslistan”, som infördes av Veck-
ans Affärer på 2000-talet och som 
finns med i rapporten. Den visar de 

tillhandahåller tjänsterna med ekono-
miska sanktionsmöjligheter. Ytterst 
måste det finnas en myndighet som 
har rätt att dra ut sladden när det går 
för långt och vi har redan den myndig-
heten, Datainspektionen, sa Charlotte 
Brokelind.

Att hon kräver ny lagstiftning inne-
bär enligt henne att hon riskerar att 
trakasseras på nätet, vilket hon ser 
som ett bevis för att yttrandefriheten 
har blivit ett hot mot sig själv.

– Politikerna måste ta ansvar och 
våga stå upp mot journalister och an-
dra som hävdar att man inte kan göra 
något för att yttrandefriheten skulle 
inskränkas. Jag menar att det är bara 

Så be- 
kämpades 
den grova

organiserade 
brottslig- 

heten 
i Södertälje 

– vänd!

JÄMSTÄLLDHET

NÄTHAT

Jämställdhetsminis-
ter Maria Arnholm 
är fortfarande tvek-

sam till kvotering 
av kvinnor till börs-
bolagens styrelser, 
men hon kan tänka 
sig att ompröva den 

inställningen.

Reportage Svensk juriststämma
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Myndigheterna arbetade gemen-
samt i Södertälje för att bekämpa 
det kriminella syrianska nätverket 
”The Syrian Brotherhood”. Det blev 
avgörande för att nå framgång.

När polishuset i centrala Södertälje 
besköts i september år 2005 innebar 
det en obehaglig överraskning av hur 
långt de kriminella var beredda att gå 
och hur öppet de vågade utmana och 
trotsa polisen och andra myndigheter. 
I samband med att Södertäljepolisen 
stod inför de här utmaningarna sjösat-
tes ett regeringsuppdrag som innebar 
en gemensam satsning mot den grova 
organiserade brottsligheten år 2009. 
Satsningen går ut på att ett antal myn-
digheter, i dag ett tiotal, ska samverka 
med gemensamma mål och inrikt-
ning för att kunna slå mot den grova 
organiserade brottsligheten. Enligt 
polisöverintendent Johan Grenfors 
från Rikskriminalpolisen spelade den 
gemensamma insatsen en avgörande 
roll för arbetet i Södertälje att bekäm-
pa det kriminella syrianska nätverket 
”The Syrian Brotherhood”.

polisen i stockholm presenterade en 
problembild av situationen i Söder-
tälje för det så kallade operativa rådet 
som visade en pyramid med tre nivåer.
Våldskapitalet. I pyramidens bas 

finns det så kallade våldskapitalet. 
Här finns de kriminella som rör sig 
ute på gatan och utför grovjobbet 
inom den grova organiserade brotts-
ligheten, bland annat narkotika- och 
våldsbrott, rån, stölder, mord samt 
utpressning. De använder sig av ex-
klusiva attribut, till exempel bilar och 
klockor. I första hand riktas våldet 
mot andra kriminella grupperingar 
men man skramlar gärna med hot om 
våld mot myndighetsföreträdare som 
poliser och kommuntjänstemän. 
Experterna. I pyramidens mitt 

finns experterna. De är nödvändiga 
för att brottsligheten ska kunna lyf-
tas till en mer avancerad nivå. Det 
handlar om kriminella personer som 
har förmågan att organisera kvalifi-
cerade brottsupplägg. Men det kan 

också vara till exempel jurister, bank-
tjänstemän, myndighetstjänstemän, 
företagare samt personer som kan ta 
fram, förvalta, tvätta kapital eller ge 
råd som underlättar för de kriminella 
att begå brott.
Imperiebyggarna. Det är svårt att 

peka på enskilda personer i den syri-
anska etniciteten som befinner sig på 
toppen i pyramiden, enligt Grenfors. 
Det finns däremot personer som kan 
ha positioner och inflytande inom 
näringsliv, i föreningar eller ingå i så-
dana sammanhang att de ser egna för-
delar med att behålla en struktur som 
kan ses som ett parallellt samhälle 
som även främjar viss typ av krimi-
nalitet. Det skulle exempelvis kunna 
vara fastighetsägare som tillhandahål-
ler lokaler, personer som medlar vid 

brott, företagare som driver verksam-
het inom exempelvis assistansvård, 
personer som lånar ut eller investerar 
pengar i verksamhet där det finns sto-
ra möjligheter till brott.

Johan Grenfors gav flera exempel 
på det och hur de olika myndighe-
terna kunde samarbeta på ett fram-
gångsrikt sätt. En ledstjärna i arbetet 
var att följa pengarna. De agerande 
myndigheterna var överens om att 
angripa kriminaliteten underifrån för 
att komma till rätta med den. De insåg 
att det var meningslöst att ge sig på de 
övre lagren innan de hade kommit till 
rätta med våldskapitalet.

– Det var först när vi kunde visa på 
en radikal förbättring som vi också 
fick Södertäljeborna att våga samar-
beta med rättsväsendet.

Advokaten Per Furberg och hov-
rättsassessorn Anna Graninger 
redovisade hur övergången från 
pappersdokument till elektroniska 

system kräver delvis nya be-
stämmelser om straffansvar och 
tvångsmedel.

2013 trädde nya bestämmelser 

i kraft om urkundsförfalskning 
och andra förfalskningsbrott. 
Dessutom lämnade Utredningen 
om it-brottskonventionen ett 

NYA TVÅNG OCH STRAFF I IT-MILJÖ

Så bekämpades den grova organiserade        brottsligheten i Södertälje
GROV ORGANISERAD BROTTSLIGHET

”Det var först 
när vi kunde 

visa på en 
radikal 

förbättring 
som vi också 

fick Söder
täljeborna 

att våga 
samarbeta 
med rätts
väsendet.”
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Grov organiserad 
brottslighet är ett allt 
större hot i samhället. 
De kriminella organi-

serar sig i strukturer 
och nätverk, som 

främst ägnar sig åt 
narkotikahandel, 

bedrägerier, grova 
stölder, utpressning, 

rån och människo-
handel.

betänkande med förslag till nya 
straffprocessuella tvångsmedel 
och skärpt straff för dataintrång 
(SOU 2013:39).

– Jag tror att den här typen av 
strukturering, utkristallisering 
av vissa moment, kommer att 
vara av avgörande betydelse 

för att få skärpt säkerhet på  
it-området och bättre ordning  
på urkundsområdet, sa Per  
Furberg.

Polisöverintendent 
Johan Grenfors från 
Rikskriminalpolisen 

berättade med 
hjälp av exempel 

från Södertälje, hur 
flera myndigheter 

tillsammans lyckats 
bekämpa den grova 
organiserade brotts-

ligheten.

Så bekämpades den grova organiserade        brottsligheten i Södertälje
GROV ORGANISERAD BROTTSLIGHET

Genomgående kunde myndighe-
terna konstatera att många av exper-
terna och imperiebyggarna bodde 
mycket flott. Skatteverket fick därför i 
uppdrag att kartlägga dem. Vilka av de 
här personerna hade lågt taxerade in-
komster? Vilka av dem var knutna till 
företag med kontanthantering, som 
restauranger, taxirörelser och frisör-
verksamhet? Genom att sammanföra 
dessa parametrar kunde omfattande 
revisioner genomföras mot dessa per-
soner.

Det resulterade i skattehöjningar på 
flera miljoner kronor och skattetillägg 
för de aktuella personerna. Det gjor-
des betalningssäkringar på fastighe-
ter och det väcktes en hel del åtal för 
brott av ekonomisk karaktär.

– Även om man inte kan lagföra dem 

som är längst upp så kan man komma 
åt dem på ett annat sätt. Och det tar 
hårt när man kommer åt deras peng-
ar. Många gånger är det viktigare att 
komma åt den struktur som möjliggör 
en brottslighet än lagföringen i sig. 
Det är många gånger så att man kan 
göra det svårare för den organiserade 
brottsligheten genom administrativa 
åtgärder där man mer noggrant stäl-
ler frågor kring exempelvis finansie-
ring av restaurangköp.

Också på de lägre nivåerna kan man 
komma åt pengarna och skada krimi-
naliteten. När det gäller våldskapitalet 
så genomförde polisen tillsammans 
med Kronofogdemyndigheten en om-
fattande kartläggning av de personer 
som var mest framträdande och även 
utmätningar ”på stan”.

– Vi stoppade dem i deras fordon 
och plockade av dem deras fina klock-
or och guldlänkar. Vi skickade en vik-
tig signal till dem som tror att de här 
personerna är ”untouchable”.

myndigheternas insatser gjorde att 
en viktig imperiebyggare började kän-
na sig mindre bekväm med att vara 
kvar i Södertälje och han lämnade 
Sverige. För något år sedan arbetade 
den svenska polisen framgångsrikt 
med fransk polis som kunde häkta 
imperiebyggaren för grova narkotika-
brott. Mannen är nu häktad i Frank-
rike där han kommer att åtalas.

I Södertäljeärendet, som pröva-
des två gånger i tingsrätten efter en 
jävsinvändning, pågår för närva- 
rande huvudförhandling i hovrät-
ten. I tingsrätten dömdes sexton per- 
soner och huvudmannen dömdes 
till livstid. Sammantaget utdömdes 
75 fängelseår i den tingsrättsförhand-
lingen.

Dessutom har ett 30-tal personer 
åtalats för bedrägerier. n
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Gästkrönika

Om Högsta domstolens     aktivism
något har hänt när radions p 1 ägnar sin lördagsintervju 
åt en domare. Nu var det inte vilken domare som helst, 
utan presidenten Fredrik Wersäll, vars Svea hovrätt också 
fyller 400 år i år. Han fick reflektera över domstolar och 
domarmakt. Utgångspunkten för intervjun den 1 mars var 
bland annat en artikel av Wersäll i årets första nummer av 
SvJT (2014 s. 1).

Wersäll är en hedersman, som efter en lysande kansli-
huskarriär beklätt de högsta juristämbetena: justitieråd, 
RÅ samt nu president i den äldsta och finaste hovrätten. 
Glansen kring posten, som i 1809 års grundlag var rikets 
främsta, då presidenten i Svea var ordförande i Riksrätten, 
finns ännu kvar. Och hade det varit någon ordning hade 
Fredrik nu suttit på stol nr 1 i Svenska Akademien, en stol 
som i långeliga tider varit vikt för just presidenten i Svea, 
en tradition som bröts vid Sten Rudholms bortgång 2008.

När Wersäll talar lyssnar alltså Juristsverige – och andra. 
Och det han sa var i princip att HD gått för långt i sin 
lagutfyllande roll. Fredrik illustrerade med bland annat ne 
bis in idem-saken (skattetillägg som straff ) från i somras. 
Hans uttalade tes var att EU-medlemskapet 1995 lett till en 
”juridifiering” av politiken och att domstolarna riskerar att 
”politiseras”.

Tesen är väl känd bland jurister och var inte okänd inför 
EU-medlemskapet. Talet om ”politisering” av domarmak-
ten är dock inte bara bedrägligt utan felaktigt.

i sverige har domstolarna haft en svag konstitutionell 
ställning. Det kungliga enväldets ämbetsmän gick så 
småningom upp i den moderna välfärdsstatens ingenjörs-
kår. 1809 år maktdelningsfilosofi, med domstolarna som 
tredje statsmakt, hade i praktiken ringa genomslag. Vi 
är ensamma i västerländska demokratier om att inte ens 
kalla domstolarna för den ”tredje” makten. Hos oss är den 
beteckningen vikt för medierna, vilka i stora världen kallas 
den ”fjärde” statsmakten. De senaste ändringarna i reger-
ingsformen som markerat domstolarnas konstitutionella 
roll har inte ändrat detta.

EU-medlemskapet medförde att EU-rätten gav domsto-
larna en ny materia att arbeta med. 1995 blev även Euro-
pakonventionen (EK) en del av svensk rätt. Såväl EU-rätten 
som EK är i huvudsak rättighetsbaserad och sätter den 
enskilde i centrum i relation till staten. Det är ett synsätt 
som inte varit närliggande i Sverige, där ”naturrätt” setts 
med skepsis och Uppsalaskolans rättspositivism varit enda 
ledstjärnan; för de flesta svenska jurister spelar dock den 
underliggande rättsfilosofiska grundsynen mindre roll.

Som ombud för enskilda eller företag har advokaterna 
alltså från och med 1995 fått nya redskap att arbeta med, 
till vilka också domstolarna fått anpassa sig. Och i den 
normprövning som sker vid kollision mellan svenska 
regler och EU- eller EK-baserade bestämmelser har inte 
sällan de förra fått vika. Centrum för rättvisa har visat hur 
det kan lyckas.

har domstolarna därigenom ”politiserats”? Naturligtvis 
inte. De fullgör den uppgift de alltid gjort, att tolka lag och 
skipa rätt. En domstol kan till skillnad från politiker inte 
undgå att fatta beslut. Saken måste prövas och avgöras. 
För den som ogillar att enskilda får sina rättigheter respek-
terade kan det i förstone te sig som om riksdagens (”poli-
tikernas”) makt usurperats: all (!) offentlig makt utgår från 
folket. Men det finns en konstitutionell och funktionell 
fördelning av uppgifter. Riksdagen avgör inte enskilda fall, 
det gör domstolarna. Men riksdagen har beslutat om vår 
anslutning till EU och gjort EK till svensk rätt. Liksom riks-
dagen är suverän i sin roll är domstolarna det i sin. Talet 
om en ”politiserad” domarmakt är inte bara felaktigt, det 
är också bedrägligt, eftersom det sätter ”juridiken” i mot-
satsställning till ”politiken”, medan de istället är komple-
mentärer. Utan juridik fungerar inte riksdagen, och juridik 
är inget annat än formaliserad politisk vilja.

Snarare är det så, att bakom talet om maktförskjutning 
från de folkvalda till domstolarna ligger i vårt land den 
gamla konflikten om domstolarnas konstitutionella roll 
och om fri- och rättigheter. Är domstolarna i första hand 

GÄSTKRÖNIKÖR
KRISTER THELIN
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ett ”samhälleligt serviceorgan” eller ”den enskildes värn 
mot statens övermakt”? Svaret på den frågan kan kläs i 
ideologiska eller partipolitiska (!) termer. För dåvarande 
justitieministern (S) Lennart Geijer var det förra synsättet 
det givna, och talet om ”värnrollen” rent av ”farligt”. För 
borgerliga politiker gällde det motsatta, inte minst under 
de strider som pågick under 1970-och 1980-talen om en 
fri- och rättighetskatalog och EK. Huruvida en domstol 
eller domare, som lojalt ser sig mest som en tjänande del i 
den offentliga sektorn och närsynt läser förarbetsuttalan-
den, är mer ”politiserad”, än den som finner övertygande 
argument för den enskildes rätt i överordnade normer, 
avgörs alltså av den syn betraktaren själv har. Den ”aktivis-
tiska” domstolen är alltså inte mindre eller mer ”politisk” 
än den ”passiva”. Det är snarare synen på den enskilde 
och dennes rättigheter som avgör. I USA, där domstolarna 
har en stark konstitutionell ställning, betraktas ”judicial 
activism” närmast som ”vänster”, det vill säga applåderas 
av demokraterna, medan republikanerna (”högern”) vill 
ha mera ”passiva” domstolar. Hos oss förefaller det alltså 
vara tvärtom.

kritiken mot hd för att vara för ”aktivistisk” är således inte 
detsamma som att HD är ”politisk”, än mindre ”partipoli-
tisk”. Men hur de enskilda justitieråden ser på domstolens 
roll i samhället och enskildas rättigheter har säkert bety-
delse för graden av aktivism. Och om detta kan vi bara 
gissa genom att läsa vissa skiljaktiga meningar. Visst hade 
det varit värdefullt att en mera öppen genomlysning hade 
föregått utnämningen av våra högsta domare. Men det lär 
inte ske i vårt lite värderingsskygga land, där åsikter lätt 
riskerar att stämplas som ”politiska”.

intervjun med wersäll handlade också om brottmål, den 
verksamhet som medierna, allmänheten och politikerna 
mest förknippar med domstolar. Att intervjuarens tal om 
”frikända gärningsmän ” i sexualbrottmål inte mötte ome-
delbar gensaga av Fredrik är förståeligt. I debatten har just 

”frikända brottslingar” blivit så vanligt förekommande, 
att man blir avtrubbad; för en jurist som tar oskuldspre-
sumtionen på allvar (ett visst notabelt justitieråd möjligen 
undantaget) finns som bekant ingen ”frikänd brottsling”. 
Men det är just detta vilseledande som hetsar debattörer 
att förtränga bevisfrågor och tro att ytterligare justeringar 
av lagtexten skall leda till fler fällande våldtäktsdomar. 
Och att det är valår dämpar inte den kriminalpolitiska 
hysterin. Men Wersäll behöll sitt för domare föredöm-
liga lugn, även när praxis i narkotikamål kom på tal. Här 
kunde Fredrik som gammal rättschef, RÅ och utrednings-
man med särskild tyngd kommentera HD:s ”aktivism”. 
HD:s straffmätning är här verkligen inte särskilt politiskt 
korrekt, mild som den är. Och HD:s roll som en ”länk i 
rättskedjan” nämndes inte alls, så det var en riktigt bra 
”Lördagsintervju” med en av Sveriges makthavare. Grat-
tis, Svea och Fredrik!

