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Ledare Generalsekreteraren

Om svenska skiljeförfaranden
jag var häromdagen inbjuden att inledningstala på ett
seminarium anordnat av Young Arbitrators Stockholm,
YAS. Temat för seminariet var export av svensk rätt som
avtalsstatut och svenskt skiljeförfarande som tvistlösningsmekanism.
YAS har gjort en ambitiös inventering av argument som
talar för Sverige som skiljesäte och för svensk rätt som
materiellt lagval. Detta är ett mycket gott initiativ som kan
hjälpa till i marknadsföringen av Sverige, när utländska
parter står inför att utforma en tvistlösningsmekanism.
Sverige har en lång och framgångrik tradition av tvistlösning genom skiljeförfarande. Det finns många fördelar
med ett svenskt tvistesäte och med svensk materiell
rätt. Som skiljeland har Sverige en hög trovärdighet och
åtnjuter internationell respekt. Vi har en god och skiljedomsvänlig lagstiftning, tillgång på kunniga skiljemän
och ombud, ett effektivt och väletablerat skiljedomsinstitut inom ramen för Stockholms Handelskammare och
ändamålsenliga regler för detta institut. Till detta kommer
skiljedomsvänliga domstolar.
så långt allt väl. Men himlen är inte utan moln. Sålunda
kan det på goda grunder ifrågasättas om inte Sverige under senare år har tappat mark. Vi hade under lång tid en
god plattform bland annat genom att ryska och kinesiska
avtal ofta föreskrev svensk rätt och tvistlösning i Sverige.
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut har
alltjämt en framträdande plats inte minst när det gäller
investeringstvister. Men konkurrensen är hård och den
tidigare positionen håller på att försvagas. Valet av Sverige
som ”neutralt” skiljesäte är för länderna i öst inte alls lika
naturligt idag som tidigare. Andra fora har under senare
år gjort framsteg. För öststatstvister tycks London och
Schweiz ha tagit marknadsandelar. Andra populära säten
är, New York, Genève, Hongkong, Dubai och Singapore.
Så, om vi även framgent skall förmå hävda oss i en allt
skarpare konkurrens måste nog bra göras bättre.
Trots de uppenbara fördelar som Sverige och svensk
rätt faktiskt erbjuder är valet ändå inte självklart för en
person med utländska kommersiella glasögon försedd.
Man möter, inte minst hos anglosaxiska jurister, uppfattningen att vår avtalstolkningslära är problematisk därför
att den trots utförliga avtalstexter och ”entire agreement”klausuler likväl tillåter domstolar och skiljemän att vid
4

bestämmande av avtalsinnehållet beakta material långt
bortom kontraktets fyra hörn.
En annan ofta framförd kritisk synpunkt är att man i
Sverige, i tillägg till extenderat tolkningsunderlag, dessutom tillåter sig att med skälighetsresonemang åsidosätta
vad parterna uttryckligen avtalat. Sådana mekanismer
finns förvisso också i utländska rättsordningar, men
många utländska jurister tycks mena att principen om
pacta sunt servanda står på svagare grund i Sverige än i
viktiga konkurrentländer.
Vi behöver därför vidta ett antal åtgärder i syfte att
upprätthålla och långsiktigt utveckla vår konkurrenskraft
på skiljedomsområdet. En viktig sådan åtgärd är att göra en
översyn av skiljeförfarandelagen, LSF. Advokatsamfundet
har sedan många år drivit denna fråga och vid flera tillfällen
de senare åren uppvaktat Justitiedepartementet i ämnet.
Effektiv och modern skiljedomslagstiftning är nödvändig om vi ska kunna stå oss i konkurrensen. Även om det
nuvarande regelverket på det stora hela anses fungera väl,
är det över femton år gammalt och måste vässas på vissa
punkter. Detta insåg Justitiedepartementet som förra året
beslutade att tillsätta en utredning. Till utredare förordnades Högsta domstolens tidigare ordförande, Johan Munck.
Han ska utreda ett antal i direktivet angivna frågor, bland
annat behovet av regler för att underlätta flerpartsförfaranden. Utredningen ska vidare göra en översyn av
klander- och ogiltighetsreglerna, däribland frågan om
klanderfristen ska förkortas, om snävare klandergrunder
ska införas, om prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till HD och om engelska ska kunna tillämpas som
rättegångsspråk. Därtill skall utredaren överväga hur en
skiljenämnd, i avsaknad av partsanvisning, skall gå tillväga
för att fastställa tillämplig lag eller tillämpliga rättsregler.
LSF saknar nämligen bestämmelser om hur skiljemännen ska bestämma vilket lands materiella rätt som ska
tillämpas. Denna fråga har bland annat implikationer på
effektiviteten och kostnaderna för skiljeförfarandet. Även
om frågan är någorlunda klar för svenska jurister så kan
avsaknaden av uttryckliga regler i LSF medföra onödig
osäkerhet hos utländska betraktare.
Förutsättningarna för en effektiv tvistlösning ändras i
hög takt. Liksom lagstiftningen måste följa utvecklingen,
måste även Skiljedomsinstitutets regler göra detsamma.
En översyn av det regelverket pågår också.
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på export
en annan central uppgift är givetvis att sprida kunskap
om Sverige som skiljedomsland. Detta kan, utöver informationsmaterial som det YAS utarbetat, göras genom
seminarier i Sverige, men kanske framförallt utomlands,
i regioner som kan vara av särskilt intresse. Här kan samarbete med ambassader, handelskammare, bolagsjurister
och näringslivsorganisationer vara till stor hjälp. Lokala
advokatorganisationer och kommersiella advokatbyråer är
självklara samarbetspartners i detta arbete.
För att ett land, särskilt ett litet land, skall kunna hävda
sig i den internationella konkurrensen, krävs att regeringen med ansvariga departement som Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet och Näringsdepartementet
aktivt stöttar konkurrensstärkande åtgärder. Regeringens
ansvar är att skapa goda förutsättningar för den juridiska
tjänstemarknaden att blomstra och därigenom kunna konkurrera med England och andra länder som konkurrerar
med Sverige på denna marknad.
Det engelska exemplet är talande. Det är då intressant
att notera hur man i England identifierat hur stor nationell
betydelse som exporten av juridiska tjänster har. Den engelska regeringen har förstått att den juridiska tjänsteexporten inte bara bidrar med spetskompetens, utan att den
också ger samhället stora intäkter. Detta är kanske inte
så konstigt. Den juridiska tjänstemarknaden i England,
med the Magic Circle i täten, genererade under 2009 så
mycket som 23,1 miljarder pund, motsvarande 1,8 procent
av Englands BNP. Juridiska tjänster exporterade för 3,2
miljarder pund samma år. Dessa siffror kan jämföras med
den svenska advokatmarknaden som under 2009 omsatte
12,4 miljarder kronor varav exportandelen utgjorde 1,6
miljarder kronor.
Exporten av juridiska tjänster från England nästan
fördubblades från 2 miljarder pund 2004 till 3,7 miljarder
pund 2010. Detta visar tydligt på en kraftig expansion av
engelsk rätt och inflytande.
Den engelska regeringen har under många år, i nära
samarbete med Law Society och Bar Council, verkat för
att stärka den juridiska tjänstemarknaden, såväl nationellt
som internationellt. Detta har man gjort genom ett strukturerat program, innefattande lagstiftning, marknadsföring, information och finansiering.
När den brittiske premiärministern åker på utlandsresa
tar han nästan regelmässigt med sig en eller flera av de
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äldre delägarna på någon av de större London-byråerna.
Syftet är att sälja engelsk rätt. Den har blivit en exportprodukt. Det borde även svensk rätt och svensk tvistlösning
kunna vara. Och där borde svenska advokater vara med.
När var senast en advokat med när handelsministern eller
justitieministern åkte på utländska besök, eller på statsbesök för den delen? Svenska advokater skulle verksamt
kunna bidra i dessa sammanhang.
det finns givetvis mycket annat som också skulle kunna
bidra till att öka Sveriges konkurrenskraft som skiljedoms
land. För egen del skulle jag till exempel gärna se att vi
fick ett riktigt skiljedomscenter, ett hus med moderna och
ändamålsenliga förhandlingslokaler, samt med alla nödvändiga administrativa resurser, och som kan härbärgera
flera stora förfaranden samtidigt. De faciliteter i Stockholm som idag finns är godtagbara, men inte mer. Att en
ort väljs bort på grund av lokalbrist är olyckligt. Här skulle
vi i Stockholm genom ett ”Skiljedomens hus” kunna skapa
ett starkt försäljningsargument. Näringslivet, advokatbyråer och staten borde kunna bidra med verksamt stöd för
ett sådant projekt.
Europasamarbetet och globaliseringen har lett till att
juridiken fått en ökad betydelse i samhället. Internationaliseringen har medfört en ökad komplexitet i lagstiftning
och regelverk. Detta har med all sannolikhet inneburit att
antalet internationella tvister blivit allt fler.
Det är angeläget för Sverige och för svenska jurister,
inte minst för advokater, att vi i ökad omfattning lyckas
få internationella skiljetvister förlagda hit. Har parterna
valt svenskt säte ökar förmodligen också benägenheten att
välja svensk materiell rätt. Till detta kommer givetvis vikten av att parter som valt utländsk materiell rätt, detta till
trots kan finna att Sverige är lämpligt tvisteforum. Sverige
har, om adekvata åtgärder genomförs, goda förutsättningar att ligga i framkant också framöver.