Krister Thelin 
Lagman i Skånska hovrätten

Om Högsta domstolens     aktivism

GÄSTKRÖNIKÖR
KRISTER THELIN

”Snarare är det så, att bakom talet om maktförskjut-
ning från de folkvalda till domstolarna ligger i vårt 
land den gamla konflikten om domstolarnas 
konstitutionella roll och om fri- och rättigheter. ”
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Bolagsstämmor blir ett allt viktigare arbetsområde för 

advokater. Stämmorna ger advokater en rad olika uppdrag. 

De är ombud för aktieägare, bistår bolagsjurister i förbere-

delserna och sitter som sekreterare. Rollen som ordförande 

ställer speciella krav. Samtidigt ändrar stämmorna karaktär 

och med det förändras advokaternas uppdrag.
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Mästare i

olika intressen

Fokus Advokaten på bolagsstämman

konsten att 
 balansera 

Börsbolagens stämmor har 
blivit alltmer formaliserade 
och komplexa. Det växande 
regelverket skapar mer 
arbete för advokaterna.
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Hur kommer 
framtidens stämmor 
att se ut? Förändras 

reglerna påverkar det 
även advokaternas roll.
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et råder bråda tider för advokater som 
arbetar med bolagsstämmor. Mars 

och april är den tid då de allra flesta 
bolag, såväl stora börsnoterade som 

småbolag, håller årets stämma. Advoka-
ter efterfrågas allt oftare som ordförande 

eller för andra uppdrag på stämmorna.
Under de senaste tio åren har storbolagens 

stämmor ändrat karaktär på flera sätt. De har förvandlats 
från att ha haft en introvert karaktär till att vara en viktig 
mediehändelse, ett tillfälle att visa upp och presentera 
bolaget för omvärlden och för ägarna.

Bolagsstämmorna omgärdas också av ett regelverk 
som blir allt mer komplext samtidigt som ett alltmer 
internationaliserat ägande sätter sina spår. För advoka-
terna innebär denna utveckling ett större arbetsområde.

PUBLIKA STÄMMOR

Sven Unger, nestorn bland advokaterna med uppdrag 
som stämmoordförande, konstaterar att det inte var så 
länge sedan bolagsstämmor skulle klaras av så snabbt 
som möjligt. Då var stämman en ganska informell och 
sluten sammankomst för de största aktieägarna, men se-
dan ett drygt tiotal år tillbaka har stämmans roll radikalt 
förändrats.

– Nu inser de flesta börsbolag att stämman är ett fan-
tastiskt tillfälle för att möta aktieägare och pressen. Ak-
tieägarna kan vara arga om det går dåligt, men de flesta 
är positiva och tycker det är spännande. De är bra ambas-
sadörer för bolagen och då är det 
ett fantastiskt tillfälle att presen-
tera bolaget när alla är där och vill 
lyssna, säger Sven Unger.

Numera talar vd:n nästan ing-
enting om året som gått. I mars, 
april när stämmorna äger rum är 
fjolåret långt borta i den här värl-
den. I stället presenteras bolaget 
och framtidsplanerna.

ALLA PÅ PLATS

– Det är ett mycket bra tillfälle att 
presentera sin verksamhet och det 
är det som aktieägarna är intresse-
rade av. Sedan måste man även ha 
med de formella besluten. Men ak-
tieägarna kommer dit för att höra 
vd och ledning berätta om bolaget, säger advokaten Eva 
Hägg, som är den enda kvinnan i gruppen av de mest an-
litade externa stämmoordförandena.

Numera talar styrelseordföranden också och en del 
bolag passar på att ställa ut sina produkter. Sedan bru-
kar det vara en väl tilltagen frågestund i samband med 

bolagspresentationen. I en del bolag är aktieägare även 
kunder och de bolagen har folk på plats utanför stämmo-
lokalen som svarar på kundrelaterade frågor.

– Det är väldigt praktiskt, därför att om det kommer 
upp en sådan fråga på stämman kan ordföranden säga att 
bolaget gärna svarar på den efter stämman, säger Sven 
Unger.

VÄXANDE REGELVERK

En effekt av att regelverket har vuxit är att stämman tar 
längre tid. Nuförtiden tar en stämma i ett börsbolag ofta 
tre timmar, men om man bara skulle följa de aktiebolags-
rättsliga reglerna om vad som måste avhandlas skulle det 

ta cirka en kvart.
Advokaten Dick Lundqvist, som 

också är en flitigt anlitad ordfö-
rande, berättar att en trend är att 
börsbolagens stämmor har blivit 
alltmer formaliserade och kom-
plexa. Det växande regelverket 
skapar mer arbete för advoka-
terna, men har också en mindre 
positiv effekt.

– Det finns ett antal formella 
punkter som du måste beröra på 
bolagsstämman och frågan är om 
det är bra. Man måste fundera på 
om aktieägarna orkar lyssna i två, 
tre timmar på bolagsstyrningsrap-
porter och vad de olika utskotten 
har gjort, säger Dick Lundqvist.

De nya publika stämmorna är välregisserade föreställ-
ningar med manus och det finns oftast förslag i alla ären-
den. Det kräver omfattande förberedelser.

Advokaten Claes Zettermarck, som ofta anlitas som 
stämmoordförande, ser ytterligare en trend när det gäl-
ler stämmorna.

”För tio år sedan var det 
väldigt ovanligt att man 

tog in ordförande ut
ifrån. Så började några 
bolag tycka att det blev 
mer aktiebolagsrätts
ligt besvärligt och att 

det var mer kontrover
siella frågor.”

Sven Unger
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– Det som har hänt sedan några år tillbaka är teknikens 
intåg. Till exempel när det krävs en kvalificerad majoritet 
sker röstningen genom att folk trycker på knappar och 
utfallet kommer upp på en skärm efter några sekunder, 
säger Claes Zettermarck.

HÄLFTEN ÄR ADVOKATER

I dag anlitar de stora börsbolagen oftast advokater om de 
vill ha en extern ordförande och det beror främst på att 
stämmorna har blivit mer formaliserade.

– För tio år sedan var det väldigt ovanligt att man tog 
in ordförande utifrån. Så började några bolag tycka att 
det blev mer aktiebolagsrättsligt besvärligt och att det 
var mer kontroversiella frågor och då var det en poäng 
att den som var utsatt för kritik inte delade ut ordet. Då 
slipper styrelseordföranden koncentrera sig på det mö-
testekniska, säger Sven Unger.

Advokaternas uppdrag som stämmoordförande ökade 
snabbt i samband med att koden för god bolagsstyrning 
kom för ett tiotal år sedan. Här fanns en tanke att stäm-
morna skulle ha en oberoende ordförande, så att inte sty-
relseordföranden satt och försvarade sin egen sak. Men 
den regeln finns inte med i det nuvarande regelverket, 
vilket innebär att många bolag har valt att ha kvar styrel-
seordföranden som stämmoordförande. Dick Lundqvist 
uppskattar att hälften av ordförandeuppdragen går till 
advokater och hälften till styrelseordförande.

BEYER BANADE VÄG

Tidigare var det normalt så i börsbolag att styrelseord-
föranden var stämmoordförande. Även personer i den 
politiska världen hade denna roll, vilket man inte ser så 
ofta nuförtiden.

Göteborgaren Claes Beyer som gick bort 2012 var länge 
den ledande advokaten i Sverige som extern ordförande 
på bolagsstämmor, framför allt i stora börsnoterade bo-
lag. Han var också den som banade väg för Mannheimer 

Swartling-kollegan Sven Unger, som numera är ordfö-
rande på 10–15 stämmor per år, till exempel på Ericsson, 
H&M och Volvo.

Uppskattningsvis är det ett drygt tiotal advokater i 
Sverige som anlitas som externa stämmoordförande på 
stämmorna i största börsbolagen. Men antalet advokater 
som sitter som stämmoordförande i alla slags bolag är na-
turligtvis mycket större.

– Advokaterna som är stämmoordförande i mindre bo-
lag är en större grupp, till exempel advokater i styrelser 
för familjeägda bolag är ofta stämmoordförande om bola-
get har en riktig stämma, säger Claes Zettermarck.

I de allra minsta bolagen spelar de lokala advokaterna 
en mycket viktig roll.

– Det är de advokaterna som man alltid kan känna en 
särskild beundran för, säger Sven Unger. De som bär hela 
bygdens juridik på sina axlar och som har familjerätt, ar-
renderätt och är ordförande i kommunfullmäktige och 
sparbanksstyrelser.

MANLIG DOMINANS

Debatten om att det är så få kvinnor i bolagsstyrelserna 
har pågått länge. Även bland stämmoordförande råder 
manlig dominans. Eva Hägg är en av få kvinnor. I vår är 
hon ordförande på bland annat Nordeas och Telia Sone-
ras stämmor.

Vad beror det på att det är så få kvinnliga stämmoord-
förande?

– Jag tror att många som sitter ordförande är lite äldre 
och att många valberedningar vill ha en ordförande som 
åtminstone förefaller vara lite mogen. Sedan är det nor-
malt sett så att de advokater som sitter som ordförande 
är affärsadvokater. Och då är det väl så att det finns färre 
kvinnor som är äldre affärsjurister helt enkelt, säger Eva 
Hägg.

Är det viktigt att det kommer in fler kvinnor?
– Det är viktigare att det kommer in kvinnor i styrelser 

och bolagsledningar. Men det är också positivt om det 
finns lite olika människor som leder stämmorna, säger 
Eva Hägg.

LÄGRE PRIORITERAT

Claes Zettermarck menar att en del av förklaringen till att 
det inte kommer in fler kvinnor är att ordförandeuppdra-
get inte har första prioritet på de affärsjuridiska advokat-
byråerna.

– Den enkla anledningen till det är att det sysselsätter i 
princip bara en person, säger han. Det är ju inte 20 per-
soner som sysselsätts. Om man får välja mellan att vara 
ordförande på en stämma och göra en utredning om vad 
som har förekommit eller inte förekommit i ett land utan-
för Sveriges gränser gör man hellre utredningen.

Dick Lundqvist tror att vi kommer att få se fler kvinn- » 

Sven Unger.

Den manliga dominansen bland 
stämmoordförande är lika stor 
som den är i bolagsstyrelser.
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liga stämmoordförande i framtiden av det enkla skälet att 
kvinnorna är i majoritet inom juristutbildningen.

– Men det är en fråga som inte är specifik för stämmo-
uppdrag, utan den gäller hela advokatyrket, säger han. I 
dag är majoriteten av juridikstudenterna på Stockholms 
universitet kvinnor och det är väl bara att dra en linje, så 
ser du utvecklingen.

GLOBALA PROBLEM

Stämmorna är mycket påverkade av 
den alltmer långtgående globalise-
ringen, men språket som används är 
fortfarande svenska.

– De stora svenska bolagen är myck-
et internationella. De konkurrerar 
på en global marknad och hela deras 
verksamhet är global. Så även rap-
porteringen, årsredovisningarna och 
presentationen för aktieägarna blir 
internationell, säger Eva Hägg.

Globaliseringen har också aktuali-
serat frågor om hållbarhet, mänskliga 
rättigheter, arbetsförhållanden och 
löner på stämmorna. En annan effekt av internationali-
seringen är att utländska ägare som inte förstår svenska 
rättstraditioner har ställt till problem på stämmorna, 
men genom att vara pedagogiska och informera har bola-
gen och advokaterna hittat lösningar.

De utländska aktieägarna, framför allt de amerikanska, 
har börjat uppträda på stämmorna. För dem är begreppet 
ansvarsfrihet djupt främmande. De är inte vana att välja 
styrelsen i klump eller att ett ärende kan ha tio förslag el-
ler att man kan komma med nya förslag på stämman.

– Många amerikanska aktieägare, bland annat pensions-
fonder, kvicknade till för tio år sen, säger Sven Unger.

Han berättar att de amerikanska aktieägarna började 
skicka signaler till bankerna som förvaltade aktierna.

– Eftersom mycket här var okänt för dem så sa de nej 

till mycket. Då kunde man komma till val av styrelse och 
få nej på allting och så sa de nej till ansvarsfrihet.

De berörda bolagen insåg att amerikanerna inte skul-
le lära sig den svenska rättstraditionen om de inte fick 
hjälp. Sven Unger sammanställde en skrift med namnet 
”Special Features of Swedish Corporate Governance” och 
ingick i en svensk grupp som åkte till USA och träffade 
några institut som ger råd till aktieägare. Det ledde till att 
fonderna började rösta för ansvarsfrihet och välja styrel-

sen i klump med hänvisning till ”local 
practice”.

MÄSTARE PÅ KONFLIKTLÖSNING

Advokater har många olika uppdrag 
inför och på stämmorna. De är ombud 
för aktieägare, bistår bolagsjurister i 
förberedelserna och sitter som sekre-
terare. Rollen som ordförande ställer 
speciella krav. Advokaten måste vara 
en mästare i den ädla konsten att ba-
lansera olika intressen och ska inte 
bara vara påläst utan bör även behärs-
ka mötesteknik och relevant lagstift-

ning. En bra ordförande är en god människokännare.
– Det är viktigt att kunna hantera människor med olika 

uppfattningar och att kunna tolka aktiebolagsrättsliga lag-
regler och översätta dem i praktiken, säger Sven Unger.

– Det är bra att vara lugn och ha viss pondus så att folk 
lyssnar. Sen är det bra att ha humor, det handlar mycket 
om att skapa en bra stämning och en bra balans så att folk 
inte känner sig överkörda, säger Claes Zettermarck.

– Man ska vara lyhörd och komma ihåg att man är där 
för att leda mötet, inte för att lägga sig i annat än om det 
behövs av rent formella skäl, säger Dick Lundqvist.

Vad gör advokater särskilt lämpade att leda stämmor?
– Stämman är en formell procedur som är ganska lag-

reglerad och då är en advokat lämpad att leda den. Sedan 
kan det vara en fördel om man som advokat har vana från 
domstolsprocesser eftersom frågorna ska avhandlas i re-
altid, säger Sven Unger.

– De flesta erfarna advokater har vana att hantera stör-
re möten och att uppträda. Man bör inte vara alltför blyg 
om man säger så. Advokater är också vana vid att hålla 
ordning och reda, det är en del i vårt yrkesval, säger Dick 
Lundqvist.

PERSONLIGT UPPDRAG

Hur ser vägen fram till uppdraget ut?
– Man bör hålla på med bolagsrätt. Sedan är det bra om 

man har kontakt med den här typen av noterade bolag. 
Det krävs att någon vill satsa på dig första gången efter-
som du måste kunna visa att du har suttit som ordföran-
de om du ska bli vald på nytt, säger Sven Unger.

Dick Lundqvist.

Advokater kan hantera 
människor med olika 
uppfattningar, tolka 
lagregler och översätta 
dem i praktiken.

”I mitt fall fick jag 
börja på mindre 
bolagsstämmor 
och jobba mig 
uppåt. Olika 

stämmor rymmer 
olika utmaningar.”

Dick Lundqvist
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– Det är i någon mening ett personligt uppdrag efter-
som man tillfrågas av valberedningen. Sedan är ju skälet 
till att jag tillfrågades att jag har arbetat med dessa frågor 
på byrån och vi arbetar med många av de här börsbola-
gen, säger Eva Hägg.

– I mitt fall fick jag börja på mindre bolagsstämmor 
och jobba mig uppåt. Olika stämmor rymmer olika utma-
ningar. De flesta börjar inte som ordförande på de största 
börsbolagens stämma, utan de börjar på mindre stäm-
mor och så lär de sig allteftersom, säger Dick Lundqvist.

Enligt Lundqvist är ordföranden ofta med och förbere-
der stämman också.

– I vart fall kan man säga att innan kallelsen går ut är 
man med och ser vilka ärenden som kommer upp, för 
att vara uppsjungen, säger han. Det är lite olika för olika 
ordförande, en del är väldigt avslappnade och kan ta en 
stämma från a till ö utan att vara särskilt uppsjungna. 
Men jag vill veta vad stämman rör sig om och titta på ma-
terialet. Ibland får jag göra det innan och då hjälper jag 
eller byrån till. Ibland får jag göra det efter att kallelsen 
har offentliggjorts.

Hur ser det ut när det gäller återväxten?
– Vi försöker se till att vi har ett system för de yngre så 

att återväxten säkras. Jag tror att det kommer nya advo-
kater som klarar det här och som är jätteduktiga, så jag 
ser inget problem med återväxten, säger Sven Unger.

Eftersom uppdragen är få och väldigt personliga är det 
inte så ofta det kommer in nya namn.

– Det dyker upp några nya då och då, säger Dick 

Lundqvist. Jag tror alla som arbetar med detta låter 
en yngre jurist delta i förberedelserna och förhoppnings-
vis har den personen efter ett tag lärt sig en del. Då kan 
de börja hålla enklare stämmor. Så gör vi och så tror jag 
att många gör.

FAST ARVODE

Uppdraget är koncentrerat till vårmånaderna. För de 
flesta advokaterna är det här en väldigt liten del av de-
ras verksamhet. Lönsamheten är ungefär som för annan 
affärsjuridik, men det beror på hur många timmar man 
lägger ner eftersom det ofta handlar om fasta arvoden.

– För mig handlar det om mer än tio timmar. Men 
jag håller ju på med det här under hela våren åt många 
bolag, säger Eva Hägg. Man måste förbereda sig under 
en lång period. Du måste sätta dig in i vilka frågor som 
kommer att vara aktuella på stämman. Sedan måste du 
förbereda dig på vilka specifika problem det aktuella bo-
laget har eller vad som kan inträffa. Dessutom måste du 
gå igenom handlingarna och diskutera med dem som ska 
medverka på stämman, till exempel styrelseordförande, 
vd och protokollförare.

Uppdraget som ordförande kan ibland vara svåra att 
kombinera med transaktionsjuridiken.

– Jag kan inte sätta några timmar på det, men det är 
färre än tio stämmor där jag är ordförande eller sekrete-
rare. Jag har ett antal stämmor som jag har medverkat på 
i flera år, men jag vill inte få för många uppdrag eftersom 
vissa veckor blir väldigt fullbokade, säger Dick Lundqvist.

De nya publika stäm-
morna samlar väldigt 
många människor och 
en del av dem tar tillfäl-
let i akt att klaga över 
någon oförrätt som de 
har lidit som kund eller 
anställd eller bara göra 
reklam för sig själva. 
(Personen på bilden 
har ingen koppling 
till fenomenet.)
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Han ser det som sannolikt att han försöker få fler upp-
drag som ordförande när han blir äldre och inte arbetar 
med transaktioner i lika stor omfattning som i dag. Claes 
Zettermarck ser en fördel med att kunna kontrollera sin 
kalender.

– Eftersom jag är på en väldigt liten firma tycker jag 
att det är intressant att kunna ta fler uppdrag av den här 
typen. Ett skäl är att det ligger bestämt i kalendern. Man 
vet när det är. Det är inte som att jobba med transaktio-
ner där man aldrig vet när det är på eller av, säger Claes 
Zettermarck.

STIMULERANDE UPPDRAG

Advokaterna som tidskriften har talat med uttrycker en-
tusiasm inför bolagsstämmorna.

– Jag tycker det är spännande 
med människor och människors 
möten och att få omsätta juridiska 
regler i praktisk verklighet, säger 
Sven Unger.

– Det roligaste är när man får allt 
att fungera på ett bra sätt, att det 
blir en god stämning, folk får säga 
sitt på ett bra och balanserat vis 
och det löper på effektivt och utan 
stress, säger Claes Zettermarck.

Dick Lundqvist menar att det ro-
ligaste med uppdraget är att det är 
”live”, men han uppskattar också 
att få träffa aktieägarna.

– Det är väldigt ofta som de ställer 
bra frågor, de är pålästa och intres-
serade, säger han. De är ofta mino-
ritetsaktieägare som har tio eller hundra aktier, men de 
är väldigt intresserade av bolaget och jag tycker att det är 
stimulerande.

– Jag tycker att bolagsstämmor som sådana är intres-
santa. Det är roligt att förbereda dem och man kommer 
nära bolagsledning och styrelse, säger Eva Hägg.

BRA MARKNADSFÖRING 

Vad får advokaterna ut av uppdraget utöver arvodet?
– Det kan generera nya uppdrag, säger Sven Unger. Du 

träffar en massa människor. Det här är ju ett förhållande-
vis exponerat uppdrag jämfört med andra uppdrag som 
vi måste hålla tyst om. Däremot behöver det inte vara så 
att bolaget kommer med övrig juridik till din firma.

– Om man är på en större byrå kan det underbygga för-
troendet för varumärket, säger Claes Zettermarck. Det är 
bra att man syns, det ger en kvalitetsstämpel och skapar 
mjuka värden. För den enskilde advokaten bygger det er-
farenhet, kunnande och mjuka värden.

– Det är inte primärt för arvodet, utan jag tycker att det 

är intressant och kul helt enkelt, säger Dick Lundqvist. 
Man tar ett uppdrag för att man tror att man kan tillfö-
ra någonting. Utifrån den personliga fåfängan blir man 
dessutom smickrad när man får frågan.

DISPARATA FRÅGOR

De nya publika stämmorna samlar väldigt många männ-
iskor och en del av dem tar tillfället i akt utan att ha fått 
något ärende på stämman. Det kan handla om att de vill 
klaga över någon oförrätt som de har lidit som kund eller 
anställd eller bara göra reklam för sig själva.

– Det är inget jätteproblem, men det är synd om de an-
dra aktieägarna som kommit dit för att lyssna på vd:ns 
dragning eller har intressanta frågor, säger Sven Unger. 
Man kan inte hindra folk, är man aktieägare har man rätt 

att ställa frågor. Jag brukar undvika 
att avbryta, men om de talar om 
fel saker avbryter jag. Talar de för 
länge brukar jag vänta med det, an-
nars blir det ofta diskussion om var-
för han inte får fortsätta och då tar 
det ännu längre tid.

Dick Lundqvist påpekar att det är 
oerhört viktigt att möta aktieägarna 
med stor respekt.

– Som ordförande får du absolut 
inte negligera små ägare eller små 
frågor, som man kanske uppfattar 
som självklara eller ointressanta, 
säger han. Då tappar du förtroendet 
i hela aktieägarkollektivet och får 
alla emot dig. Sedan har du ingen 
kul stämma framför dig.

Normalt sett gör majoritetsägarna upp om de svåra be-
sluten i förväg, men när det är ägarkonflikter eller bolag i 
kris kan det vara svårt att leda stämman.

– Det är svårt när det finns djupt motstridiga intressen 
bland aktieägarna. Men det svåraste är när det helt och 
hållet oväntade händer på stämman, säger Claes Zetter-
marck.

– Vid ägarkonflikter är det svåraste att hålla konflik-
terna från stämman. Det har sina särskilda utmaningar, 
säger Dick Lundqvist. Det kan också vara bolag som har 
hamnat i kris och då är folk upprörda av naturliga skäl. 
Ett annat exempel är om bolaget har en ny ägarstruktur 
och byter ut hela styrelsen. Då kan det givetvis bli fler och 
mer omfattande frågor och mer stök.

POLITISK LADDNING

På stämmorna är det ofta diskussion om ersättning och 
bonusar. Under senare år har stämmorna också haft stort 
fokus på bolagens samhällsansvar i sociala, etiska och 
miljömässiga sammanhang, så kallat CSR (corporate so-

”Det roligaste är 
när man får allt att 
fungera på ett bra 
sätt, att det blir en 

god stämning, folk får 
säga sitt på ett bra och 
balanserat vis och det 

löper på effektivt 
och utan stress.”

Claes Zettermarck

Claes Zettermarck.
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cial responsibility). De här frågorna kan skada bilden av 
bolagen bland kunder och aktieägare och måste hanteras 
på rätt sätt.

– Det är helt klart att frågor som rör CSR och hållbar-
hetsfrågor är väldigt viktiga och där lägger bolagen ner 
mycket energi på att presentera sitt arbete för aktieägar-
na, säger Eva Hägg.

De här frågorna har ofta en koppling till politiska aktio-
ner där till exempel miljö-, freds- eller antitobaksrörelsen 
protesterar genom att köpa en aktie och ställa obekväma 
frågor på stämman. Företeelsen är inte ny, men den kan 
ändå ställa till problem för ordföranden.

”DU MÅSTE STÅ FRI”

När är man som advokat tvungen att tacka nej till ett ord-
förandeuppdrag på grund av jäv? Claes Zettermarck me-
nar att det är sedvanlig jävskontroll som gäller.

– Du måste stå fri i förhål-
lande till bolaget, säger han. 
Det går inte att sitta ordfö-
rande på stämman samtidigt 
som du är ombud för någon 
annan som bedriver en tvist 
mot bolaget.

Sven Unger ger två exem-
pel då han skulle tacka nej 
till uppdrag.

– Vi skulle till exempel av-
stå från att ta ett ordföran-
deuppdrag om det var strid 
mellan ägarfraktioner i bola-
get och vi företräder någon fraktion. Jag tror inte heller 
att jag skulle vara ordförande på en bolagsstämma om 
det finns en minoritetsaktieägare som vill bråka med hu-
vudägaren och byrån biträder huvudägaren och det ska 
vara bolagsstämma om just det bråket. Då blir jag alltför 
hopkopplad med huvudägaren, säger Sven Unger.

Dick Lundqvist påpekar att man får ta ett steg till ut-
över de sedvanliga reglerna för intressekonflikter efter-
som det är en förtroendefråga.

– Sitter du och talar i egen sak blir du ingen bra mötes-
ordförande. Det är speciellt i så måtto eftersom du ska 
tillgodose allas intressen på stämman, säger han.

VÄXANDE ARBETSOMRÅDE

Alla de intervjuade tror att trenden med många advoka-
ter som arbetar med storbolagens stämmor kan hålla i sig 
eller förstärkas i framtiden. Dick Lundqvist tror att det 
blir ungefär samma utveckling som i dag om inte regel-
verket blir ännu mer komplicerat.

– Jag tror att trenden är fortsatt god, säger han. Det lär ju 
inte bli färre regler att hålla rätt på och jag tror att behovet 
av advokater i framtiden blir minst lika stort som i dag.

– Det kan finnas plats för fler advokater att ägna sig åt 
det här arbetsområdet, säger Eva Hägg. Det är en naturlig 
syssla för en advokat och det finns ett visst behov av ett 
generationsskifte.

Även Claes Zettermarck tror på en god framtid för ad-
vokater på stämmorna.

– Inslaget av en professionellt skött bolagsstämma bi-
drar till en god bild av bolaget och jag tror att en advokat 
kan hjälpa till att uppnå det målet, säger Claes Zetter-
marck.

Vad kommer hända med stämmorna i framtiden? Sven 
Unger ser ett behov av att ändra reglerna så att enskilda 
aktieägare inte ska ha rätt att få upp ett ärende på stäm-
man om det inte finns ett visst stöd, till exempel en viss 
procent av aktierna i bolaget eller ett visst minsta antal 
aktieägare. Han tycker också att det borde införas en re-
gel som säger att den som är förvaltare, ofta bankerna, 

enligt lag ska ha behörighet 
att företräda sina aktieägare. 
– Då skulle bolagen slippa 
det ofta väldigt dryga arbetet 
med att kolla kedjan av full-
makter till utländska ägare, 
säger Sven Unger, som även 
vill ta bort tidsbegränsning-
en på fullmakterna.

TVÅDELAD STÄMMA

Dick Lundqvist tycker att det 
har blivit alldeles för formellt 
på bolagsstämmorna och 

saknar de spontana momenten där det kan bli en pro-
duktiv diskussion. 

– Jag anser det vore bra om man kunde hitta modeller 
som gör att man kan fokusera på att beskriva verksam-
heten och framtiden i bolaget i stället för att lägga två 
timmar på historik som du kan läsa dig till i årsredovis-
ningen. Men lagen ser ju ut på ett visst sätt. Du ska ju 
redogöra för allt som varit. Är det någon trend jag skulle 
önska så är det just trenden att avformalisera stämman 
till förmån för en mer aktieägarvänlig presentationsmo-
dell, säger Dick Lundqvist.

Sven Unger ser en möjlighet att stämman kommer de-
las i två delar i framtiden.

– Man kan ha en stämma som behandlar det som aktie-
bolagslagen tycker är viktigt, nämligen besluten, och se-
dan ha ett informationsmöte där man träffar aktieägarna 
och presenterar företaget, säger Sven Unger.

Det skulle kunna innebära mindre arbete för advoka-
terna i och med att bolagen inte är bundna av aktiebolags-
lagens regler och bokslutspraxis på informationsmötet 
med aktieägarna. Men å andra sidan är det inte troligt att 
en sådan uppdelning kommer att ske de närmaste åren. n

Eva Hägg.

Advokat-
byråernas 
inflytande ökar 
– vänd!

Kommer framtidens 
stämmor att delas i två 
delar, en där besluten 
fattas och en där bolaget 
presenteras för aktie-
ägarna?
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Advokaterna har flyttat fram sina positio-
ner vid bolagsstämmorna. Den trenden ser 
Aktiespararnas vd Carl Rosén.

 Allt fler advokater anlitas som stämmoordförande 
eller som representanter för utländska ägare som 
inte själva deltar vid stämmorna. Men Carl Rosén 

ser också en annan större förändring som är kopplad till 
advokaternas roll när det gäller stora företagsaffärer.

– Tidigare var det mest investmentbanker som höll i ut-
formningen av prospekt och affärer, men de senaste tio 
åren har advokaterna fått en större roll vid nyemissioner 
och företagsaffärer som kräver stora beslut på stämmor-
na. Det innebär inte att de dominerar på stämman. Det är 

ju affärsledningen och styrelseledamöterna som håller i 
frågorna, men advokaterna sitter på stämman och svarar 
på frågor. Så bakom kulisserna har advokatbyråerna flyt-
tat fram sina positioner, säger Carl Rosén.