”Trots de
uppenbara
fördelar
som Sverige och
svensk rätt
faktiskt
erbjuder
är valet
ändå inte
självklart
för en person med
utländska
kommersiella
glasögon
försedd.”

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter

PWC får rätt om förmåns
beskattning av aktieförvärv
Skatteverket överklagar inte
domen om aktievärdering i
partnerägda bolag. Beslutet
får stor betydelse för den
svenska advokatkåren.
Skatteverket har meddelat att
det inte kommer att överklaga
kammarrättens dom om förmånsbeskattning av anställdas
aktieförvärv i revisionsfirman
PWC. Därmed kommer domen
i två mål från Kammarrätten i
Stockholm den 22 december att
stå sig.
Delägare i PWC hade fått köpa
de onoterade aktierna för 10
kronor per aktie. Skatteverket
hade värderat aktierna utifrån
bolagets avkastningsförmåga
och beräknade förmånsvärdet
till 35 000 kronor per aktie.
Enligt kammarrätten finns det
bland annat en stor osäkerhet i
det uppskattade marknadsvärde
som Skatteverket har räknat
fram. Därför har Skatteverket inte
gjort sannolikt att marknadsvärdet överstiger 10 kronor per aktie.
– Om man har förmånsbe-

Skatteverket kommer inte att överklaga kammarrättens dom om förmånsbeskattning av anställdas aktieförvärv i revisionsfirman
PWC. Det har stor betydelse för advokatbyråerna, och undanröjer den osäkerhet som har rått vid antagande av nya delägare.

skattning och utgår från någonting annat än marknadsvärde,
blir det helt fel. Det finns ju en
mängd andra förmåner, och de
ska också marknadsvärderas.
Det blir en märklig ordning
om man beskattas för någonting
man inte har fått, säger Ernst
Forsberg, partner på PWC.
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har
kraftigt kritiserat Skatteverkets

värderingsprinciper för aktieförvärven. Hon har förklarat att
de innebär ett hot mot rekryteringen av nya delägare till alla
partnerägda företag.
enligt ramberg är utgången i
målen av stor betydelse för advokatbyråerna, och undanröjer
den osäkerhet som har rått vid
antagande av nya delägare.
– Partnermodellen är en

mycket sympatisk företagsmodell. Som delägare får man del
av vinst bara så länge man är
verksam. Naken in–naken ut är
en väldigt bra princip. Den som
kommer in som ny delägare behöver inte köpa in sig på någon
hög nivå. Är företaget bättre när
man lämnar det, då lämnar man
över ett bättre företag till nästa
generation, säger Ernst ForsMA
berg. 

Skatteverket kommenterar kammarrättens dom
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fastställd praxis för hur speciella
restriktioner ska värderas kan
det finnas olika uppfattningar
om hur värderingen ska göras.
Det gör att förutsägbarheten blir
dålig och företagare får svårt
att göra de val som passar dem
bäst. Otydliga regler gör också
att Skatteverket får tillämpningsproblem och måste gå exempelvis via domstol för att få klarhet.

också hålla i minnet att regeringen har agerat kraftfullt och
skärpt 3:12-reglerna under
processens gång. Det gör att
den här typen av upplägg inte
alls blir lika lönsamma längre.
Regeringen har också tillsatt en
särskild utredning som ska se
över incitamentsprogram och
beskattning av incitamentsprogram. Vi hoppas mycket på den
utredningen – att vi ska få tydÄr ni besvikna över domen?
liga och klara regler. Det är ju
– Nej. I en värdeinte bra för någon om
LÄS MER
ringsfråga kan man
det är svårt att värdera
Månadens
komma till olika
aktier med restriktioadvokat sid 47.
KK
slutsatser. Man måste
ner. 
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Varför överklagar inte Skattever
enhetschef på rättsavdelningen
ket kammarrättens dom?
på Skatteverket.
– Det besked som vi
har fått av kammarrätHur går ni vidare med
ten är att Skatteverket
andra upptaxerings
inte har lyckats visa
ärenden?
att värdet av aktierna
– Pågående utredöverstiger 10 kronor.
ningar läggs ner.
Det finns restriktioner
i de här aktierna som
Hur ser Skatteverket på
man ska ta hänsyn
Kammarrättens dom?
Tomas Algotsson.
till vid värderingen.
– Vi är bekymrade
Det gör värderingen av aköver att det är så svårt att värtierna svår. Vi bedömer att vi
dera värdepapper med restrikinte kan få prövningstillstånd
tioner. Restriktionerna kan vara
hos Regeringsrätten i den här
utformade på väldigt olika sätt.
frågan, säger Tomas Algotsson,
Eftersom det inte alltid finns en

Nyheter

Konsumenttvistnämnd inrättas
Advokatsamfundet inrättar en
Konsumenttvistnämnd.
Under 2013 antogs ett nytt
EU-direktiv om alternativ
tvistlösning för konsumenter.
Ett alternativt tvistlösningsförfarande får enligt direktivet
enbart medföra ytterst begränsade kostnader för konsumenten. De tvistlösningsorgan som
medlemsstaterna utser måste
uppfylla ett antal minimikriterier när det gäller sakkunskap,
oberoende och opartiskhet samt
öppenhet och rättssäkerhet. Det
ställs vidare höga krav på effek-

tivitet när det gäller handläggningstiderna. Enligt direktivet
måste tvistlösningsorganen
hantera såväl inhemska som
gränsöverskridande tvister.
I direktivet görs inget undantag för tvister avseende
advokattjänster. Tvister mellan
en konsument och en advokat angående en tjänst som
tillhandahållits av advokaten,
omfattas därför av direktivet.
För närvarande saknas tillgång
till alternativ tvistlösning för
prövning av konsumenttvister
rörande advokattjänster.
Styrelsen har berett frågan

och fattat beslut om att föreslå
fullmäktige att det ska införas
en möjlighet till prövning av
sådana tvister inom Advokatsamfundet, genom inrättande
av en Konsumenttvistnämnd.
Fullmäktige behandlade frågan
i juni 2014 och instämde i styrelsens förslag.
Mer information om Konsumenttvistnämnden finns i
cirkulär nr 10/2014.
Direktivet håller på att
implementeras i svensk rätt
och Konsumenttvistnämndens
verksamhet kommer att inledas
tidigast efter sommaren.

Brottsoffers ställning ska stärkas.

Förslag för att stärka
målsägandes ställning
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU om
fastställande av miniminormer
för brottsoffers rättigheter och
för stöd till och skydd av dem
(brottsofferdirektivet) innebär
att brottsoffers rättigheter i EU
stärks ytterligare. I en lagrådsremiss lämnar regeringen förslag
till lagändringar som krävs för att
genomföra brottsofferdirektivet.
För att direktivet ska uppfyllas
ändras reglerna om tolkning och
översättning åt målsägande i
brottmål. Om en målsägande
inte behärskar svenska ska en
tolk anlitas vid sammanträden
inför rätten. Domstolen ska
också på begäran översätta en
handling eller de viktigaste delarna av den, om en översättning
är av väsentlig betydelse för att
målsäganden ska kunna ta till
vara sin rätt.

Kontaktförbud
kan följa med
Syftet med förslagen är att effektivisera brottsbekämpningen.

Förändringar i penningtvättslagen föreslås

FOTO: TOM KNUTSON

Regeringen föreslår i en
lagrådsremiss vissa ändringar
i lagen om åtgärder mot pen
ningtvätt och finansiering av
terrorism.
Förslagen innebär bland annat
att verksamhetsutövare åläggs att
göra en bedömning av riskerna
för penningtvätt och finansiering
av terrorism i verksamheten. Begreppet person i politiskt utsatt
ställning föreslås också vidgas.
Vissa ändringar av bestämmelserna som reglerar länsstyrelsernas tillsyn av vissa verksamhetsutövare föreslås också.
Advokaten Nr 2 • 2015

Förslagen i lagrådsremissen
är en anpassning av den svenska
penningtvättslagen till vissa internationella standarder för bekämpning av penningtvätt och
finansiering av terrorism. Syftet
med de föreslagna ändringarna
är att effektivisera bekämpningen av dessa brott i Sverige.
sverige är medlem i den mellanstatliga organisationen Financial
Action Task Force (Fatf ). Fatf tar
fram internationella standarder
för bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism
och finansiering av spridning

av massförstörelsevapen. År
2012 antog organisationen 40
reviderade standarder. Enligt
dessa ska länder bland annat
identifiera, utvärdera och förstå
sina risker för penningtvätt och
finansiering av terrorism. En
sådan nationell riskbedömning
har gjorts i Sverige. De förslag
till lagändringar som regeringen
nu presenterar är ett resultat av
att de internationella standarderna har reviderats och den
nationella riskbedömningen.
lagändringen föreslås träda i
kraft den 1 augusti 2015.