EN KOSTNADSFRÅGA

Aktiespararna har en stor organisation som bevakar ex-
trastämmor och bolagsstämmor. En bolagskommitté har 
ansvaret att ta enskilda beslut om hur Aktiespararna ska 
förhålla sig till olika frågor på stämmorna. Kommittén 
består av experter på till exempel juridik, revision, före-
tagsaffärer och industriella frågor. Här ingår bland andra 
advokaterna Lars Milberg och Stefan Kamlin.

Aktiespararnas vd ser pragmatiskt på frågan om stäm-
morna ska ha extern stämmoordförande eller om det går 
lika bra med styrelseordföranden.

Advokatbyråernas inflytande ökar

Carl Rosén, 
vd för Aktiespararna.» 
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– Extern ordförande förekommer nästan bara i mid 
cap- och large cap-bolag och i vissa mindre bolag när det 
är komplicerade frågor. Det kostar ju en slant att ha en ex-
tern ordförande. Ur ett aktieägarperspektiv vill vi att det 
ska gå rätt till, men vi vill inte att man betalar för mycket 
pengar för att ha en extern ordförande. Finns det inga 
kontroversiella frågor är det okej att hoppa över det.

DUBBLA ROLLER

Carl Rosén tycker inte att advokater som är stämmoord-
förande ska vara med och förbereda frågorna inför stäm-
man eller vara rådgivare till bolaget i frågor som ska tas 
upp på stämman.

– Jag var på en stor bolagsstämma nyligen där det vi-
sade sig att ordföranden för stämman också var rådgivare 
till bolaget. Det blir lite konstigt när ordföranden har va-
rit med och förberett frågorna inför stämman. Där tror  

jag man ska vara lite försiktig så att ordföranden på stäm-
man inte är för insyltad i de frågor som ska tas upp. Då 
tappar man mycket av finessen med att ha en extern ord-
förande.

Carl Rosén tar också upp en intressekonflikt som rör si-
tuationen då styrelseordföranden är ordförande på stäm-
man när styrelsen har lagt fram förslag som inte har stöd 
hos aktieägarna.

– Här kan det bli helt fel om styrelseordföranden inte 
förstår att det finns ett antal frågor som är väldigt kontro-
versiella och trots det sätter sig som ordförande på stäm-
man. Då blir det så att ordföranden ska fördela ordet i 
kritiken mot sig själv.

BERÖMMER STÄMMORNA

Carl Rosén tycker att standarden på stämmorna har blivit 
mycket bättre de senaste tio åren. De är effektivare, men 

”Det allra svåraste att 
hantera är när man inte 
förstår vad folk är ute 
efter eftersom de inte 
formulerar frågan på ett 
begripligt sätt. Där kan 
advokaten försöka över-
sätta frågan till något 
som är begripligt”, säger 
Nina Macpherson.
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också mer informativa och det finns möjlighet att ställa 
frågor.

– Bolagen har blivit bättre på att hoppa över mycket for-
malia och presenterar bolagen bättre. Jag är imponerad 
av hur väl förberedda de är, både när det gäller informa-
tion om bolaget och i stämmofrågor. Där tycker jag att de 
större bolagen har väldigt hög kvalitet. Sedan är det en 
fallande skala ju mindre bolagen blir. Men det är inte så 
konstigt eftersom de inte har samma resurser. Ofta är det 
en lärprocess där vi spelar en viktig roll som motpart och 
hjälper företagen med ren formalia eller typiska frågor 
där det måste bli bättre.

BÄTTRE BOLAGSSTYRNING

Aktieägarna, framför allt de institutionella ägarna, får 
kritik av Carl Rosén för att vara alltför passiva på stäm-
morna. Enligt honom skulle stämmorna kunna utnyttjas 

mycket bättre om det fanns en dialog med intressenterna 
i bolagen.

– Vi uttalar oss på bolagsstämman, men jag tycker det 
är irriterande att de andra ägarna inte säger ”flasklock”. 
Här finns vd och styrelse på plats och det är egentligen 
det enda tillfället där man har möjligheten att ha en dis-
kussion och kan ställa frågor.

Carl Rosén berömmer de svenska bolagens stämmo-
kultur där även små aktieägares synpunkter tas på allvar. 
Han tycker också det är en fördel för alla aktieägare att 
stämmorna har blivit mer publikt orienterade.

Hur skulle stämmorna kunna bli ännu bättre? Carl Ro-
sén ser en fråga som han tror kan bli aktuell snart. Han me-
nar att kvaliteten på svensk bolagsstyrning skulle kunna 
höjas om styrelsen inte valdes i klump, utan att varje le-
damot valdes för sig precis som det är i England och USA. 
Aktiespararna har dock inte tagit ställning i frågan än. n

Pondus, lugn och humor kännetecknar en 
bra stämmoordförande. Det säger Ericssons 
chefsjurist Nina Macpherson som delar med 
sig av sina tankar om framtidens stämmor.

 Det gäller verkligen att ordföranden har pondus, är 
lugn i olika situationer och har ett stort mått av 
humor. Det är anledningen till att vi anlitar Sven 

Unger för att leda våra stämmor. Han är kul och lite åt 
det studentikosa hållet. Det gör att han kan få ett skratt i 
salongen när det egentligen är rätt surt. Sedan är han na-
turligtvis väldigt skicklig, inte bara på aktiebolagslagen, 
utan även på möteskonventioner och kan bemöta aktieä-
gare som till exempel har olika åsikter hur man ska ställa 
propositioner mot varandra.

Nina Macpherson ser flera fördelar med att anlita en 
erfaren advokat: dels kan ofta den specialiserade advoka-
ten regelverket bättre än andra, dels ger advokattiteln en 
neutral roll i förhållande till bolaget och styrelsen.

EXTERN ERFARENHET

Advokaterna Eva Hägg och Anders Lindblad på Mannhei-
mer Swartling hjälper till med förberedelserna till Erics-
sons stämma, allt från kallelse till ordförandens manus 
och alla frågor kring aktieböcker och formalia. De brukar 
också delta i stämmorna för att svara på frågor och hjälpa 
till att hålla koll så att det går rätt till när det är omröst-
ning.

Nina Macpherson har flera erfarna bolagsjurister vid 
sin sida, men hon tycker ändå att det är bra att ha advo-
katerna till hjälp inför stämmorna.

– Det kommer in så många förslag från aktieägare som 
är svåra att hantera och då är det så skönt att ha advoka-
terna med. Det är också väldigt bra att ha med advokater 
som också jobbar med andra bolag och som ser något an-
nat än vår stämma.

SVÅRASTE FRÅGORNA

Vilka är de svåraste frågorna på stämman? Nina Macpher-
son tycker att advokaterna spelar en viktig roll när det 
gäller de svårare procedurfrågorna.

Nya trender kan förändra 
ordförandens roll



3636 Advokaten Nr 3 • 2014

– Sen finns det svåra frågor för vd och ordförande som 
kan röra deras egen ersättning eller ett problem i bolaget. 
Men det allra svåraste att hantera är när man inte förstår 
vad aktieägaren är ute efter eftersom de inte alltid for-
mulerar frågan på ett begripligt sätt. Där kan advokaten 
försöka översätta frågan till något som är begripligt för vd 
eller styrelsens ordförande.

MER LEVANDE STÄMMOR

I små bolag med ett fåtal involverade aktieägare är stäm-
man ett tillfälle för diskussion där nya förslag kan komma 
upp under ärendena, vilket kan leda till en dynamisk de-
batt. Men så är det inte så ofta på stämmorna i de stora 
listade bolagen. Nina Macpherson tycker att det kanske 
är dags att fundera på hur storbolagen ska få en mer le-
vande debatt på stämmorna.

– Vi kanske ska snegla lite på andra länder och titta 
på om man ska göra röstningen i förväg eller åtmins-
tone i huvudsak i förväg. Då skulle man kunna använda 
stämman för att presentera resultatet, bolaget och strate-
gin och svara på frågor från ägarna, säger Nina Macpher-
son.

ENGELSK MODELL

I många andra länder ser regelverken annorlunda ut och 
aktieägarna har andra förväntningar på vad som ska hän-
da vid stämman. Till exempel har en stor del av röstning-
en gjorts i förväg på engelska stämmor. Där är det också 
mycket mer debatt och diskussioner med styrelsen.

– I stället för att tycka att det är fel, så kan man fun-
dera på om det är något bra. Jag har inte någon bestämd 
åsikt i den frågan. Jag tror att man kan hitta både för- och 
nackdelar.

Eftersom många storbolag har så många utländska ak-
tieägare kan man säga att en stor del av röstningen vid 
stämmorna redan sker i förväg. De utländska ägarna rös-

tar i förväg i den meningen att de skickar röstinstruktio-
ner till ombud som företräder dem på stämman.

DELTA VIA NÄTET

Nina Macpherson berättar att Ericsson lägger ner mycket 
arbete på att göra stämmorna intressanta och roliga. Bo-
laget har också funderat på att låta ägarna delta i stäm-
mor via nätet.

– Vi har funderat på om man kan hitta vettiga sätt att ge 
dem en bra och säker access, så att de får logga in sig för 
att delta på stämman via nätet, men vi har inte hittat något 
riktigt bra sätt hittills. Det finns som jag förstår det inget 
legalt hinder för det. Det är inte helt lättadministrerat och 
det skulle kunna bli väldigt dyrt. Men det kommer säkert.

Ett vanligt problem på stämmorna är när aktieägare 
med väldigt få aktier kommer med disparata förslag som 
inte har någon förankring i någon aktieägarkategori över-
huvudtaget.

– Man skulle kunna fundera på hur aktiebolagslagen ska 
se ut i framtiden när det gäller möjligheten för enskilda att 
ställa förslag. Ska de ha ett visst antal procent av aktierna?

KONTROLL AV FULLMAKTER

Ett annat problem för bolagen är att de har fått väldigt 
mycket arbete med att granska alla ombudens fullmakter 
som ofta görs i flera led tillbaka till de utländska aktie-
ägarna.

– Jag tycker att det är advokaten som kommer på stäm-
man som ska ha gjort granskningen och kan stå för den. 
Bankerna borde ha ansvaret att hjälpa till med det.

I stort tror dock inte Nina Macpherson att stämmorna 
kommer att förändras på kort sikt.

– Förändras bolagsstämmornas innehåll mycket kan 
advokaternas roll förändras. Men jag ser just nu inte nå-
got som kan innebära en dramatisk förändring de när-
maste åren. n

”Jag tycker 
att det är 

advokaten 
som kom

mer på 
stämman 

som ska 
ha gjort 
gransk
ningen 

och kan 
stå för 

den.”
Nina Macpherson

I många andra länder ser 
regelverken annorlunda ut 
och aktieägarna har andra 
förväntningar på vad som 
ska hända vid stämman.

Fokus Advokaten på bolagsstämman

» 
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Från behov 
till lösning
Nu kan du få ett försäkringsskydd som är särskilt anpassat för dig som är delägare 
på en advokatbyrå. Max Matthiessen har i samarbete med Willis upphandlat ett  
försäkringsskydd för att ge dig bästa möjliga villkor, premier och utfall. Som ledamot 
i Sveriges Advokatsamfund får du därmed en komplett lösning som täcker hela ditt 
försäkringsbehov. I kombination med Max Matthiessens personliga rådgivning är det 
ett svårslaget alternativ.

Välkommen att kontakta oss på telefon 08-613 02 00 om du vill veta mer. Du kan också 
läsa mer på www.advokatsamfundet.se.
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Bodelning av minoritetsposter      i fåmansbolag
Med anledning av Skatteverkets agerande i frågan om värdering av minoritetsaktier i konsult-
bolag konstaterar advokaterna Johan Wiklund och Per Nerle att frågan är intressant, 
inte bara ur ett skatteperspektiv utan också från en familjerättslig synpunkt.

 Under senare tid har Skat-
teverket drivit frågan om 
värdering av minoritetsaktier 

i konsultbolag och gjort gällande att 
varken förvärvspriset eller aktieägar-
avtals prismekanism har avgörande 
betydelse vid värdering av aktierna. 
Skatteverket hävdar att aktierna 
skall värderas till marknadsvärde 
varvid substansvärdet och aktieut-
delningen är viktiga komponenter i 
värdebedömningen. Om Skatteverket 
vinner framgång med sin uppfatt-
ning kommer delägaren att beskattas 
för löneförmån och fåmansbolaget 
tvingas betala sociala avgifter.

Frågan är intressant, inte bara ur 
ett skatteperspektiv utan också från 
en familjerättslig synpunkt. 

Vid bodelningar i samband med 
äktenskapsskillnader är det en grund-
läggande princip att makarnas till-
gångar skall delas lika sedan vardera 
maken fått täckning för sina skulder 
ur sitt giftorättsgods.

UTDELNINGARS INVERKAN PÅ AKTIE-

VÄRDERINGEN OCH PÅ BODELNINGEN 

I ÖVRIGT

De flesta värderingsmetoder för 
aktier bygger på en diskontering av 
framtida intäktsströmmar från bola-
gets rörelse. Om vi antar att vi sätter 

kalkylräntan till fem procent och att 
vi kan se fram emot tio års utdelning 
om 10 tkr per år så blir värdet på 
aktierna drygt 77 tkr. Utgångspunk-
ten är att aktierna åsätts detta värde i 
bodelningen. 

Ofta har den aktieägande maken 
uppfattningen att utdelningen endast 
är ett sätt att få ut lågbeskattad lön 
och att själva lönen har satts utifrån 
detta förhållande. Fordran på fram-
tida marknadsmässig lön ingår inte 
i bodelningen, än mindre kan den 
läggas till grund för värderingen av 
aktierna. Resonemanget har visst fog 
i de allra minsta bolagen. I sådana fall 
blir värdet oftast baserat på bolagets 
substansvärde.

I bolag med stort antal delägare, 
exempelvis konsultbolag, är den en-
skilde delägarens arbetsinsats oftast 
av mera underordnad betydelse. I 
dessa bolag kan delägarens arbetsin-
sats också utföras av annan yrkeskun-
nig person utan att vinstgenererings-
förmågan nödvändigtvis blir sämre.  
Utdelning sker efter beslut av bolags-
stämma. Beloppet överförs till delä-
garna under rubriken ”utdelning” 
och beskattas som sådan. Skämtsamt 
brukar man säga att det som ser ut 
som en fisk och luktar som en fisk i 
regel är en fisk. Rätten till framtida 

utdelning i dessa bolag, skall enligt 
vår uppfattning, ingå i värderingsun-
derlaget för aktierna.

I konsekvens härav skall också den 
utdelning som arbetats upp per bryt-
dagen ingå bland de tillgångar som 
skall ingå i bodelningen.

AKTIEÄGARAVTALS INVERKAN PÅ 

AKTIEVÄRDERINGEN

Aktieägaravtal innehåller ofta att 
anställning är en förutsättning för 
att man skall vara aktieägare i få-
mansbolaget. Om aktieägaren slutar 
sin anställning så skall aktierna 
säljas. Detsamma gäller om del - 
ägaren blir sjuk eller avlider. Aktier-
nas verkliga värde kan väl då inte 
rimligen vara annat än vad som kan 
erhållas vid försäljning enligt aktie-
ägaravtalet?

Men binder aktieägaravtalet även 
andra maken? Obligationsrättsliga 
avtal binder endast i undantagsfall 
tredje man. Ett sådant fall är om 
av talet innebär en fördel för denne 
vilket inte är fallet i denna situa-
tion. Skulle andra maken tillskiftas 
aktierna utan att vara bunden av 
aktie ägaravtalets värderingsregler 
kan denne komma att få bättre posi-
tion än den ursprungliga ägaren. 
Denna fördel är dock oftast försum-

Debatt
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Bodelning av minoritetsposter      i fåmansbolag
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bar eftersom det sällan finns något 
marknadsvärde på minoritetsposter i 
fåmansbolag.