Genom en EU-förordning om
civilrättsliga skyddsåtgärder ska
skyddsbehövande kunna ta med
sig kontaktförbud vid flytt mellan
EU:s medlemsstater. Regeringen
har lämnat en proposition till
riksdagen med förslag till kompletterande bestämmelser till
EU-förordningen. Förordningen
kompletterar EU-direktivet om
den europeiska skyddsordern
som reglerar ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i straffrättsliga frågor. EU-direktivet
och EU-förordningen bildar tillsammans ett system för ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder inom EU. Skyddsbehövande
som vill ta med sig en svensk
skyddsåtgärd till en annan medlemsstat kommer i framtiden att
kunna använda sig av det straffrättsliga EU-direktivet.
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Nyheter
Fri kvot ger inte yngre
nämndemän
Nämndemannautredningens förslag om en så kallad fri kvot föryngrar inte nämndemannakåren,
visar en rapport från Statskontoret. Myndigheten kommer i sin
analys fram till att andra åtgärder
än en fri kvot krävs för att föryngra nämndemannakåren. Av
rapporten framgår att en föryngring kan åstadkommas genom
en höjning av nämndemännens
arvoden och genom en begränsning av antalet tillåtna sammanhängande mandatperioder.
Enligt nämndemannaförslaget
ska kommuner och landsting
ansvara för lämplighetsbedömningar av sökande och
nominerade. Statskontoret ifrågasätter om det är lämpligt och
bedömer att det kan leda till att
fler olämpliga personer utses
till nämndemän. De kandidater
som i dag nomineras av partierna är ofta kända genom att de
har haft olika politiska uppdrag.
Statskontoret konstaterar att
den personkännedom som den
nuvarande rekryteringen bygger
på är svår att ersätta.

JO-kritik mot rådman och lagman
Justitieombudsmannen (JO)
kritiserar lagmannen och en
rådman vid Skaraborgs tings
rätt för långsam handläggning
av fyra tvistemål.
Vid JO:s inspektion av Skaraborgs tingsrätt i oktober 2013
upptäcktes att fyra tvistemål
i princip hade legat utan åtgärd
i tre år. Målen avvisades först
av tingsrätten, men sju månader
senare undanröjde hovrätten
tingsrättens beslut och återvisade tvistemålen till tings
rätten för fortsatt handläggning. Tre år senare hade
tingsrätten inte vidtagit några
åtgärder med anledning av
hovrättens beslut.
JO inledde en förundersökning om tjänstefel. Under
förundersökningen framkom att
käranden i de fyra tvistemålen
hade återkallat sin talan sedan
tingsrätten återigen börjat handlägga målen efter JO:s inspektion. Tingsrätten skrev då av

Fokus Handläggningstider

målen och JO lade ner
förundersökningen.
Sedan den 1
januari 2011 finns
Domstolarnas
ett uttryckligt krav i
handläggningstider
regeringsformen (RF)
och
rättspå att en rättegång
ska genomföras inom
skälig tid. JO skriver
i sitt beslut att det
är oacceptabelt att
Advokaten 8/2014.
en domare under så
lång tid som tre år
i stort sett underlåter att handagera för att få målen handlagda
lägga mål som han eller hon
och avgjorda. Hon borde enligt
har ansvaret för. Det är särskilt
JO inte ha nöjt sig med rådmanallvarligt att det handlar om
nens besked om att han skulle
mål som hovrätten har återvisat
ta tag i målen. Domstolschefen
till tingsrätten. JO riktar därför
hade kunnat lätta på rådmanallvarlig kritik mot rådmannen
nens arbetsbörda eller lämna
för hans bristfälliga, och under
över ansvaret för målen till en
långa perioder obefintliga,
annan domare, skriver JO.
handläggning av målen.
Tidskriften Advokaten skrev
Det är domstolschefens
i nummer 8 2014 att handläggansvar att tingsrättens verksamningstiderna varierar kraftigt
het bedrivs författningsenligt.
mellan olika domstolar.
JO:s beslut 14/1 2015,
Hon kritiseras av JO för att inte
Dnr 6119-2013
ha fullgjort sina skyldigheter att

Fokus Handläggningstider
I början på oktober
uppgick andelen mål
i de svenska tingsrätterna som var ett år eller
äldre till 14 procent.
Det motsvarar 8 590
faktiska fall.

säkerheten
Domstolarnas handläggni
ngstider har kortats de
senaste åren.
Men fortfarande ligger
tusentals gamla mål i de
svenska tingsrätterna
och väntar på ett avgörande.
Att mängder mål tar över
ett år att
avgöra är ett rättssäkerh
etsproblem anser flera
bedömare.
TEXT KAMILLA KVARNTORP
OCH TOM KNUTSON

FOTO: JOHNER BILDBYRÅ,
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Ersättningen i brottmål föreslås ändras
Hanteringen av it-brott
granskas
It-brottsligheten är ett växande
problem. Riksrevisionen ska
därför granska hur rättsväsendet
hanterar it-brott och it-relaterad
brottslighet.
Brott i it-miljö håller, enligt
Riksrevisionen, på att utvecklas
till en ny typ av mängdbrott.
Men trots att polis och åklagare
i Sverige har tillförts ökade resurser under senare år har inte
uppklaringen av denna typ av
brottslighet förbättrats. Syftet
med granskningen, som ska presenteras i november 2015, är att
undersöka om Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens
arbete med att handlägga och
utreda it-brott och it-relaterad
brottslighet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
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En ny utredning föreslår flera
förändringar vad gäller ersätt
ning för rådgivning i brott
målsprocesser.

inte är advokat har förordnats
för den tilltalade lämnar denne
rådgivning inom ramen för försvararuppdraget. Utredaren föreslår vidare att rätten
I december 2012
till kostnadsfri rättslig
LÄS MER
tillsatte regeringen en
rådgivning ska vara beBrottsmålsutredning som skulle
gränsad
till ett tillfälle
processen – en
se över konsekvenper mål. Ersättningen
konsekvensanalys
serna av Straffproska, enligt förslaget,
cessutredningen (SOU
utgå från ett fast belopp
2013:17). Straffprosom fastställs av Domcessutredningen föreslog bland
stolsverket. Utredaren skriver
annat att den som åtalas för
vidare att det bör övervägas att
brott, för vilket åklagare yrkar
införa en rätt till ersättning för
en strängare påföljd än böter,
tidsspillan och resekostnader i
ska ha rätt till kostnadsfri rådgivvissa särskilda situationer.
ning av advokat. Med anledning
Ett annat förslag är att rådgivav detta presenteras flera förslag
ning som lämnas av en offentlig
i konsekvensanalysen.
försvarare helt ska omfattas av
försvararuppdraget och ersättas
utredaren föreslår att rådgivinom ramen för det. Särskild
ning ska lämnas av advokat. I de
ersättning för rådgivning ska inte
fall en offentlig försvarare som
utgå. Om en offentlig försvarare

har förordnats har den tilltalade
inte rätt att vända sig till en annan advokat för kostnadsfri rådgivning. Tilltalad som missbrukar rådgivningsrätten, genom att
till exempel vända sig till flera
advokater för kostnadsfri rådgivning, eller som uteblir från ett
inbokat möte för rådgivning, ska
enligt förslaget ersätta staten för
sådan ersättning som betalas av
allmänna medel till advokaten.
Ersättningsskyldighet ska inte
åläggas om det är uppenbart
oskäligt.
utredaren föreslår även att
Domstolsverket och Sveriges
advokatsamfund samverkar i
frågor som rör tillgänglighet till
advokater som kan lämna rådgivning. Advokatsamfundet bör,
enligt förslaget, upprätta förteckningar över sådana advokater.
Advokaten Nr 2 • 2015
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Rätten till försvarare stärks
Rättigheterna för misstänkta
och tilltalade personer stärks,
enligt ett nytt lagförslag. Men
olika regler gäller beroende
på om den misstänkte eller
tilltalade har en offentlig eller
privat försvarare.
Susanne Kaevergaard, biträdande tillsynschef vid Åklagarmyndigheten, har utrett
hur EU:s rätt till försvarare ska
genomföras i svensk rätt. Hon
bedömer att svensk rätt i stora
delar uppfyller de krav som
följer av direktivet, men att vissa
ändringar behövs. Ändringarna
innebär att rättigheterna för
misstänkta personer stärks,
skriver Justitiedepartementet i
ett pressmeddelande.
En misstänkt person som

förhörs ska, enligt förslaget,
alltid ha rätt att ha sin offentliga försvarare närvarande vid
förhöret. En misstänkt som i
stället har en privat försvarare
ska också ha rätt att ha försvararen närvarande utom i vissa
undantagsfall. När försvararen
är privat ska förundersökningsledaren eller åklagaren kunna
besluta att försvararen inte får
närvara om det är nödvändigt
för att hindra att sakens utredning försvåras, eller för att avvärja fara för någons liv, fysiska
hälsa eller frihet.
Utredaren föreslår vidare att
en misstänkt eller tilltalad som
har en privat försvarare ska ha
rätt att samtala med försvararen
i enrum, med vissa undantag.
Förundersökningsledaren eller