MARKNADSVÄRDE PÅ MINORITETS-

POSTER I FÅMANSBOLAG

Även om andra maken kanske inte 
är bunden av aktieägaravtalet finns 
det sällan någon fungerande extern 
marknad för minoritetsposter i 
fåmansbolag. Det är osannolikt att 
någon extern köpare är intresserad 
av att förvärva en minoritetspost 
i exempelvis ett konsultbolag till 
ett pris som motsvarar det verkliga 
värdet för den säljare som är verksam 
i bolaget. Eftersom det inte finns nå-
gon fungerande marknad finns inget 
egentligt marknadsvärde. Priset som 
avtalats i ett eventuellt aktieägaravtal 
är inte något marknadspris – det är 
ett avtalat pris.

KONFLIKT MELLAN MARKNADSVÄRDE 

OCH BODELNINGSVÄRDE

Eftersom man svårligen kan bedöma 
marknadsvärdet för minoritetsposter 
i fåmansbolag bör bodelningsvärdet 
fastställas med andra metoder. Det 
diskonterade nuvärdet av framtida 
utdelningar är ett reellt värde för 
den som redan äger aktierna och 
tillskiftas dem vid bodelningen. Om 

minoritetsposten tillskiftas den redan 
aktieägande maken till lägre värde, 
exempelvis aktieägaravtalets värde, 
medför detta ett otillbörligt gynnan-
de av den maken på andra makens 
bekostnad. 

Hur skall man då åstadkomma rätt 
balans i bodelningen?

AKTIERS ”BRUKSVÄRDE”

Frågan om åsättande av minori-
tetspostens bodelningsvärde kan 
eventuellt redan ha lösts av doktri-
nen. I doktrinen (Teleman: Bodelning 
under äktenskap och vid skilsmässa, 
5 uppl. s. 117) föreslås att tillgångar 

ibland kan åsättas ett ”bruksvärde 
i parternas hand”. Ett exempel på 
detta är den nyinköpta soffgruppen 
som skall bodelas. Skall den åsättas 
ett värde som motsvarar anskaff-
ningspriset eller vad den kan antas 
inbringa på begagnatmarknaden? 
Principen om bruksvärde ger att 
värdet bör ligga närmare anskaff-
ningsvärdet eftersom den part som 
tillskiftas egendomen, kort tid före 
bodelningen, uppenbarligen ansett 
att priset motsvarade vad tillgången 
var värd.

Värdet på aktierna i ”brukarens 
hand” skall alltså fullt ut motsvara 
aktiernas ekonomiska värde eftersom 
denne kan tillgodogöra sig framtida 
utdelningar och få del av aktiernas 
substansvärde.  Frågan om tillämp-
ning av bruksvärdesprincipen vid 
värdering av aktier i fåmansbolag är 
ännu inte löst och några tillämpliga 
svenska rättsfall har inte stått att 
finna. Detta är förvånande eftersom 
aktier i fåmansbolag ofta förekom-
mer i bodelningar i anledning av 
äktenskapsskillnad. Vi emotser ett 
klargörande rättsfall i frågan.

Johan Wiklund
Per Nerle
Advokater

Debatt

Advokaterna Johan Wiklund 
och Per Nerle, verksamma på 

Advokatbolaget Wiklund Gustavii 
i Helsingborg, arbetar med 

kommersiell familjerätt.

DEBATTÖRER
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Debatt

Barnkonventionen måste     bli svensk lag
Fördelarna med att barnkonventionen görs till lag är att barnkonventionen skulle bli direkt 
tillämpbar i svenska domstolar och vid andra myndigheter. Det skulle också ställa högre krav 
på kompetens hos beslutsfattare om barns behov och rättigheter. Det anser Odd Swarting, 
advokat och ordförande för UNICEF Sverige, och Christina Heilborn, barnrättsjurist och 
programchef på UNICEF Sverige.

 En av årets första nyheter an-
gående barns rättigheter hand-
lade om att Högsta domstolen 

faktiskt hänvisat till FN:s konvention 
om barnets rättigheter. Beslutet inne-
bar att en barnfamilj fick bo kvar i sitt 
hus och slippa bli vräkt trots pappans 
skulder.

Högsta domstolen bedömde att 
en avvägning mellan olika intressen 
måste göras och att det i detta fall 
ledde till att det inte fanns tillräckliga 
skäl för tvångsförsäljning av huset 
då det skulle innebära betydande 
olägenheter för familjen. När intres-
seavvägningen gjordes tog Högsta 
domstolen hänsyn till barnets bästa 
i enlighet med barnkonventionen. 
Detta till skillnad från hovrätten 
som menade att det inte fanns något 
tolkningsutrymme inom vilket barn-
konventionen skulle kunna beaktas. 
Inte heller tingsrätten ansåg att 
barnkonventionen hade någon större 
betydelse eftersom den inte gäller 
som lag här i landet.

Det är glädjande att Högsta dom-
stolen hänvisar till barnkonventionen 
men samtidigt anmärkningsvärt att 
detta ses som en nyhet med tanke på 
att det är 25 år sedan i år som kon-
ventionen antogs. Sverige har varit 

bunden av konventionen sedan 1990 
men så länge den inte gäller som 
svensk lag kommer den att behandlas 
styvmoderligt inom rättsväsendet. 
UNICEF Sverige har tillsammans med 
andra organisationer, myndigheter 
och experter länge arbetat för att 
barnkonventionen ska bli svensk lag. 

anledningen är att det inte räcker att 
den åberopas och tillämpas i undan-
tagsfall, utan det ska naturligtvis vara 
huvudregeln. Några personer gör nu 
säkert gällande att beslutet från Hög-
sta domstolen visar att barnkonven-
tionen inte alls behöver inkorporeras 
och därmed göras till svensk lag, 
utan den kan ju redan nu användas 
när beslut tas där barn berörs. Andra 
hävdar att barnkonventionen medför 
alltför långtgående konsekvenser 
där barns intressen ges orimligt stort 
utrymme. Vissa ser kanske beslutet 
från Högsta domstolen som bevis för 
sin tes att barnkonventionen är för 
krånglig att tolka och tillämpa för en 
svenskt skolad jurist.

Vi anser att nuvarande sätt att för-
hålla sig till konventionen genom den 
så kallade transformeringsmetoden, 
som innebär att lagar ändras och 
anpassas till konventionens bestäm-

melser, inte räcker för att garantera 
barn deras rättigheter. Så länge barn-
konventionen inte har status som 
svensk lag kommer den att ignore-
ras av myndigheter och domstolar. 
Transformeringsmetoden behöver 
kombineras med en inkorporering 
som gör hela konventionen till svensk 
lag. På så sätt skulle konventionen tas 
på större allvar. 

Sverige har kritiserats av FN:s 
barnrättskommitté, vars uppgift är 
att granska hur länderna lever upp 
till barnkonventionen. FN-kommittén 
rekommenderar Sverige att stärka 
barnkonventionens ställning genom 
att göra den till lag. 

fn-kommittén betonar att barnkon-
ventionen klart och tydligt ska åter-
speglas i nationella lagar och praxis, 
att rättigheterna ska kunna åberopas 
i domstol och att bestämmelserna till-
lämpas av myndigheterna. Det gäller 
framför allt de fyra grundläggande 
principerna, som handlar om skydd 
mot diskriminering, barnets bästa, 
rätt till utveckling samt respekt för 
barnets åsikter.

Dessutom anser FN-kommittén att 
internationella åtaganden bör prio-
riteras framför den nationella rätten 
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Barnkonventionen måste     bli svensk lag
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när de två rättssystemen står i kon-
flikt med varandra. FN-kommittén 
säger också att det är viktigt att se till 
att all relevant nationell lagstiftning 
överensstämmer med konventionen. 
Syftet med dessa åtgärder är helt 
enkelt att ge barnkonventionen en så 
stark ställning som möjligt. I år är det 
återigen dags för Sverige att granskas 
av FN-kommittén, och då blir frågan 
aktuell på nytt. 

en invändning som ofta hörs mot att 
göra barnkonventionen till lag hand-
lar om att den inte är skriven som 
en lag, det vill säga att den inte är 
tillräckligt detaljerad och därmed svår 
att tillämpa. De flesta bestämmelser-
na i konventionen är dock konkreta 
och tydliga. Vår uppfattning är dess-
utom att rättstillämpande myndig-
heter redan i dag är vana att hantera 
lagstiftning som inte är så detaljerad, 
till exempel socialtjänstlagen.

En annan invändning handlar om 
att det skulle vara främmande för 
vårt rättssystem att göra en interna-
tionell konvention till svensk lag. Men 
det har vi gjort med den europeiska 
konventionen om de mänskliga rät-
tigheterna redan år 1995.

De fördelar vi ser med att barnkon-

ventionen görs till lag är att barnkon-
ventionen skulle bli direkt tillämpbar 
i svenska domstolar och vid andra 
myndigheter. Det skulle också ställa 
högre krav på kompetens hos besluts-
fattare om barns behov och rättig-
heter samt att barnkonventionens 
innehåll och syn på barn skulle tas på 
större allvar och få större genomslag 
i praktiken.

våra slutsatser av Högsta domsto-
lens beslut är att:

•  Inkorporering av barnkonven-
tionen i svensk rätt behövs så att 
den blir svensk lag och därmed 
obligatorisk för samtliga domsto-
lar och myndigheter att använda 
sig av.

•  När barnkonventionen tolkas och 
tillmäts vikt får barns rättigheter 
starkare ställning än annars.

•  Barnkonventionen kan mycket 
väl tillämpas i beslutsfattandet i 
en domstol trots att det är just en 
konvention.

vi uppmanar därför Barnrättighets-
utredningen som har regeringens 
uppdrag att utreda frågan om barn-
konventionens juridiska status att 
se detta rättsfall som exempel på att 
barnkonventionen helst inte används 
av tingsrätten och hovrätten, men 
att det är fullt möjligt att göra det. 
Det krävs dock att den får ställning 
som svensk lag för att det ska bli en 
självklarhet och inte ett udda inslag 
när beslut fattas som rör barn.

Odd Swarting
Ordförande UNICEF Sverige 

och advokat
Christina Heilborn

Barnrättsjurist UNICEF Sverige

Odd Swarting är advokat och 
del ägare i Setterwalls Advokat- 
byrå i Stockholm. Han är även 

ordförande för UNICEF Sverige.
Christina Heilborn är programchef 
på UNICEF Sverige och barnrätts- 
jurist med inriktning på folkrätt, 
migration och människohandel.

DEBATTÖRER
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Ett väl utfört jobb gör ”listan” ointressant
Många advokater klagar på att de inte får tillräckligt många försvararuppdrag från domsto-
larna via den så kallade listan. Frågan är om advokaterna har rätt fokus när det gäller detta? 
Ska advokaten förvänta sig att ”få” uppdrag eller finns något som advokaten kan göra för att 
”skaffa” sig uppdrag på egen hand? De frågorna ställer sig BengtOlov Horn, rådman, 
före detta advokat.

 Efter drygt 17 år på advokatbyrå 
har jag nu under några år haft 
förmånen att delta i rätte-

gångar från ett annat perspektiv än 
försvararens; nämligen som domare. 
Under dessa senare år har jag noterat 
ett fenomen bland många av mina 
före detta kollegor som jag inte var 
fullt medveten om under min tid som 
advokat: det mer eller mindre subtila 
klagandet på att inte få tillräckligt 
många försvararuppdrag via domsto-
lens ”lista”.

Låt mig göra klart att mitt nya jobb 
inte har förändrat min syn på de 
ekonomiska förhållanden 
som en brottmålsadvokat 
lever under. Jag anser fort-
farande att timkostnads-
normen är oförskämt låg 
(i den frågan har Advokat-
samfundet uppenbarligen 
misslyckats) och att den 
så kallade brottmålstaxan, 
med ersättning utifrån 
huvudförhandlingens 
längd, i de flesta fall är 
en ren förlustaffär för 
försvararen. Även i övrigt 
finns ett regelverk och en 
praxis som försvårar för 
en försvarare att arbeta på 
ett sätt som borde gagna 
rättssäkerheten och sam-
hället i stort. Trots detta 
anser jag nu, liksom tidiga-
re, att försvararuppdragen 
inte finns till för att hålla 
advokater försörjda. Ut-
gångspunkten måste vara 
att den tilltalade har rätt att få en för-
svarare som med nit och omsorg tar 
till vara hans eller hennes intressen. 
En bra försvarare bör också vara in-
tresserad av straffrätt samt angelägen 

om att ta hand om sin klient på bästa 
möjliga sätt; kanske till och med visa 
lite intresse för klienten som person? 
En advokat som tar försvararuppdrag 
endast för att kunna tjäna lite extra 
pengar och fylla ut tiden som inte går 
åt till andra, måhända för advokaten 
mer intressanta, uppdrag har dåliga 
förutsättningar för att bli en duktig 
försvarare.

tyvärr ser jag alltför ofta försvarare 
som uppenbarligen inte är inlästa på 
den relevanta straffrättsliga materian, 
inte har förberett klienten på vilka 

frågor som kan tänkas 
komma upp vid huvud-
förhandlingen och verkar 
vara generellt ointresse-
rade av klienten så snart 
kostnadsräkningen har 
lämnats in. Detta gäller 
såväl ”vanliga” försvarare 
som en del ”stjärnadvo-
kater”. Det torde vara en 
väl känd hemlighet inom 
rättsväsendet att många av 
de allra skickligaste försva-
rarna aldrig någonsin har 
suttit i någon morgonsoffa 
i TV. Kanske skulle de inte 
heller tacka ja till detta om 
de blev inbjudna. Det som 
”stjärnadvokaterna” dock 
är bra på är att skapa en 
efterfrågan på sina tjäns-
ter. En sådan efterfrågan 
kan även mer publikt 
anonyma försvarare 
åstadkomma utan att för 

den skull tvingas göra reklam för sig 
själv i media. Noteras ska att om inte 
försvararen är genuint intresserad av 
klientens sak, det vill säga om man 
låtsas bry sig för att skapa efterfrågan, 

kommer detta obönhörligen att avslö-
jas. Receptet för framgång är enkelt 
och jag tar mig friheten att anmoda 
de försvarare som är missnöjda med 
antalet inkomna uppdrag att följa 
dessa enkla riktlinjer:

1. Sköt de uppdrag, även mindre 
och enkla, som ändå kommer in på 
det sätt som krävs enligt rättegångs-
balken och Advokatsamfundets etiska 
regler.

2. Bry dig om klienten och visa 
honom eller henne detta.

3. Var påläst och förbered klienten 
ordentligt inför huvudförhandlingen. 

4. Kosta på dig att till och från 
hjälpa klienten med frågor som du 
kanske inte kan få betalt för.

5. Kosta på dig ett samtal eller 
e-postmeddelande efter att domen 
vunnit laga kraft; kanske bara för att 
fråga hur läget är.

om en försvarare bemödar sig att 
arbeta på detta sätt kommer klienten 
att känna att förvararen faktiskt gör 
så gott han eller hon kan. Härigenom 
skapas ett underlag för ytterligare 
uppdrag som ingen reklamkampanj 
kan matcha. Brottmålsklientelet um-
gås ju ofta och ganska snabbt sprider 
sig uppgifter om vilken försvarare 
som är bra och vilken som inte är det. 
Förmår en försvarare visa den sanna 
bilden av sig själv som kunnig, enga-
gerad och intresserad av klientens väl 
och ve kommer detta att resultera i 
att han eller hon i allt större utsträck-
ning blir begärd. Härigenom kommer 
”listan” att få allt mindre betydelse 
och kanske till och med till slut vara 
helt ointressant.

Bengt-Olov Horn
Rådman, före detta advokat

Bengt-Olov Horn
är  före detta ad-

vokat och numera 
rådman vid Hu-

diksvalls tingsrätt. 
På advokatbyrån 

arbetade han 
under drygt 17 år, 
i början med all-
män praktik men 
de sista 8–9 åren 

huvudsakligen 
med brottmål.
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En transparent användning av listorna efterlyses
En transparent användning av listorna ger förhoppningsvis förutsättningar för en bra 
återväxt bland de advokater och biträdande jurister som förordnas. Samtidigt minskar 
det misstankarna om osunda band mellan domstolar och advokater. Det konstaterar 
Bengt Ivarsson, ordförande i Sveriges advokatsamfund.