åklagaren ska kunna besluta att
samtal inte får äga rum, om det
är nödvändigt för att hindra att
sakens utredning försvåras, eller
för att avvärja fara för någons liv,
fysiska hälsa eller frihet på förvaringsplatsen. En frihetsberövad
som har en offentlig försvarare
har redan en oinskränkt rätt att
samtala med försvararen.
Ytterligare ett förslag är att
den person som eftersöks enligt
en svensk arresteringsorder för
verkställighet av fängelse och
som anträffas i ett annat land
ska ha rätt att utse ett biträde
i Sverige. Biträdet ska bistå i
förfarandet i det andra landet
om den eftersökte ska överlämnas hit.
Ändringarna föreslås träda i
kraft den 1 juli 2016.

Ombud i LVU-mål får mer ersättning
Ett ombud i LVU-mål får mer
ersättning efter beslut av
Kammarrätten i Göteborg.

FOTO: ISTOCKPHOTO

Ett ombud begärde elva timmars ersättning i ett LVU-mål.
Förvaltningsrätten bedömde
att den rimliga tidåtgången var
fyra timmar. Men kammarrätten
ansåg att ersättning skulle medges för totalt sju arbetstimmar.
Förvaltningsrätten förordnade,
efter byte, ombudet som offentligt biträde i ett LVU-mål.
Ombudet anför att huvudmannen höll sig undan såväl sina
föräldrar som socialtjänsten.
Av den anledningen förekom
osedvanligt mycket telefonkontakt. I kostnadsräkningen
anger ombudet att det nedlagda
arbetet huvudsakligen avser
telefonsamtal med huvudmannen, den ena vårdnadshavaren
och socialtjänsten.
ombudet bidrog till en lösning
som accepterades av samtliga parter och innebar att
LVU-vården upphörde. Men
Advokaten Nr 2 • 2015

Allt fler anmäler datorbedrägerier.

Fler anmälda brott
förra året
Förra året ökade antalet anmälningar om brott med 3 procent
jämfört med 2013. Mest ökade
anmälningarna om datorbedrägerier – med hela 25 procent.
Totalt anmäldes drygt 1,44
miljoner brott i Sverige år 2014,
visar färsk preliminär statistik
från Brottsförebyggande rådet
(Brå). I antal var det brott mot
person, skadegörelse, bedrägeribrott, tillgreppsbrott samt trafikbrott som ökade mest. Under
2014 anmäldes 258 000 brott
mot person, vilket är 4 procent
fler än 2013. Förklaringen till ökningen är att både misshandeln
och våldtäkterna ökade under
perioden – med 4 respektive 13
procent.

Begränsade effekter av
stalkningsregler

Kammarrätten konstaterar att ombudet synes ha varit den enda av de i målet
inblandade personerna som hade kontakt med den unge under processen samt att
kontakterna varit relativt omfattande.

eftersom huvudmannen höll
sig undan hela den tid som
biträdet var förordnat bedömde
inte förvaltningsrätten att den
nedlagda tiden var motiverad.
Förvaltningsrätten bedömde att
rimlig tidåtgång var fyra timmar
med beaktande av det stora
antalet telefonkontakter. Men
kammarrätten konstaterade

att ombudet synes ha varit den
enda av de i målet inblandade
personerna som hade kontakt
med den unge under processens
gång, samt att kontakterna varit
relativt omfattande. Mot den
bakgrunden får ombudet ersättning för sju timmars arbete.

Kammarrätten i Göteborg,
målnummer 6584-14

Lagbestämmelsen om olaga förföljelse och kontaktförbudslagen
har inte haft någon större effekt,
konstaterar Brottsförebyggande
rådet (Brå) i två rapporter. Den
1 oktober 2011 trädde reformen
om förbättrat skydd mot stalkning i kraft. Reformen innebar
att en ny straffbestämmelse om
olaga förföljelse infördes i brottsbalken. Samtidigt ersattes besöksförbudslagen med lagen om
kontaktförbud. År 2012 registrerades drygt 900 anmälningar
om olaga förföljelse och knappt
800 året därpå. Under perioden
2011–2013 ledde endast 265
anmälningar till åtal. Hälften av
åtalen resulterade i en fällande
dom. Möjligheten att besluta om
fotboja för dem som fysiskt överträder ett utvidgat kontaktförbud
har heller inte utnyttjats i någon
större utsträckning. Fotboja har
bara använts två gånger fram till
och med 2014.
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Nyheter

Sverige kritiseras av
FN riktar kritik mot hur Sve
rige hanterar mänskliga rät
tigheter på en rad områden.
I slutet av januari granskades
Sveriges regering i FN:s råd för
mänskliga rättigheter i Genève
om människorättssituationen
i landet. I en FN-rapport som
tagits fram inför förhöret kritiseras Sverige på flera punkter.
Ökningen av antalet hatbrott
mot minoriteter som muslimer,
afrosvenskar, romer och judar
oroar FN. FN konstaterar att
samtidigt som hatbrotten ökar
minskar antalet utredningar och
fällande domar.
FN oroas också av att det
sexuella våldet mot kvinnor
ökade med nästan 50 procent
mellan 1995 och 2008. FN ser
med stor oro på att våldet mot
funktionshindrade kvinnor
ökar.
den etniska diskrimineringen
är ett annat problem som lyfts
fram i rapporten. FN uttrycker
oro över att utrikesfödda personer riskerar att bli arbetslösa,
tvingas ta okvalificerade, lågavlönade jobb och bo i segregerade områden.

FN konstaterar också att
det finns brister när det gäller
samernas rätt till land och att
det saknas en lagstiftning som
specifikt skyddar de samiska
språken.
sverige uppmanades redan 2010
att inrätta en oberoende nationell institution för att övervaka
mänskliga rättigheter. Sverige
får nu kritik för att en sådan
institution ännu inte finns på
plats.
”En sådan institution, som
finns i en tredjedel av världens
länder och i 17 EU-länder, skulle
fylla ett antal viktiga funktioner
även här. Den skulle bland annat
tolka Sveriges åtaganden enligt
internationella konventioner,
ge stöd åt kommunernas antidiskrimineringsarbete och
övervaka myndigheternas
efterlevnad av olika MR-bestämmelser. En oberoende
MR-institution som sorterar
under riksdagen kan också
bidra till att MR-frågorna ges
högre prioritet i regeringskansliet” skrev 24 svenska organisationer i en debattartikel i
Aftonbladet inför MR-rådets
KK
granskning av Sverige. 

SFI, svenska för invandrare, i
Stockholm. FN uttrycker i sin
rapport oro för att utrikesfödda
riskerar att bli arbetslösa och
bo i segregerade områden.

Sverige måste bli
Minoritetsrättigheter, etnisk
diskriminering och hatbrott
stod i fokus vid Civil Rights
Defenders seminarium.

Människorättsorganisationen Civil Rights Defenders höll tillsammans med Folkpartiet
och Miljöpartiet ett seminarium om granskningsrapporten från FN:s råd för mänskliga
rättigheter den 2 februari.
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MR-juristen Johanna Westeson
ledde seminariet i riksdagshusets fullsatta förstakammarsal,
där representanter från civilsamhället diskuterade frågor
som har kommit upp under
granskningen av Sverige. Deltagarna fick se videoupptagningar

från sessionen i Genève den 26
januari, där kabinettssekreterare Annika Söder svarade på
MR-rådets synpunkter i granskningsrapporten.
Yasri Khan, Svenska muslimer
för fred och rättvisa, kommenterade den nya polisorganisationen och underströk att det är
viktigt att ha specialutbildade
poliser och åklagare för att
kunna hantera hatbrott.
– Om systemet inte kan proAdvokaten Nr 2 • 2015

Nyheter

FN:s MR-råd

FN:S RÅD FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet) arbetar med att främja
respekten för de mänskliga rättigheterna. I samband med att rådet bildades 2006 infördes den så kallade UPR-processen (Universal Periodic
Reviews), där rådet granskar hur FN:s medlemsstater förhåller sig till de
nio FN-konventionerna om mänskliga rättigheter. Varje år granskas 48
medlemsstater. Det innebär att varje stat granskas ungefär vart fjärde år.
Sverige har förhörts en gång tidigare – 2010.
Tre rapporter om människorättsarbetet i Sverige låg till grund för den
senaste granskningen – FN:s egen rapport, den svenska regeringens rapport och en rapport från det civila samhället.