 Diskussionen om de så kallade 
listorna dyker med jämna 
mellanrum upp. Listor finns 

för olika typer av förordnanden; of-
fentliga försvarare, målsägandebiträ-
den, konkursförvaltare och offentliga 
biträden är några exempel.

Bengt-Olov Horn argu-
menterar för att advokater 
genom skicklighet ska få fler 
uppdrag. Så långt tror jag 
han har rätt. Ett väl utfört 
uppdrag genererar ofta nya 
uppdrag, antingen åt sam-
ma klient eller nya klienter. 
Advokater som är duktiga 
i sina uppdrag eller på att 
marknadsföra sig får san-
nolikt fler uppdrag än andra. Detta 
finns det ingen anledning att ändra 
på. Primärt är det den blivande klien-
ten som styr vem som ska förordnas 
genom det fria advokatvalet. Detta är 
en viktig del i rättsstaten. Däremot är 
min uppfattning att listorna har och 
även i framtiden kommer att ha en 
viktig funktion att fylla.

Syftet med listorna är att på ett 
korrekt sätt fördela de uppdrag där 

klienten inte har något eget önske-
mål. Listorna behövs för att vissa 
advokater inte ska gynnas på ett 
otillbörligt sätt på andra advokaters 
bekostnad. Tyvärr förekommer det 
fortfarande vid en del domstolar att 
vissa domstolssekreterare allt för ofta 

ringer upp vissa advokater 
eller byråer. Orsakerna kan 
variera, men de är sällan 
acceptabla. Användandet 
av listorna är en förutsätt-
ning för att advokater inte 
ska bli ”bortglömda” samt 
för att framförallt unga 
advokater ska få en chans 
att få uppdrag och visa vad 
de kan. Flera av dem kom-

mer säkerligen på sikt få merparten 
av sina uppdrag utanför listorna. Jag 
kan inte se något fel i detta. Det torde 
dessutom vara få advokater som kan 
få lönsamhet i sin verksamhet enbart 
genom uppdrag på listorna.

på många orter ifrågasätts med fog 
om det verkligen existerar några 
listor. Transparensen är i princip obe-
fintlig. Detta skapar ibland misstan-

kar om olika typer av osunda lojalite-
ter mellan domstolar och advokater. 
På samma sätt som sker till exempel 
beträffande konkursförvaltaruppdrag 
bör domstolarna kunna redovisa hur 
de fördelat försvararuppdragen mel-
lan de advokater som är verksamma 
vid domstolen. Om man inte kan 
göra detta på ett tillfredställande sätt 
kan det finnas anledning att fundera 
över hur uppdragen fördelas. På flera 
orter är det dessutom ett uttalat öns-
kemål från domstolarna att Advokat-
samfundet ska biträda med underlag 
till listorna.

en transparent användning av 
listorna ger förhoppningsvis förut-
sättningar för en bra återväxt bland 
de advokater och biträdande jurister 
som förordnas. Samtidigt minskar det 
misstankarna om osunda band mel-
lan domstolar och advokater. Jag kan 
inte se att varken domstolar, advoka-
ter eller klienter förlorar på detta.

Bengt Ivarsson
Advokat, ordförande 

i Sveriges advokatsamfund

ADVOKATSAMFUNDET AGERAR FÖR BÄTTRE LISTOR

KOMMENTAR

Anne Ramberg, som har kontakt 
med lagmännen i Stockholms-
området, säger i en kommentar: 

”Syftet är att få fram ett rätt-
vist och transparent system. 
Gemensamt pågår ett arbete 
med att ta fram nya listor för 

hela Stockholmsområdet inom 
ett antal rättsområden. Tyvärr 
har systemet med listorna inte 
fungerat tillfredsställande. Det 
har upplevts som orättvist i fler-
tal hänseenden.

• I över femtio procent av 

brottmålen är advokaten begärd. 
Det ska givetvis respekteras.

• Det ankommer dock alltid 
på domstolen att förordna den 
som är särskilt lämpad och har 
tillräcklig erfarenhet för upp-
draget. 

Det innebär bland annat att 
domstolen inte slaviskt har att 
följa listan. Detta är bland an-
nat skälet till att särskilda krav 
har uppställts för att få stå på 
den så kallade jourlistan i Stock-
holm.”

Bengt Ivarsson.



Anders Eriksson, överläkare i rättsmedicin sedan 1980 och profes-
sor i rättsmedicin vid Umeå universitet sedan 1992. Uppvuxen och 
utbildad i Umeå och med lång och bred internationell erfarenhet  
som oberoende expert i uppmärksammade rättsfall i Sverige, Norge, 
Danmark England och Litauen. Han har även anlitats som konsult av 
regeringen i Vietnam för ny rättsmedicinsk lagstiftning, som ansvarig 
för kvalitetsutveckling av rättsmedicin i Estland, och har arbetat 
kortare och längre tid med skilda rättsmedicinska uppdrag åt SIDA, 
FN, Krigsförbrytartribunalen, mfl i England, Kosovo, USA, Indien, 
Sydafrika och Thailand. Han bedriver forskning främst inom områ-
det skadeprevention med totalt fler än 350 publikationer inklusive ett 
antal läroböcker och lärobokskapitel, och har anlitats som sakkunnig 
vid tillsättning av bl a sex professurer i Norden. Han har för närva-
rande även uppdrag som nationell ST-studierektor för specialist-
utbildning i rättsmedicin i Sverige, som ledamot i Socialstyrelsens 
Rättsliga råd, som vetenskapligt råd i rättsmedicin i Socialstyrelsen, 
och som ämnesexpert åt SBU.

Kursinnehåll måndagen den 19 maj 2014, Sankt Gertrud, Malmö.

Inledning – presentation av professor/överläkare Anders Eriksson

Organisation av rättsmedicin i Sverige

Rättsintyg
formalia, innehåll
formuleringar, skalsteg
problem, kvalitetsfrågor 
kontrakterade läkare vs rättsläkare

Ny teknik inom rättsmedicinen

Kontakter rättsläkare – åklagare – försvarsadvokat
möjligheter för försvarare att få kvalificerade rättsmedicinska bedömningar m m.

Övriga frågor

Ny kurs för advokater
Välkommen till Rättsmedicin för brottmålsadvokater!
Unikt tillfälle att träffa en av Sveriges mest erfarna rättsläkare.

Några specifika rättsmedicinska områden
kvävning och kvävningsdöd
skarpt våld
trubbigt våld
skottskador

Pris: 9 975 exkl moms.

Plats: Sankt Gertrud 
Konferens 
Östergatan 7B, 
211 25 Malmö

Tid: 19 maj
08:00-17:00
Frukost, lunch & fika 
ingår

För anmälan:
www.suprema.se 
info@suprema.se

Tlf: 040-616 46 46, 
076-161 61 77

Lägre pris vid fler 
anmälningar! Inkom gärna med frågor samt punkter att diskutera när du anmäler dig.



Ta lagen i egna      

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

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

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

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

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

HELSIDA_ADVOKATEN_2014.indd   1 2014-02-10   11:27:48
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Aktuellt

Boka in Advokat-SM den 5 september
För elfte året avgörs Advokat-SM i fotboll i Stockholm och ar-
rangörerna ser fram emot advokatbyråernas anmälningar till den 5 
september redan nu.

Den tionde upplagan av Advokat-SM i fotboll avgjordes förra året 
och turneringen toppade med 36 deltagande lag från 24 olika by-
råer. Efter en dag på Östermalms IP och Stockholms stadion stod 
White & Cases damer och Linklaters herrar som segrare. Arrangö-
rerna hoppas att ännu flera byråer har fått upp ögonen för denna 
sportiga dag. Läs mer på http://advokat-sm.se.

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

FALUN     023 - 79 23 00
MALMÖ   040 - 720 20

STOCKHOLM   08 - 23 41 15
GÖTEBORG      031 - 17 12 25

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

Varför skall vi Snabbavveckla ditt bolag?
Vid snabbavveckling är det absolut viktigaste att säljaren av bolaget kan förlita sig på att den som 
anlitas för avvecklingen under lång tid fullgör förpliktelser gentemot Skatteverket och andra. Detta 
påverkar både säljaren och bolaget. 

Vi har snabbavvecklat aktiebolag sedan 1992. Genom denna snabba, säkra och kostnadseffektiva 
tjänst har vi under åren avvecklat mer än 18 000 st aktiebolag. Att anlita oss för snabbavveckling är 
idag det vanligaste sättet för att snabbt och säkert avveckla aktiebolag. 

Sänd balans- och resultatrapport för offert. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Professor Magnus Ulväng prisas
Heijnes rättsvetenskapliga pris 
till Uppsalaprofessorn Magnus 
Ulväng.

Emil Heijnes stiftelse för rättsve-
tenskaplig forskning har beslutat 
att ge sitt rättsvetenskapliga pris 
till Magnus Ulväng, professor i 
straffrätt vid Uppsala universitet. 
Prissumman är 100 000 kronor.

I sin motivering skriver stiftel-
sen: ”Magnus Ulväng har utfört 
ett osedvanligt omfattande 
och ingående forskningsarbete 
rörande straffrättsliga konkur-
rensfrågor och där visat att en 
teoretisk ansats är väl förenlig 
med praktisk användbarhet.”

Magnus Ulväng, född 1970, 

utsågs 2010 till professor i 
straff rätt på juridiska fakulteten 
vid Uppsala universitet. Där har 
Ulväng tidigare också avlagt juris 
doktorsexamen 2005, samt juris 
kandidatexamen 1997.

Ulvängs forskning berör straff-
rättsliga konkurrensfrågor samt 
frågor om uppsåt och oaktsam-
het, och har dokumenterats i 
ett antal böcker, skrifter och 
artiklar. Ulväng tjänstgjorde som 
expert i Påföljdsutredningen, 
Utredningen om skärpta straff 
för allvarliga våldsbrott och Psy-
kiatrilagsutredningen. Magnus 
Ulväng är även utsedd till expert 
i en utredning som ska se över 
narkotikastrafflagen.

Fredrik Wersäll ny ordförande för Institutet mot mutor
Styrelsen för Institutet mot 
mutor (IMM) har utsett hov-
rättspresidenten i 
Svea hovrätt, Fred-
rik Wersäll, till ny 
ordförande. Fredrik 
Wersäll är en av lan-
dets mest erfarna 
jurister och har er-
farenhet som bland 
annat riksåkla-
gare och justitieråd i 
Högsta domstolen.

Wersäll efterträ-
der Claes Sandgren, som har va-
rit ordförande för Institutet mot 

mutor sedan 2008. Institutet 
mot mutor är en ideell närings-

livsorganisation som 
arbetar för att mot-
verka mutor och an-
dra otillbörliga för-
måner som används 
för att påverka be-
slut. IMM:s huvud-
män är Stockholms 
Handelskammare, 
Svensk Handel, 
Sveriges Kommuner 
och Landsting, Lä-

kemedelsindustriföreningen och 
Svenskt Näringsliv.

Taket på Advokatsamfundet byts
Fastigheten ska äntligen få sitt nya tak, 
takpapp läggs och takpannor byts ut. 
Arbetet har påbörjats med montage av 
en öppen byggnadsställning runt om 
inklusive en bygghiss. Hela taket kläs in 
med väderskydd vilket betyder att bygg-
dammet minimeras. Under byggtiden 
kommer även skorstenarna att kläs in. 
Företaget som utför arbetena heter Kar-
laplans Plåtslageri. Arbetet beräknas vara 
klart vecka 28 (juli).

Magnus Ulväng.
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Efter sammanlagt 13 års engage-
mang i avdelningen valdes advokat 
Christina Malm i slutet av mars till 
ny ordförande i Stockholmsavdel-
ningen, som bland annat satsar på 
underhållning, ”after work” och 
insamlingar för att locka ledamö-
terna.  

Grattis till nya posten som ordförande 
i Stockholmsavdelningen. Vilken blir 
din viktigaste uppgift?

– Tack! Utöver det viktiga admini-
strativa arbetet med bland annat in-
trädesärendena, är själva syftet med 
avdelningen att främja samverkan mel-

Avdelningen ska 
erbjuda något för alla

MÅNADENS ADVOKAT Christina Malm  

lan advokater i Stockholmsområdet. 
Vi har förändrat våra sociala arran-
gemang en del under de senaste åren, 
och jag ser fram emot att fortsätta den 
moderniseringen.

Vad är det för förändringar ni gjort?
– Vi har satsat på färre arrangemang 

av olika typer, som ”after work” och 
cocktails. Vid vårcocktailen brukar vi 
ha ett tema i form av en årlig insam-
ling till något välgörande ändamål. 
Förra året var det till Min Stora Dag. 
Jag tror att det har ökat intresset hos 
ledamöterna, som känner att de kan 
förena nytta med nöje. Utöver det har 

vi sedan ett par år ett nytt koncept för 
årsmötet. Vi har bytt lokal, till Opera-
terrassen, som passar väldigt bra för 
våra behov, och så har vi två underhål-
lare, en komiker och en musiker. Det 
här har lett till att deltagarantalet ökat 
kraftigt. Förra året var det cirka 250 
personer på middagen, och vi hoppas 
på lika många i år. 

Hur är intresset bland de unga advoka-
terna för era arrangemang?

– De unga är mer intresserade. Så 
var det inte riktigt för några år sedan, 
när jag var klubbmästare. Det nya kon-
ceptet har lockat fler yngre ledamöter 
och biträdande jurister. 

Varför har ni tänkt om på detta sätt?
– Vi vill öka intresset för de arran-

gemang som är. I dag är det hård kon-
kurrens om tiden, med många sociala 
event. Då måste man slimma och satsa 
på några arrangemang, men lägga 
verklig möda och eftertanke på dem. 

Varför har du valt att engagera dig i 
avdelningen?

– Jag har faktiskt varit engagerad i 
sammanlagt 13 år i avdelningen, före 
styrelseuppdraget som klubbmästare. 
Det var så roligt att när frågan kom om 
att gå med i styrelsen var det naturligt 
att tacka ja. 

Vad ger engagemanget dig?
– Jag har lärt känna många trevliga 

människor. Det är nog det bästa. Det är 
också trevligt att möta kolleger från an-
dra delar av landet, som vid de årliga 
ordförande- och sekreterarkonferen-
serna. Dessutom tycker jag att admi-
nistration och styrelsearbete är roligt. 

Spännvidden mellan enmansbyråer 
och de största affärsbyråerna är väl-
digt stor just i Stockholmsavdelningen. 
Är avdelningen viktigast för advoka-
terna vid små byråer?

– Tanken är att avdelningen ska vara 
till för allas gemensamma bästa. Vi ser 
att det kommer många från de stora 
byråerna på våra arrangemang, så up-
penbarligen tycker de också att det ger 
något. Kanske är det så att advokater 
vid olika typer av byråer är intresse-
rade av olika saker. Just därför är det 
viktigt att vi erbjuder olika typer av ar-
rangemang.

Ulrika Öster

”De unga är 
mer intres
serade. Så var 
det inte rik
tigt för några 
år sedan, när 
jag var klubb
mästare.” 
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Aktuellt Juridiska biblioteket

KONTAKTA JURIDISKA BIBLIOTEKET

Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08-459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2013 om inte annat anges.
Andersson, Anderz: Arbetsrätt / 

Anderz Andersson, Örjan Ed-
ström, Lars Zanderin  (6. uppl.  
Liber. 251 s.) 

Arbete och fest : skrifter från ama-
nuenskollegiet vid juridiska 
fakulteten i Uppsala / redaktör: 
Karolina Stenlund (Iustus.  
190 s.) 