FOTO: TT NYHETSBYRÅN (STORA BILDEN)

bättre på arbete mot hatbrott
cessa hatbrott och komma fram
till utredningar och fällande
domar, leder det också till att
det finns ett svagt förtroende för
systemet från minoriteter, samtidigt som det anses vara ganska
riskfritt att utföra hatbrott, sa
Yasri Khan.
johanna westeson konstaterade att av de hatbrott som
anmäls, är det de som riktas
mot romer som har den lägsta
Advokaten Nr 2 • 2015

uppklarandegraden. Rosario
Taikon, Sensus studieförbund,
förklarade att majoriteten av
den romska befolkningen över
huvud taget inte känner till att
det är hatbrott man utsätts för,
vilket innebär att det är få som
anmäler brotten. När anmälningarna inte leder till någon
påföljd minskar förtroendet för
rättssystemet drastiskt, och får
till följd att man inte gör någon
anmälan nästa gång.

Irene Molina, professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet och diskrimineringsexpert,
bekräftade att de hatbrott som
kommer till polisens kännedom
är en minimal del av det som
händer dagligen, och menade
att en förklaring är att många av
de utsatta inte har förtroende
för myndigheterna.
– Det är en stor fråga som vi
måste ta på största allvar, sa
hon.

Även Daniel Jonas, Judiska
församlingen i Göteborg, instämde:
– När man utreder så få
hatbrott och ännu färre lagförs minskar förtroendet och
även anmälningsgraden. Vi
har jobbat hårt på att få judarna i Sverige att anmäla
så många som möjligt av de
hatbrott de har varit utsatta för.
Ändå finns det stora mörkerMA
tal, sa han.
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Världen

Rätten att själv utse
försvarsadvokat prövas
Europadomstolen prövar
rätten att själv utse försvars
advokat i stor kammare.

Polisen får inte lyssna
på inspelade samtal
Högsta domstolen i Norge (Høyesterett) har beslutat att polisen
inte får banda telefonsamtal
mellan advokater och klienter.
De bandade samtal som finns
ska nu raderas.
Det var advokat John Christian Elden som överklagade den
norska hovrättens (lagmannsrettens) beslut, enligt vilket det
var tillåtet för polisen att lyssna
på inspelade samtal mellan en
misstänkt i ett brottmål och
dennes advokat. Nu har högsta
domstolen beslutat att polisen
ska radera samtalen mellan den
misstänkte och advokaten utan
att lyssna på banden.
– Det är bra att högsta domstolen har fastslagit att polisen
inte får snoka i telefonsamtal
med advokater. Det är uppseendeväckande att polisen har trott
att det har varit fritt fram tills
nu, säger John Christian Elden
till den norska dagstidningen
Dagbladet.
Enligt Elden ska alla inspelade
samtal mellan advokater och
misstänkte nu antingen omedelbart raderas av polisen eller vidarebefordras till en domare för
bedömning av om det handlar
om ett klientsamtal. Klientsamtal ska domaren radera.
– Det är ett viktigt klargörande
från högsta domstolen att den
praxis polisen har följt strider
mot grundlagen och de mänskliga rättigheterna, säger John
Christian Elden.
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Europadomstolen ska pröva om allt gick rätt till när polisen föreslog en annan advokat
som tidigare varit polischef som försvarare.

gärde inte något arvode av den
misstänkte, trots att det normalt
skulle vara fallet med en privat
anlitad försvarare. Den misstänkte åtalades för brotten och
dömdes till 40 års fängelse.
eftersom advokaten var före
detta polischef och eftersom han
inte debiterade arvode ifrågasatte domstolens majoritet visserligen om polisen hade handlat i
god tro och om den misstänkte
verkligen skulle ha anlitat
den tidigare polischefen som
advokat, om han hade vetat att
familjen hade anlitat en annan
advokat. Men med utgångspunkt
från omständigheterna i målet
fann domstolens majoritet ändå
att Kroatien inte hade brutit mot
Europakonventionen.

Två av domarna i kammaren
var skiljaktiga. De menade att
Kroatien hade brutit mot Europakonventionens artiklar 6.1
och 6.3 c. Den misstänkte fick
inte försvara sig genom ett rättegångsbiträde som han själv hade
utsett, vilket är ett brott mot
artikel 6.3 c. Därför kan det inte
uteslutas att han under tvång
förmåddes att erkänna brott.
Det påverkade hela rättegången,
gjorde den orättvis och ledde till
ett brott mot artikel 6.1.
nu ska europadomstolen alltså
pröva målet på nytt i stor samMA
mansättning. 

Europadomstolens kammar
dom i målet Dvorski mot Kroa
tien (ansökan nr 25703/11)
– hänskjuten till stor kammare

Världens största advokatfirma bildas
den multinationella advokatbyrån Dentons och Kinas
största advokatfirma
Dacheng Law Offices
har tillkännagivit att de
går samman.
Den nya firman, med
namnet Dacheng Dentons, kom-

mer att ha över 6 500 jurister
anställda i fler än 50
länder och blir därmed
världens största advokatfirma mätt i antalet
advokater, rapporterar
nyhetsbyrån Finwire.
Dacheng förblir samtidigt

en separat enhet, eftersom det
enligt kinesisk lag inte är tillåtet
för utländska advokatbyråer och
advokater att ge rådgivning om
kinesiska lagar i Kina. Utländska
advokater är hänvisade till att
arbeta med rådgivning om gällande internationell rätt.
Advokaten Nr 2 • 2015
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Polisen ska nu radera samtalen mellan
den misstänkte och advokaten.

Nu prövar Europadomstolen i
stor kammare ett mål om rätten
att välja försvarsadvokat. I sitt
tidigare kammaravgörande i
målet var domstolen inte enig
i frågan om huruvida rätten att
välja försvarare hade kränkts.
En man greps 2007 misstänkt
för tre mord, väpnat rån och
mordbrand i staden Rijeka i
Kroatien. Hans familj anlitade
en advokat för att företräda
honom. Men polisen förvägrade advokaten att träffa den
misstänkte utan att ange något
giltigt skäl. Polisen upplyste
inte heller den misstänkte om
att advokaten fanns på plats på
polisstationen, fastän han uttryckligen hade förklarat att han
ville företrädas av advokaten.
I stället föreslog polisen en
annan advokat, som tidigare
hade varit stadens polischef,
som försvarare. Den misstänkte
gick med på att låta den andre
advokaten försvara honom. Han
erkände brott under förhör, med
advokaten närvarande, medan
han hade höga halter av alkohol
och narkotika i blodet. Senare,
inför undersökningsdomaren,
återkallade den misstänkte
advokatens fullmakt. Advokaten,
den före detta polischefen, be-

Om du inte hittar skogen
för alla träd är det bättre
med en karta än en yxa
Du vet att korrekta beslut bygger på välgrundad information. För jurister finns
sällan snabba lösningar. Däremot brukar smidiga genvägar vara värdefulla. Med
rätt verktyg hittar du information som är relevant för just dig. Du får kontroll och
kan ligga steget före.
När vi kombinerar gedigen juridisk expertis med modern teknik får du enkel
tillgång till information med bredd, djup och aktualitet. Men framför allt får du
hjälp att hitta exakt den information du behöver.
Perfekt Information. När det måste bli rätt.

Reportage Rättspsykologi

Nyväckt intresse
för psykologi från
rättsväsendet
Psykologer har länge mötts av misstro i rättssalarna. Men nu är rättspsykologin
på väg att ta revansch. I Göteborg bedrivs världsledande forskning bland annat
om hur man kan avslöja tilltänka terrorister. Forskningsledaren vittnar om ett
stadigt ökande intresse bland poliser, domare och advokater.
TEXT: ULRIKA ÖSTER FOTO: TT NYHETSBYRÅN

R

ättspsykologi handlar ytterst
om att försöka forska fram
metoder och tekniker som
kan vara behjälpliga i rättsliga sammanhang. Hur man håller förhör, hur
man fattar beslut i domstol. Man kan
säga att studieobjektet kan vara att
man jämför teknikerna, för att få fram
om teknik A är bättre än teknik B till
exempel. Men studieobjektet kan också vara de rättsliga praktikerna, att se
hur de arbetar och kanske identifiera
möjliga förbättringar.
Det berättar Pär-Anders Granhag,
professor i rättspsykologi vid Göteborgs universitet. Hans forskningsgrupp ”Criminal, Legal and Investigative Psychology”, CLIP, rankades
år 2010 som världsledande inom sitt
forskningsfält, och har bland annat
fått forskningsavslag från den federala
amerikanska polisen FBI.
ett viktigt forskningsområde för
CLIP är hur förhör med misstänkta,
vittnen och målsägande kan göras
så effektiva som möjligt, alltså hur
man ska få fram så mycket korrekt
information som det bara går. Och en
nyckelfaktor där är enligt Granhags
och hans kollegers experiment – lite
oväntat för den som vant sig vid hårda
polisförhör i TV-deckare – ett vänligt
och respektfullt bemötande av den
14

Pär-Anders
Granhag.

förhörde. Resultaten har fått stöd i
brittiska studier, där man gått igenom
verkliga förhör med misstänkta terrorister.
– Man har sett att förhör där man
har ett vänligt bemötande, skapar en
positiv allians, bemödar sig om en bra
atmosfär, inte kräver information och
inte spelar auktoritet, det är de förhören som ger mest information, berättar Pär-Anders Granhag.
Ett ytterst verkligt exempel är, enligt Granhag, förhören av Anders
Behring Breivik i Norge. Efter flera
skandaler med hårda och manipulativa förhörsmetoder tillämpade
den norska polisen i stället en mer
respektfull linje mot den misstänkte
massmördaren. Förhören hölls under
en känsla av tidspress, polisen behövde snabbt få information. Breivik
hade ju hotat med att hans dåd bara
var de första i en planerad serie.
– Tidningarna har beskrivit det som
att man bröt ner honom. Det är komplett fel. Man förhörde honom på ett
respektfullt och korrekt vis och skapade så långt det var möjligt en bra
atmosfär för att få så mycket information som möjligt. Utifrån det kunde man sedan se att det han sa inte
stämde – det fanns inga andra celler i
Norge, förklarar Pär-Anders Granhag.
Ett annat praktiskt användbart

forskningsresultat från de rättspsykologiska labben handlar om hur man
bäst kan hjälpa till exempel vittnen att
minnas så mycket som möjligt av en
händelse. Här lutar sig rättspsykologerna mot vedertagen minnespsykologisk kunskap för att hitta metoder.
Ett resultat är den kognitiva intervjun,
som används av poliser runt om i landet.
– Redan tidigt i minnespsykologin,
för snart hundra år sedan, upptäckte
man att dofter framkallade starka
minnen. Sedan började man på 1980–
talet att forska fram den kognitiva
intervjun där doft är ett av många inslag, säger Pär-Anders Granhag.
Den kognitiva intervjumetoden
innebär att man med utgångspunkt
i de sinnesintryck ett vittne minns
försöker återkalla fler detaljer i berättelsen. Om personen till exempel var
i ett garage där det luktade bensin ber
man intervjupersonen att tänka på
den doften, och utifrån det minnas
Advokaten Nr 2 • 2015
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SCHARFF-TEKNIKEN
Scharff-tekniken är i grunden en metod för att få fram underrättelseinformation. Metoden har fått sitt namn från Hanns
Scharff, en tysk militär inom Luftwaffe med uppgiften att förhöra nedskjutna allierade flygare under andra världskriget. Scharff
gjorde sig känd inom det tyska flygvapnet för att få fram mer
information under sina förhör än någon annan förhörsledare.
Hos de förhörda flygarna, å andra sidan, blev Scharff sig känd
som en osedvanligt trevlig person, som inte pressade dem hårt,
utan var vänlig och tillmötesgående och småpratade med sina
förhörsobjekt.
Pär-Anders Granhag och hans forskarlag har tagit upp
Scharffs metoder, och i sina studier funnit att tekniken verkligen
kan fungera för att få fram mer information än ett traditionellt
direkt förhör.
Scharff-tekniken kännetecknas av fyra olika nyckelkomponenter:
1. Ett vänligt bemötande av den som förhörs.
2. Att förhöraren inte pressar den förhörda för att få fram
information.
3. Att förhöraren ger ett intryck av att redan ha all viktig information.
4. Att förhöraren arbetar med påståenden som den förhörda
kan bekräfta eller korrigera snarare än direkta frågor.
Enligt forskningen har Scharff-tekniken inte bara den fördelen
att den ger mer information. De genomförda studierna visar
dessutom också att de personer som förhörs med tekniken har
en tendens att underskatta hur mycket information de faktiskt
avslöjat, medan de som förhörs med direkta frågor snarare
överskattar hur mycket de berättar.

ljus, ljud och annat som kan vara relevant.
Fallstudier visar att den här metoden kan ge mycket information. Ett
välkänt fall där den tillämpades var fallet med den kidnappade Siba-chefen
Fabian Bengtsson. Han hade hållits
fången i en låda utan att veta var han
var. Men med hjälp av hans sinnesintryck, som ljudet av kyrkklockor och
en glassbil, kunde man hitta platsen.
den kognitiva intervjumetoden är
bara ett exempel på hur den rättspsykologiska forskningen arbetar nära
verkligheten inom rättsväsendet, med
konkreta problem. Den här verklighetsanknytningen, parad med ett
mycket gott rykte internationellt, är
förmodligen också anledningen till att
Granhags grupp fått forskningspengar
från den amerikanska federala polisen FBI för att studera metoder att
avslöja personer som kan tänkas ha
kriminella intentioner.
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En del av forskningen handlar om
den så kallade Scharff-tekniken, där
Granhag och hans kolleger lånat drag
från den tyske mästerförhöraren
Hanns Scharff (se faktaruta) för att få
fram viktig information.
Ett annat nyskapande projekt handlar om hur man bäst ska skilja mellan
äkta och falska intentioner. Granhags
grupp har här med finansiering från
FBI genomfört ett antal studier, och
en doktorsavhandling läggs fram till
sommaren.
– Den forskning som finns om hur
man detekterar lögn handlar om hur
personen berättar om vad de gjort i
det förflutna, igår eller förra veckan,
som i en brottsutredning. Men det
finns också situationer när det är viktigt att utreda om en person ljuger eller talar sanning när han berättar vad
han ska göra i framtiden. Vad man ska
göra när man kommer in i ett land,
när man kommer in på en pilotutbildning eller när man har ärenden i en

I arbetet med att
förhindra terror
attentat kan rättspsykologi spela en
viktig roll. Taimour
Abdulwahab alAbdaly genomförde
den 11 december
2010 ett misslyckat
terrorattentat i
Stockholm då han
sprängde sig själv
till döds.

sportarena till exempel. Det är vad
detta projekt handlar om, förklarar
Pär-Anders Granhag, med en tydlig
syftning på terrordåd.
Hur gör man det då, skiljer på äkta
och falska intentioner? Granhags projekt har visat på flera intressanta resultat.
– Först måste man veta vad som utmärker en äkta intention. Hur ser det
ut när en person sanningsenligt berättar vad han ska göra imorgon, påpekar Pär-Anders Granhag.
Utifrån den kunskapen kan man sedan ställa rätt frågor – frågor som en
sanningsenlig person kan svara på,
men som lögnaren inte har tänkt ut
svar på.
Pär-Anders Granhag återvänder till
Anders Behring Breivik för att förklara.
Breivik fanns redan före sina dåd på
säkerhetspolisens lista över misstänkta personer, inte minst för sina stora
inköp av konstgödsel, den gödsel som
sedan användes i bomberna i Oslo.
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– Om vi leker med tanken att polisen skulle ha varit mer aktiv med den
lista man fick före hans dåd och man
hade kontaktat Breivik, åkt till gården
som han hyrde och frågat honom vad
han skulle ha konstgödseln till, då
hade han kunnat svara på det väldigt
snabbt, för det hade han tänkt ut ett
svar på, säger Granhag, och fortsätter:
– Men hade han fått en sådan här
fråga: Varför valde du just den här
konstgödseln? Om den inte fungerar,
vilken ska du då använda i stället? Det
hade han inte tänkt ut, för han skulle
ju inte använda gödseln till sina odlingar. En person som hittar på tänker
inte på det sättet. Han tänker inte ut
en plan B, eftersom han ju egentligen
inte har en plan A.