Bengtsson, Bertil: Offentliga tjäns-
ter i civilrättsligt perspektiv 
(Norstedts juridik. 218 s. Institu-
tet för rättsvetenskaplig forsk-
ning ; 203)

Bull, Thomas: Fundamentala 
fragment : ett konstitutionellt 
lapptäcke (Iustus. 523 s. Skrifter 
från juridiska fakulteten i Upp-
sala ; 126)

Dahlström, Mats: Brott och på-
följder : en lärobok i straffrätt 
om brottsbalken / Dahlström, 
Strand, Westerlund (5. uppl. 
Bruun Juridik, 2014. 571 s.)

Edling, Thomas: 12 kap. Jordabalk 
"hyreslagen" : en kommentar 

(Stockholm : Karnov Group, 
2014. 484 s.)

Falkanger, Thor: Søret / Thor Fal-
kanger, Hans Jacob Bull, Lars 
Rosenberg Overby (4. udg.  Kø-
benhavn : Karnov Group. 602 s.) 

Grauers, Folke: Nyttjanderätt : hyra, 
bostadsrätt, arrende och tomt-
rätt (14. uppl. Lund : Juristförl., 
2014. 294 s.)

Heinestam, Bengt: Likvidation : 
praktisk handbok för aktiebolag 
(5. uppl.  Björn Lundén informa-
tion, 2014. 236 s.) 

Henkow, Oskar: Mervärdesskatt i 
teori och tillämpning (2. uppl. 
Gleerup. 127 s.)

Heuman, Lars: Specialprocess : 
utsökning och konkurs (7. uppl. 
Norstedts juridik. 317 s.)   

Kellgren, Jan: Redovisning och be-
skattning : om redovisningens 
betydelse för inkomstbeskatt-
ningen / Jan Kellgren, Jan Bjuv-
berg (3. uppl. Studentlitteratur, 
2014. 158 s.)

Kolflaath, Eivind: Bevisbedømmelse 
i praksis (Bergen : Fagbokforla-
get. 269 s.) 

Lehrberg, Bert: Praktisk juridisk me-
tod (7. uppl. Iusté, 2014. 320 s.)

Lovsamlingen / redigeret af Jens 
Møller (21. udg. København : 
Jurist-og Økonomforbundet. 
1065 s.) 

Lundén, Björn: Penningtvättslagen 
: praktisk handbok för redovis-
ningskonsulter och revisorer 
(Björn Lundén information.  
131 s.)

Lødrup, Peter: Oversikt over erstat-
ningsretten / Peter Lødrup, John 
Asland (8. utg. Oslo : Cappelen 
Damm akademisk. 143 s.)

Mathijsen, P. S. R. F.: Mathijsen's 
guide to European Union law / 
P.S.R.F. Mathijsen, P. Dyrberg 
(11. ed.  London : Sweet & Max-
well. 728 s.)

Mowbray, Alastair: Cases, mate-
rials, and commentary on the 
European Convention on Hu-
man Rights (3. ed. Oxford Univ. 
Press, 2012. 895 s.)

Personförsäkring / Peter Andrée, 
red. (10. uppl. Studentlitteratur, 
2014. 147 s.) 

Stockholm centre for commercial 

law. Årsbok 5 / redaktörer: Ca-
roline Carlson, Aron Verständig, 
Mårten Schultz (Stockholm 
Centre for Commercial Law, 
2014. 306 s. Stockholm Centre 
for Commercial Law ; 20)

Svea hovrätt 400 år / redaktörer: 
Fredrik Wersäll, Johan Hirsch-
feldt, Anders Eka, Elisabet Fura, 
Kjell Å. Modéer (Norstedts juri-
dik, 2014. 561 s.) 

Tiberg, Hugo: On maritime & trans-
port law / Tiberg & Schelin  
(4. ed. Stockholm : Axel Ax:son 
Johnsons institut för sjörätt 
och annan transporträtt, 2014. 
193 s.) 

Unger, Sven: Bolagsstämma i prak-
tiken : en teoribok (Oscarsfors. 
281 s.)

Viklund, Lars: Arbetsrätt i praktiken 
: en handbok / Lars Viklund, Bo 
Bylund (17. uppl. Studentlittera-
tur, 2014. 293 s.)

LÄSTIPS

Titel: Yttrandefrihet och 
whistleblowing : om gränser-
na för anställdas kritikrätt
Författare: Susanne Fransson         
Förlag: Premiss
Yttrande- och åsiktsfrihet är 
en mänsklig rättighet, regle-
rad i grundlag och i Europa-

konventionen. Men vad får man egentligen 
säga om sin arbetsgivare utan att riskera 
att bli omplacerad eller uppsagd? Susanne 
Franson, docent i rättsvetenskap, beskriver 
lagstiftning och praxis kring whistleblowers, 
det vill säga anställda som slår larm om 
missförhållanden och oegentligheter. Hon 
menar att skyddet behöver stärkas och jäm-
för med flera andra länder som infört särskild 
lagstiftning som skyddar och underlättar för 
anställdas yttrandefrihet, exempelvis USA, 
Storbritannien, Tyskland och Norge.  

Titel: Förverkande av egen-
dom
Författare: Gustaf Almkvist                 
Förlag: Iustus 
Boken behandlar förverkande, 
en rättsverkan av brott som 
innebär att egendom som har 
med brottslig verksamhet att 

göra dras in och tillfaller staten. Ämnet är 
sparsamt behandlad i svensk och nordisk dok-
trin. Bestämmelser om förverkande infördes 
på 1940-talet men har inte varit föremål för 
en samlad undersökning sedan dess. Efter en 
inledande introduktion och historisk bakgrund 
till nuvarande lagstiftning ligger sedan tyngd-
punkten i framställningen på genomgång av 
de olika formerna av förverkande, frågan om 
hos vem något kan förverkas, i vilka situatio-
ner man bör underlåta förverkande och vilka 
processuella regler som gäller.
  

NYA AVHANDLINGAR

Kommunal verksamhet genom privaträtts-
liga subjekt av Åsa Örnberg, Jure
Traditionellt kommunal verksamhet som 
exempelvis vård, skola och omsorg bedrivs i 
dag allt oftare i privaträttsliga former vilket 
har lett till att gränsdragningen mellan det 
privaträttsliga och offentligrättsliga regelver-
ket har blivit alltmer otydlig. I avhandlingen 
undersöks de regelverk och principer som 
möjliggör för kommunerna att överlämna 
kommunala uppgifter till privata aktörer 
och vilka de rättsliga konsekvenserna är. De 
problem som uppkommer kan bland annat 
innebära risk för försämrad rättssäkerhet för 
enskilda och att kommuner överskrider sitt 
kommunala kompetensområde. I avhand-

lingen används de fristående skolorna som 
ett exempel för att belysa problematiken.  

Dubbelboende vid beskattningen av fysiska 
personer av Joakim Frände, Suomalainen 
Lakimiesyhdistys 2013. 
Joakim Frände, som disputerade vid Helsing-
fors universitet hösten 2013, har granskat hur 
dubbelboende vid beskattning av fysiska per-
soner uppstår och vad det kan ha för konse-
kvenser. Avhandlingen har sin utgångspunkt 
i finsk lagstiftning men gör även jämförelser 
med motsvarande lagstiftning i några andra 
länder, bland annat Sverige, Norge och Dan-
mark. Inledningsvis behandlas hur boende 
enligt nationell rätt och dubbelboende upp-
står. Därefter analyseras hur dubbelboende-
konflikter löses när skatteavtal har ingåtts 
mellan länder. Efter detta redogörs för de 
skattekonsekvenser dubbelboendesituatio-
ner leder till. Avslutningsvis presenterar för-
fattaren vissa reformförslag. Avhandlingen 
är den första i Finland på området dubbelbo-
ende och beskattning av fysiska personer. 

LÄS MER

Hela litteraturlistan finns på 
Juridiska bibliotekets webbplats 
 www.juridiskabiblioteket.se
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Varje månad avgörs tusentals mål runt om i landet. Men hur 
hittar du det som är relevant för dig? 

InfoTorg Juridik gör hela tiden kvalificerade urval av avgöranden och 
publicerar dessa löpande på www.infotorgjuridik.se. Här hittar du 
också djupa analyser och senaste nytt från juristbranschen.           

För dig som söker juridisk information

ÄR DU I GOTT SÄLLSKAP?
Vår juridiska information blir tillsammans med information om företag, 
personer och fastigheter beslutsunderlag du inte har råd att vara utan. 

Just nu har vi ett exklusivt kampanjerbjudande för alla nya användare. 

Kontakta oss på 08-555 682 00 eller svar@bisnode.com

Hos InfoTorg Juridik är du alltid i gott sällskap. 
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Samfundet

2Advokat har genom att använda advokatbyråns e-post och sin 
advokattitel handlat inom ramen för advokatverksamheten. 
Advokaten borde inte i mail ha uttryckt sig på det sätt han gjort 

om anmälaren. Uttalande. 

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2014

BAKGRUND

X företräder Y i en uppkommen 
tvist gentemot dödsboet efter 
Z. Y och Z har tidigare varit 
sambor och dödsboet företräds 
nu av barnen B och A. 

ANMÄLAN

X har i anmälan, som kom in 
till Advokatsamfundet den 30 
april 2013, riktat anmärkningar 
mot A avseende att A uttalat sig 
i förklenande ordalag gentemot 
honom, haft en respektlös ton 
i sina brev och angett sig som 
advokat fast han uppträder som 
privatperson. 

I anmälan anförs bl.a. följan-
de. Det har varit en omfattande 
skriftväxling parterna emellan 
rörande dels en gemensam ägd 
fastighet, dels andra tillgångar. 
Under ärendets gång har han ge-
nom kontakter med en mäklare, 
C, tagit del av en skrivelse från 
A, där A uttalar sig i förklenande 
ordalag gentemot honom. A 
använder uttrycket ”kvacksal-
vare till advokat”, vilket han 
naturligtvis tagit väldigt illa vid 
sig av. Inte nog med att A har 
riktat dessa anklagelser mot 
honom utan A har även använt 

dessa förklenande ord gentemot 
en tredje person. 

Det är alldeles uppenbart att 
detta beteende strider mot inne-
hållet i de vägledande reglerna 
om god advokatsed eftersom A 
inte är saklig eller måttlig i sina 
uttalanden. Det kan inte heller 
vara fråga om en ren förlöpning 
utan detta uttalande är fullt 
medvetet. 

Under den tidigare brev-
växlingen har A:s ton i breven 
också varit väldigt respektlös 
och man har fått intrycket av att 
en advokat på landsbygden inte 
skulle veta lika mycket som en 
advokat i en storstad. Därtill har 
A också i all mailkontakt angivit 
sig såsom advokat, trots att han 
uppträder såsom privatperson. 

ADVOKATENS YTTRANDE

A har i yttrande, som kom in till 
Advokatsamfundet den 24 maj 
2013, anfört följande. 

Allmänna påståenden om 
att han varit respektlös i sin 
kommunikation mot X bestrids 
och kan överhuvudtaget inte 
bemötas då de inte har konkre-
tiserats. 

När det gäller hans mail till 

C anförs följande. Dödsboet 
efter Z (hans mor) anlitade C 
för att undersöka möjligheten 
att sälja dödsboets halva del 
av hans mors fastighet. Döds-
bodelägare i dödsboet är han 
och hans syster. De skrev på ett 
uppdragsavtal med C som följer 
Mäklarsamfundets riktlinjer. 
Han och hans syster har alltså 
ett uppdragsavtal med C. Mailet 
ifråga angår endast detta upp-
drag och skickades från honom 
till C. Att det skickades från hans 
jobbmail och därmed advokat-
byråns mailadress var för övrigt 
en ren slump. Det kunde lika 
gärna ha gått från hans gmail-
adress eller liknande. C har 
tystnadsplikt gentemot andra än 
sina respektive uppdragsgivare 
och han är ytterst förvånad att 
hon skickade mailet vidare. 

Mailet var således aldrig 
menat för någon annan än C 
och han har inte lämnat sin 
tillåtelse till att C skulle skicka 
mailet vidare. I det avseendet 
har C brutit mot sin tystnads-
plikt. Det är för övrigt först nu 
han förstår att C skickat mailet 
vidare till Y som i sin tur verkar 
ha vidarebefordrat det till X. C 
var dessutom mer än medveten 
om att dödsboet låg i tvist med 
Y och C:s agerande är därför än 
mer förvånande.

Sammanfattningsvis kan 
anföras att det aktuella mailet 
skickades av honom i egenskap 

av dödsbodelägare till dödsbo-
ets mäklare C som har tystnads-
plikt. Syftet var definitivt inte att 
mailet skulle offentliggöras, eller 
skickas vidare till Y och än min-
dre till X. De regler som X hänvi-
sar till i den praxis som finns 
avseende god advokatsed rör 
uttalanden som framställs just 
som ”uttalanden”; dvs. i korre-
spondens med en motpart och/
eller i processföring vid domstol 
eller liknande, dvs. där uttalan-
dena kan få uppmärksamhet 
och därmed förorsaka skada. 
I det aktuella fallet rör det sig 
om ett mail som har skickats 
av honom i en konfidentiell upp-
dragsrelation där han haft all 
anledning att anta att mailet inte 
skulle nå någon annan än den 
av dödsboet anlitade mäklaren 
C. Mailet har inte heller skickats 
i anledning av hans arbete eller 
titel som advokat.

NÄMNDENS BEDÖMNING  

OCH BESLUT

Nämnden konstaterar in-
ledningsvis att A har använt 
advokatbyråns e-post och sin 
advokattitel i kommunikationen 
med C. Hans handlande får där-
för anses ha skett inom ramen 
för advokatverksamheten.

A borde inte i mailet till C ha 
uttryckt sig på det sätt han gjort 
om X. Utöver detta uttalande 
föranleder anmälan inte någon 
åtgärd. n
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3Hinder har inte förelegat för advokat att åta sig uppdrag mot ett 
bolag som tidigare varit klient på byrån; detta med hänsyn till 
att tidigare uppdrag varit begränsat, avsett en annan sak och 

att det gått nästan tre år sedan dess, samt till att information som kan 
ha betydelse för det nya uppdraget inte erhållits. 

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2014

BAKGRUND

X är verkställande direktör för 
bolaget Y. Y har tidigare varit 
klient hos advokatfirman som 
numera företräder Y:s motpart 
i en tvist.

ANMÄLAN

X har i anmälan, som kom in till 
Advokatsamfundet den 15 juli 
2013, riktat anmärkningar mot A 
avseende jäv. 

I anmälan anförs bl.a. föl-
jande. I maj 2010 tog Y hjälp av 

entreprenadrättsadvokaten B på 
advokatfirman. Nu har det upp-
kommit en tvist mellan Y och ett 
annat företag, och då företräds 
det företaget av entreprenad-
rättsadvokaten A som också är 
verksam på advokatfirman och 
var det även då Y fick hjälp år 
2010.

Han tycker att den uppkomna 
situationen känns mycket 
olustig då B har kännedom om 
Y. Detta måste vara fråga om en 
intressekonflikt. Situationen har 

påtalats för A, men denne anser 
inte att det rör sig om en intres-
sekonflikt.

ADVOKATENS YTTRANDE

A har i yttrande, som kom in till 
Advokatsamfundet den 22 au-
gusti 2013, anfört bl.a. följande. 

Det stämmer att Y anlitat 
advokaten B på advokatfirman 
i maj 2010. Uppdraget var av 
mycket begränsad omfattning 
och avsåg genomgång av allmän 
art av företagsstruktur och avtal 
m.m. knutna därtill.  Några yt-
terligare uppdrag där jurist vid 
advokatfirman har bistått Y har 
inte förevarit vare sig före eller 
efter maj månad 2010.

Det stämmer också att han 
företräder ett annat företag som 
har krav mot Y. Kravet avser på-
stådd överdebitering i samband 

med elinstallationsarbeten som 
offererats i oktober 2011 och 
därefter utförts av Y under 2011 
och 2012. 