”Jag har föreläst i kanske
15 år för olika
grupper inom
rättsväsendet, och det
är tydligt att
det efterfrågas mer och
mer. Det får
mycket mer
utrymme på
kurser nu än
tidigare.”

rättspsykologi är inte någon ny disciplin. Redan i den psykologiska vetenskapens barndom under det sena
1800-talet intresserade sig forskarna
för det mänskliga minnet.
Advokaterna var också tidigt intresserade av den kunskap som psykologer kunde ge. År 1912 höll psykologiprofessorn Sydney Alrutz ett föredrag
på Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund omkring minnespsykologi och vittnesmål.
Enligt Pär-Anders Granhag håller
många av Sydney Alrutz påståenden
än – och de är i dag belagda i modern vittnespsykologisk forskning. En
viktig efterföljare kom sedan i Arne
Trankell, professor i pedagogik, som
under 1950-talet mejslade fram kriterier för att bedöma tillförlitligheten av
en utsaga.
trots rättspsykologins förhållandevis långa historia, och täta kontakter
med rättsväsendets praktiker genom
historien, får kanske rättsväsendets
känslor gentemot psykologin som
vetenskap beskrivas som en aning
kluvna. Under 1980-talet förekom ett
antal kliniskt verksamma psykologer
som sakkunniga i sexualbrottmål riktade mot barn, sakkunniga som kritiserades av både jurister och rättspsy-

kologiska forskare för att vara allt för
tvärsäkra. Domaren Mikael Mellqvist
skriver i en artikel att dessa strider
fick begreppet ”vittnespsykolog” att
komma i vanrykte.
Pär-Anders Granhag håller med
om att psykologin som vetenskap
lite grann har fått en ”flumstämpel”,
i alla fall av äldre jurister och poliser.
Men det är en stämpel som bygger på
okunskap, menar han.
– Det finns de som har en slags förutfattad mening om psykologi, att det
handlar om att ligga på en schäslong
och berätta om barndomen, säger
han, och tillägger att när dessa personer får lära sig mer brukar de inse
skillnaden mellan psykologin som vetenskap och terapi.
men hur har turerna kring Thomas
Quick, som i terapi erkände en rad
mord, fälldes för dem men sedan friades, påverkat synen på rättspsykologin?
– Det som har skett och som har
uppdagats har inte varit gynnsamt
för synen på rättspsykologin. Men jag
tror att det är väldigt viktigt att hålla
ordning på saker här. För att använda
en liknelse: Om en läkare begår ett
ödesdigert misstag och patienten dör,
då innebär inte det att man ifrågasätter läkarvetenskapen. I stället ser man
att något har gått fel och att läkaren
inte har följt vetenskapen. Det är
samma sak med Quick, fastslår PärAnders Granhag.
Granhag pekar på att rättspsykologisk kunskap väl kan förklara vad som
gått snett i Quick-ärendet.
– Det handlar om sådant som kan
hända när det bildas en grupp där
alla drar helt blint åt samma håll. Den
slutar tänka på alternativa hypoteser,
förhör på tokiga vis, tar in all information som stödjer den hypotes man
har, men saker som går emot hypotesen är man jättekreativ med att förklara bort, säger han.
En rättspsykologisk fråga som var
höggradigt aktuell i Quick-målet, och
som Pär-Anders Granhag ofta får frå-

gor från domare och andra jurister
om, är teorin om bortträngda minnen
som kan väckas till liv i terapi. Många
tror att detta är en tanke som psykologin odelat omfamnar, säger Granhag.
Men det är fel.
– Det finns en väldig strid inom psykologin kring detta. Det råder inte
konsensus. Det finns snarare inom
forskningen många som är mycket,
mycket skeptiska till bortträngda minnen, och har varit det sedan denna
diskussion började på 1980–talet,
medan det finns psykologer med
klinisk, psykodynamisk eller psykoanalytisk bakgrund som tar parti för
detta, förklarar han.
Själv hör han till skeptikerna. I dag
är det få som öppet försvarar tanken
på bortträngda minnen som något att
lita till i rättsliga sammanhang. Men
vid mitten av 1990-talet, när Thomas
Quick dömdes för flera mord, var
tidsandan annorlunda, påpekar PärAnders Granhag.
Samtidigt, påpekar Pär-Anders
Granhag, ska man inte överdriva konflikterna inom den rättspsykologiska
forskningen.
– Inom minnespsykologin som är
ett område som är viktigt för rättspsykologin, så finns det oändligt mycket
mer områden där det är konsensus än
där det råder oenighet.
flumstämplar och förtroendekriser
till trots, i dag upplever Pär-Anders
Granhag och hans forskarlag i Göteborg ett växande intresse från rättsväsendets aktörer för sin forskning.
Granhag föreläser bland annat på
Domstolsverkets domstolsakademi,
för poliser, åklagare och Migrationsverkets personal, men också för advokater.
– Jag har föreläst i kanske 15 år för
olika grupper inom rättsväsendet, och
det är tydligt att det efterfrågas mer
och mer. Det får mycket mer utrymme på kurser nu än tidigare. Det finns
många indikatorer, och lägger man
ihop dem så ser man en tydlig kurva
för intresset uppåt, säger Granhag. n
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Kompetenslyft med rätt kurs
Fakultetskurser erbjuder nya kurser på området för
bank- och finansmarknad med inriktning på regelefterlevnad och börsrätt. Dessa är relevanta för bl.a. affärsjurister och advokater med uppdrag inom området.
17 MARS
Att börsnoterA företAget –
processen i AllA dess steg
Om de olika stegen i en börsintroduktion som är en relativt lång och
resurskrävande process. Här får du den
rätta överblicken och inblick i vilka nya
krav som ställs på ett noterat bolag.

24 APRIL
AnsvArsfrågor i
insolvenssAmmAnhAng
Om de ansvarsfrågor för styrelse,
ägare, rekonstruktör, revisor, rådgivare
m.fl. som aktualiseras i samband med
insolvens (t ex konkurs- eller rekonstruktion).

25 MARS
företAgsobligAtioner – om
mArknAden, kreditrisken
och dokumentAtionen
Här beskrivs den växande företagsobligationsmarknaden och centrala
lånevillkor, liksom prospektfrågor,
behandlas. Insolvensproblematik
fångas upp.

7 MAJ
företAgsöverlåtelser –
strAtegi och process vid
överlåtelse Av ägArledd
verksAmhet
Om de olika stegen i köp- och säljprocessen. Från inledande strategiska
ställningstaganden till avslut och integrering av verksamheter.

31 MARS
insiderbrott
och otillbörlig
mArknAdspåverkAn
Praktisk tillämpning av ett regelverk
i förändring. Anmälningarna av
otillåten insiderhandel ökar stadigt
men antalet fällande domar är få. Nu
blir det, genom nya EU-regler, ändrade
förutsättningar.

12 MAJ
Anti-korruption i teori och
prAktik
En genomgång av den nya mutlagstiftningens stränga regler, aktuell praxis
och praktiska verktyg för arbetet mot
korruption i verksamheten.

10 APRIL
nyA regler på
värdepAppersmArknAden
Genomgång av färskt betänkande om
nya administrativa sanktioner mot
fysiska personer i banker, värdepappersbolag och fondbolag.

5 JUNI
riskhAntering och
due diligence ur ett
hållbArhetsperspektiv
ESG/CR/CSR - denna kurs har fokus
på due diligence och ägarstyrningsfrågor i affärsverksamhet. Här behandlas risker i leverantörsled, praktiska fallstudier och utformning av
styrdokument.

13 APRIL
regler om offentligA
uppköpserbjudAnden
(tAkeovers)
Här behandlas regelverket för offentliga uppköpserbjudanden med särskilt
fokus på de ändringar som nyligen
implementerats i svensk lag.

8 JUNI
bolAgsrätt: nytt om
företrädArAnsvAr och
personligt AnsvAr
Ny rättspraxis från HD ändrar i flera
fall förutsättningarna vid kritisk kapitalbrist. Därutöver leder ny förvaltningspraxis till strängare ansvar för skatter.
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JOHAN MUNCK

Juridik och
är juridiken en vetenskap och kan man forska i juridik?
Denna fråga har ägnats flera skarpsinniga studier. Svaret är
naturligtvis att det beror på hur man definierar vetenskap
och forskning.
Den enda definition av begreppet forskning som
såvitt jag vet finns i svensk lagstiftning hittar man i lagen
(2003:460) om etikprövning av forskning som avser män
niskor. Enligt den lagen är forskning ”vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta ny kunskap
och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund”.
Denna definition bygger på en internationell förebild
(den inom OECD utarbetade så kallade Frascatimanualen).
Men naturvetenskapsmän och särskilt läkare har varit
mycket missnöjda med definitionen och detta av flera skäl.
Det främsta är att definitionen tycks utesluta vad man
brukar kalla epidemiologisk eller etiologisk forskning, det
vill säga studier som har till mål att belysa utbredningen av
en sjukdom eller ett annat hälsoproblem i en befolkning
eller att klarlägga dess orsaksfaktorer. Sådan forskning är
varken experimentell eller teoretisk.
Men även vi jurister har anledning att vara missnöjda
med definitionen. Det är väl så att om man väljer en
definition av forskningsbegreppet som kräver att man ska
vinna kunskap om något som tidigare inte var föremål för
kunskap, då är rättsvetenskap inte forskning. Men om det
räcker att man får ny insikt i strukturer, mönster, sammanhang och motiv som tidigare inte sammanställts, tolkats eller ens iakttagits (citerat från Stig Strömholms memoarer),
då blir svaret annorlunda.
Men kanske man skulle tjäna på att göra juridiken mer
exakt och närma den till naturvetenskap och annan empi18