Han tillfrågades i april 2013 
avseende uppdraget mot Y 
och accepterade detta efter 
att han gjort bedömningen att 
B:s tidigare ärende för Y inte 
utgjorde etiskt hinder däremot. 
Något pågående uppdrag för Y 
fanns inte vid den tidpunkten 
hos advokatfirman och inte 
heller förutsågs något ytterligare 
uppdrag från Y. Det kan tilläggas 
att han därefter även emottagit 
och accepterat uppdrag från en 
privatperson med krav mot Y; 
uppdragen mot Y har samband 
med varandra och avser i samt-
liga fall påstådd överdebitering 
för elinstallationsarbeten under 
2011–2012.

Cirka 1,4 miljoner svenskar  
är drabbade av hjärt-kärlsjukdom.
Vart tredje fall beror på njursvikt.

Plusgiro 90 03 67-4  Bankgiro 900-3674
www.njurfonden.se Tel: 020-900 100

Njurfonden har startats för att ge bidrag till forskning om njursjukdomar och njurtransplantation. 
Varje gåva vi får in, stor som liten, bidrar till att ännu en pusselbit kan läggas till forsk ningen för  
att ge njursjuka ökade chanser till ett bättre och längre liv. Pengarna går till svensk, veten  skaplig 
njurforskning i världsklass. Din omtanke gör skillnad. 

Njurfonden_190x130.indd   1 2014-03-13   10:57
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Kristina, 
tolkförmedlare

Det avslutade uppdraget från 
maj 2010 rörde andra saker 
än nu föreliggande tvister. Det 
framkom inte under det avslu-
tade uppdraget något särskilt 
eller beaktansvärt beträffande Y 
eller dess företrädare som skulle 
kunna innebära kännedom 
om personlighet eller förhåll-
ningssätt och som skulle kunna 
utnyttjas i en förhandlingssitua-
tion i nu föreliggande uppdrag.

Avstämning med B har skett 
såväl inför accepterandet av 
uppdraget mot Y i april 2013, 
som i samband med upprät-
tande av detta yttrande. 

Han menar att det varken 
genom interna efterforskningar 
eller genom vad som anförts 
från Y framkommit något som 
kan medföra beaktansvärd risk 
för intressekonflikt.

GENMÄLE FRÅN ANMÄLAREN

X har i yttrande, som kom in 
till Advokatsamfundet den 10 
september 2013, tillagt bl.a. 
följande. 

Även om B:s uppdrag åt Y inte 
var särskilt omfattande, så hann 
B ändå få insikt i och kännedom 
om flertalet känsliga uppgifter 
angående både Y och honom 
som person och företrädare för 
bolaget. Informationen utgör 
sådan kunskap som borde om-
fattas av B:s tystnadsplikt och 
som även riskerar ha betydelse 
i den sak som tvisten mellan Y 
och A:s klient gäller. Detta gäller 
även för den tvist som råder 
mellan Y och av A nämnda 
privatperson. 

Med tanke på informationsflö-
det på nätet idag, är det lätt att 
använda viss känslig informa-

tion för att veta dels att man kan 
söka vidare efter viss informa-
tion och dels var man bör söka 
efter sådan information. Även 
om informationen på nätet ändå 
redan finns där så fungerar 
den känsliga (sekretessbelagda) 
informationen som en vägvisare 
som berättar att det kan finnas 
en nål i höstacken och var 
denna troligtvis ligger gömd. 

Han delar inte A:s uppfattning 
om att det under B:s uppdrag 
inte framkom något särskilt 
eller beaktansvärt beträffande Y 
eller han själv som företrädare. 
Tvärtom framkom det flertalet 
uppgifter som han inte skulle 
vilja att ett motpartsombud vid 
en tvist i dagsläget skulle ha kän-
nedom om. 

Han skulle finna det mycket 
olustigt om advokat B var den 

som företrädde Y:s motpart 
i den nu aktuella tvisten. Av 
samma anledning finner han det 
mycket olustigt att A faktiskt gör 
det, med tanke på risken för att 
känslig information kan komma 
att nyttjas i den pågående 
saken. 

NÄMNDENS BEDÖMNING OCH 

BESLUT

Utredningen visar inte att B fått 
del av information som kan ha 
betydelse i det ärende där Y:s 
motpart företräds av A. Med 
hänsyn till det och till att B:s 
uppdrag var begränsat, avsåg 
en annan sak och att det gått 
nästan tre år sedan dess, har 
det inte förelegat hinder för A 
att åta sig ärendet mot bolaget. 
Anmälan föranleder därför inte 
någon åtgärd. n
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skilt ömmande omständigheter 
(Ds 2014:5)

R-2014/0142 Promemorian 
Förslag om förlängd notarie-
tjänstgöring vid de tingsrätter 
som också är mark- och miljö-
domstolar

R-2014/0143 Europeiska kom-
missionens förslag till ett paket 
med processuella rättigheter

R-2014/0290 Delbetänkandet 
Skärpta straff för vapenbrott 
(SOU 2014:7)
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Läs remissvaren på 
www.advokatsamfundet.se . 
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ROM II-FÖRORDNINGEN

TILLÄMPLIG LAG FÖR  
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MICHAEL HELLNER

ROM II-FÖRORDNINGEN

Rom II-förordningen om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser tillämpas 

sedan den 11 januari 2009. Genom förordningen kommer frågor om tillämplig lag 

för utomkontraktuellt skadestånd, obehörig vinst, tjänster utan uppdrag (negotio-

rum gestio) och oaktsamhet vid ingående av avtal (culpa in contrahendo) för första 

gången att regleras av skrivna regler som är gemensamma för hela EU-området. 

Frågorna har tidigare saknat reglering i svensk rätt. Förordningen utgör ett viktigt 

komplement till Bryssel I-förordningen om domstols behörighet och om erkännande 

och verkställighet av domar på privaträttens område och Rom I-förordningen om 

tillämplig lag för avtalsförpliktelser.

I denna bok ges en heltäckande framställning av Rom II-förordningen. Eftersom 

det ännu finns ytterst begränsad rättspraxis och heller inga regelrätta lagförarbeten 

skildras genomgående de olika bestämmelsernas tillkomsthistoria och hur de vuxit 

fram i förhandlingarna i och mellan rådet, Europaparlamentet och kommissionen.

Boken är av intresse för advokater, företags- och försäkringsjurister som arbetar 

med internationella skadestånds- och försäkringsfall och också för domstolar och 

andra myndigheter.

Michael Hellner är professor i internationell privat- och processrätt vid Stockholms 

universitet. Han deltog för Justitiedepartementets räkning som svensk delegat i 

förhandlingarna om Rom II-förordningen i rådets s.k. Civilrättskommitté.

ISBN 978-91-39-01599-4

ISBN 000-00-00 - 00000 -0 

Beställningar:

Norstedts Juridik AB   Kundservice   

106 47 Stockholm   

Fax 08-598 191 91 Vx 08-598 191 00
Tel 08-598 191 90

e-post: kundservice@nj.se   www.nj.se

isbn 978-91-39-01790-5  

bara en mycket liten del av sexuella övergrepp når domstolarna. 

Det gäller både med vuxna och med barn som brottsoffer. För det 

första är det många brott som aldrig anmäls eller ens blir avslöjade  

för utomstående. För det and ra är det bara en mindre del av de an - 

mälda brotten som går till åtal. Många åtal slutar också med friande  

dom. Detta beror till stor del på bevissvårigheter, på att det ofta 

saknas andra bevis än de inblandades utsagor, men en bidragande 

orsak till denna sållning har med lag och rättstillämpning att göra. 

Det krävs insikter när det gäller övergreppsproblematik för att  

lagen ska fylla sin brottbeivrande funktion och särskild kompetens 

för att bedöma bevis för sexualbrott. Att ge en grundläggande 

plattform för detta är syftet med denna bok.

Bevisprövning vid sexualbrott är ett pionjärarbete inom feminis-

tisk rättsteori och har tryckts ett flertal gånger sedan 2003, då  

boken kom ut första gången. boken bygger på det avhandlings-

arbete som Helena sutorius, verksam vid den juridiska och vid den 

genusvetenskapliga institutionen vid stockholms Universitet, ut-

förde innan hon avled 2001. i den nya upplagan har en uppdatering 

skett när det gäller bl.a. lag, rättspraxis och bevisfrågor i sexual-

brottsmål, men den stora förändringen är att mer daterad informa-

tion i första upplagan har tagits bort för att göra framställningen 

mer tidlös.

Helena SutoriuS

Bevisprövning vid sexualbrott

Bevisprövning vid sexualbrott
H

elena Sutorius
andra uppl.

Helena Sutorius andra upplagan

Bevisprövning 
vid sexualbrott

Varumärkeslagen

En kommentar

Richard Wessman

Bevisprövning vid  
sexualbrott, 2 u
Helena Sutorius
2013. 693 kr exkl. moms 
nr 978-913901790-5 ➢ nj.se

Rom II-förordningen
Michael Hellner 
2014. 657 kr exkl. moms 
nr 978-913901599-4 ➢ nj.se

Varumärkeslagen
Richard Wessman 
2014. 643 kr exkl. moms 
nr 978-913911268-6 ➢ nj.se

Kvarstad och andra  
säkerhets åtgärder
Torkel Gregow
2014. 457 kr exkl. moms 
nr 978-913901687-8 ➢ nj.se

Andra intressanta böcker:

Norstedts Juridik  
– främst för de främsta.

Barnrättsperspektivet  
i asylprocessen
– Håkan Sandesjö 

230 s. 2013. | Här presenteras ur ett barnrätts perspektiv det 
rättsliga stöd som kan ges till olika målgrupper som kommer 
i kontakt med ett utländskt barn under asyl processen. Boken 
täcker också in frågor om anknytning och humanitära skäl samt 
en rad andra rättsfrågor. Den berör de svenska författningar och 
internationella rättsliga instrument som kan aktualiseras under 
barnets vistelse i landet fram till dess uppehållstillstånd beviljas 
eller beslut om avvisning eller  utvisning vunnit laga kraft.

400 kr exkl. moms ➢ nr 978-913911303-4 ➢ nj.se

I boken behandlas ingående de frågor som möter den som sysslar praktiskt med säkerhetsåt-

gärder i tvister.

Kvarstad och andra säkerhetsåtgärder vänder sig närmast till domstolar och advokater och 

andra som har behov av en närmare framställning av vad som gäller i fråga om säkerhetsåtgärder 

med tyngdpunkt på frågor som uppkommer i den praktiska tillämpningen.

Torkel Gregow deltog i lagstiftningsarbetet på utsökningsbalken och följdändringar i andra lagar 

åren 1969–1981. Han har tidigare gett ut Utsökningsrätt (4 uppl. 2012) och Tredje mans rätt vid 

utmätning (1987) och på senare tid kommentaren till Förmånsrättslagen, lönegarantilagen m.m. 

(6 uppl. 2010). Torkel Gregow  är medförfattare till kommentaren till Utsökningsbalken (4 uppl. 

2009). Han har också skrivit åtskilliga artiklar och uppsatser i rättsliga frågor. Torkel Gregow 

har varit justitieråd och är juris hedersdoktor.
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Vårt samarbete med universitetet gör att vi alltid ligger i framkant. 
Kursavgi� en hjälper forskningen framåt.

Kontakt: 08-41 003 006, www.fakultetskurser.se

Erik Nerep är professor i svensk och inter-
nationell handelsrätt vid Handelshögsko-
lan i Stockholm. Han är även författare till 

� era aktiebolags rättsliga verk. 
Foto: Nicklas Gustafsson, Arctistic.

Erik Nerep
om ny rätts praxis 
kring personligt 
betalnings ansvar

Nyhet!

Nu arrangerar vi på Fakultetskurser en ny hög-
aktuell kurs ledd av professor Erik Nerep om 
företrädaransvar och personligt ansvar vid kritisk 
kapitalbrist och ansvars genombrott. 
Under kursdagen analyseras ny 
rättspraxis från Högsta  dom-
stolen under de senaste två 
åren som i � era fall ändrar 
förutsättningarna för per-
sonligt betalnings ansvar 
vid kritisk kapitalbrist. 
Ny rättspraxis från 
förvaltningsdom-
stolarna innebär att 
företrädare har ett 
strängare ansvar 
för skatter och av-
gifter än tidigare. 
Kursen hålls den 
9 juni. 
Boka nu för att 
vara garant-
erad plats!

Välkommen!

fakultetskurser_advokaten_mars_2014.indd   1 2014-03-12   17:00
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Bolagsstämmor blir ett allt viktigare arbetsområde för 

advokater. Stämmorna ger advokater en rad olika uppdrag. 

De är ombud för aktieägare, bistår bolagsjurister i förbere-

delserna och sitter som sekreterare. Rollen som ordförande 

ställer speciella krav. Samtidigt ändrar stämmorna karaktär 

och med det förändras advokaternas uppdrag.

TEXT MATS CATO, TOM KNUTSON FOTO TT NYHETSBYRÅN M. FL.

Mästare i

olika intressen

Fokus Advokaten på bolagsstämman

Fokus Advokaten på bolagsstämman

konsten att 

 balansera 

» 

Börsbolagens stämmor har 

blivit alltmer formaliserade 

och komplexa. Det växande 

regelverket skapar mer 

arbete för advokaterna.

Hur kommer 

framtidens stämmor 

att se ut? Förändras 

reglerna påverkar det 

även advokaternas roll.

Tom Knutson (TK),
chefredaktör, journalist 
08-459 03 25
tom.knutson@ 
advokatsamfundet.se
Magnus Andersson (MA), 
journalist 
08-459 03 03
magnus.andersson@ 
advokatsamfundet.se
Mats Cato (MC), 
journalist 
08-459 03 07
mats.cato@ 
advokatsamfundet.se
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i detta nummer av tidskriften 
handlar vårt fokus om advo-
kater och bolagsstämmor. Ett 
högaktuellt ämne denna tid på 
året. I medierna rapporteras 
flitigt om stämmorna. Inte sällan 
handlar det om olika synpunk-
ter på bonusars och ersättning-
ars storlek, om bolagens ansvar 
ur ett ekonomiskt, miljömässigt 
och socialt perspektiv samt inte 
minst om intresseavvägningar 
mellan olika aktieägare. Med 
tiden har bolagsstämmorna 
utvecklats från interna övningar 
till stora, utåtriktade mediala 
händelser. Och allt oftare är 
advokater med som stämmoord-
förande mitt i strålkastarljuset. 
De agerar indirekt som ambassa-
dörer för advokatkåren. Och det 
gör även alla de advokater som 
medverkar på olika sätt i andra 
bolagsstämmor, om än i mindre 
medialt uppmärksammade 
sammanhang. Gemensamt för 
advokaterna som bidrar till att 
genomföra bolagsstämmorna på 
ett framgångsrikt sätt är att de, 
förutom att de är ambassadörer 
för advokatkåren, visar hur ad-
vokatuppdraget följer med och 
utvecklas i takt med näringslivs- 
och samhällsutvecklingen.

Tom Knutson
Chefredaktör

Advokater i
takt med tiden

TWITTRAT

ADVOKATEN&MEDIA

BLOGGAT

Anne Ramberg gav sin syn på en rad frågor i Aftonbladet den 23 mars.

Daniel Claesson kommenterar Anne Rambergs blogg-
inlägg Om feminism på villovägar

Anne Ramberg intervjuades om samtyckeslag i radio
Advokatsamfundets generalsekreterare intervjuades om kraven på en samtyckesreglering i lagstift-
ningen om våldtäkt i radioprogrammet OBS Magasin den 19 februari.

Utöver Anne Ramberg intervjuades Ulrika Andersson, docent i straffrätt vid Lunds universitet, och 
polisen Martin Malmgren som utredde anmälningen om våldtäkt i Tensta. 

Anne Ramberg talar i programmet vid följande tider: 12.07–15.40, 20.50–23.18, 25.24–25.57. 
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