risk verksamhet? Vi som är jurister får ofta frågor som inte
är så lätta att svara på: hur en viss tvist ska lösas, om det
ena eller andra beteendet innebär mutbrott eller insiderbrott, eller vad straffet skulle bli för ett visst agerande. Vi
tvingas hänvisa till att det beror på en tolkning av en lagbestämmelse, ett svar som inte alltid accepteras. Visst skulle
det vara en fördel om man kunde mata in kända fakta i ett
datorprogram och sedan få svaret på någon sekund.
vid en resa i new york för många år sedan besökte jag
ett Parole Board, alltså en nämnd som hade befogenhet
att bland annat pröva frågor om villkorlig frigivning. En
tjänsteman hos nämnden berättade hur man gick till väga.
Efter genomgång av akten matade man för varje intagen in
ett antal parametrar i datorn.
Vad gäller själva brottet rörde det sig till exempel såvitt
jag minns om huruvida vapen hade använts, om brottet
hade riktat sig mot en försvarslös person, hur mycket
pengar gärningsmannen hade fått med sig och om dessa
hade lämnats tillbaka. Beträffande gärningsmannens
person skulle man mata in ålder och hur han hade skött
sig i fängelset med mera. Sedan kunde man genom datorn
få uppgift om tidpunkt för villkorlig frigivning. Nämnden
avvek praktiskt taget aldrig från datorns beslutsförslag,
enligt vad tjänstemannen stolt förklarade. (Egendomligt
nog var inte det ådömda straffets längd någon av parametrarna – det ansågs tydligen ointressant). Förmodligen har
tekniken förfinats under de år som har gått sedan jag fick
denna demonstration.
Med en del ansträngningar skulle man nog, med til�lämpning av vetenskap och beprövad erfarenhet, kunna
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naturvetenskap
konstruera ett datorprogram som på motsvarande sätt ger
advokaten, åklagaren och domaren åtskillig hjälp även i
rättegångsmål. Lättast skulle det väl gå beträffande frågor
om straffmätning och påföljdsval vid vissa återkommande
brottstyper där man redan har exempelvis den utmärkta
boken om påföljdspraxis av Sterzel–Borgeke med flera att
tillgå. Andra typer av mål skulle erbjuda betydligt större
problem, men säkert skulle man med viss möda kunna
komma en bra bit på väg.
Detta väcker dock frågan vilket ideal man bör sträva efter. Är det ett system där så mycket som möjligt är klarlagt
på förhand – genom lagstiftning, rättspraxis, auktoritativ
doktrin eller rent av genom ett datorprogram – eller en
ordning som lämnar större frihet för rättstillämpningen?
De flesta skulle nog utan vidare svara att det är det
förstnämnda alternativet som bör vara målet. Förutsägbarheten och intresset av att lika fall behandlas lika är ju
viktiga ledstjärnor. Nackdelarna kan vara försvårandet av
en utveckling i praxis och risken att de speciella omständigheterna i det enskilda fallet inte beaktas tillräckligt.
inom ramen för den så kallade nyklassiska skolan inom
straffrätten hävdades det ofta att straffnivån så långt möjligt borde vara fastlagd i själva lagstiftningen. Personligen
har jag varit lite skeptisk mot att gå alltför långt på den
vägen, särskilt därför att man då skulle riskera att erbjuda
lagstiftaren en enkel utväg att på grundval av tillfälliga
kriminalpolitiska strömningar åstadkomma drastiska
förändringar. Ett tabellverk är lätt att ändra, vare sig det
har formen av ett datorprogram eller av mer eller mindre
schematiska rekvisit i lagbestämmelser.
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”Med en del ansträngningar skulle man nog, med
tillämpning av vetenskap och beprövad erfarenhet,
kunna konstruera ett datorprogram som på
motsvarande sätt ger advokaten, åklagaren och
domaren åtskillig hjälp även i rättegångsmål.”

Så till exempel har det på senare tid funnits en uttalad
strävan att höja straffnivån och att ändra rubriceringen av
vissa brott, men det har visat sig inte ha varit så enkelt för
politikerna som man skulle kunna tro att få domstolarna
med sig.
I konstitutionsutskottets av Hans Järta författade
berömda memorial till 1809 års regeringsform uttalades
många kloka saker. Bland annat sades det att utskottet
hade försökt att bilda en lagstiftande makt ”visligt trög till
verkning, men fast och stark till motstånd”. Naturligtvis
ska regering och riksdag kunna ändra inte bara den offentliga rätten utan också civilrätten och straffrätten. Men det
bör inte vara alltför enkelt.
kanske det är lika bra att hålla fast vid skillnaden mellan
juridik och naturvetenskap?
Johan Munck
Tidigare justitieråd och ordförande i Högsta domstolen
19
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Högtryck
på Stockholmsbörsen
skapar advokatarbete
Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholm, har utvecklats bra i förhållande
till andra europeiska börser. Det positiva börsklimatet innebär många
uppdrag för advokater. Samtidigt riskerar det allt mer komplexa
regelverket att försvåra framtida börsintroduktioner.

»

TEXT: KAMILLA KVARNTORP OCH MAGNUS ANDERSSON FOTO: TT NYHETSBYRÅN, KAMILLA KVARNTORP, MAGNUS ANDERSSON, ISTOCKPHOTO, NASDAQ
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rots oron i omvärlden har Stockholmsbörsen, Nastredje förklaring till det ökade noteringsintresset, enligt
daq Stockholm, tickat på bra och slutat på plus tre
Magnus Billing. Handlingsplanen togs fram tillsammans
år i rad. Förra året noterades dessutom hela 70
med drygt hundra aktörer på marknaden, inklusive de
bolag. Inte sedan it-boomen år 2000 har så många
juridiska rådgivarna.
nya bolag hittat till börsen.
Som en del av handlingsplanen togs kravet på kvartalsFörra året präglades av rubelras, oljeprisfall
rapportering bort och ersattes med ett krav på delårsreoch globala oroshärdar som konflikten i Ukraidogörelser, vilket är i enlighet med gällande lagstiftning.
na och kriget i Syrien. Till följd av utvecklingen
Hittills har dock samtliga noterade bolag utom fyra valt
stängde börserna i London och Paris på svagt minus och
att fortsätta med kvartalsrapporterna. En anledning kan,
Frankfurtbörsen på svagt plus. Stockholmsbörsen har
enligt Magnus Billing, vara att de är noterade även i USA
däremot stigit tre år i följd. OMXSPI-index, som är en
och där är kvartalsrapporter ett krav. Han tycker ändå att
sammanvägning av samtliga aktier som är noterade på
det är bra att det finns en möjlighet att till form och inneStockholmsbörsen, klättrade 11,86 procent. OMXS30, ett
håll rapportera mer anpassat till verksamhetens karaktär.
smalare index som endast omfattar de 30 mest omsatta
– Vi har skapat förutsättningar för bolagen att vara flexiaktierna, steg 9,9 procent.
bla och hitta en rapporteringsstruktur som passar deras
– Många talar om den geopolitiska oron, men markverksamhet bättre och som överensstämmer med de förnaden har inte reagerat nämnvärt på den. Den svenska
väntningar som deras aktieägare har.
ekonomin har varit stabil och
Ett så kallat snabbspår har ockvälskött. Även under finanskrisen
så införts för att förenkla och påhar vi haft en fungerande börs
skynda noteringsprocessen. Det
med en ström av mindre bolag till
går nu att skicka in en förfrågan
vår tillväxtmarknad First North.
om ett noteringskrav, till exempel
Efter några år har bolagen flyttat
om styrelsens sammansättning
upp till huvudmarknaden. Det
uppfyller börskraven, och få ett
skapar stabilitet. Dessutom har vi
förhandsbesked.
många välskötta bolag på börsen.
– Vill man få ett besked på ett
De här parametrarna har gjort att
tidigt stadium kan man ställa fråvi har varit relativt skyddade mot
gan till en oberoende kommitté
vad som har hänt i omvärlden,
som ger ett bindande besked om
säger Stockholmsbörsens vd Maghur det förhåller sig, säger Magnus Billing.
nus Billing.
Efter flera år av stiltje rådde det
Ett särskilt mål med handlingsnära på noteringsyra på börsen
planen är att underlätta börsinförra året, då totalt 70 börsintrotroduktioner för mindre företag.
duktioner gjordes i Norden.
– Vi tror att de mindre bolagen
Magnus Billing
– Vi är väldigt glada över att så
får svårare att attrahera kapital.
många bolag har kommit till oss.
Skälet är att det blir dyrare för
Vi får gå tillbaka till 2000 för att
bankerna att låna ut till mindre
hitta de här nivåerna.
bolag i den nya regleringsvärlden. Kapital blir därför sanEtt antal faktorer ligger, enligt Magnus Billing, bakom
nolikt en bristvara i mindre bolag. Börsen måste försöka
det nyvaknade intresset för att börsintroducera sig. En
hjälpa till att bidra. Det är viktigt att säkerställa att bolaanledning är att den svaga ekonomin ledde till att Riksgen har det kapital de behöver för att de ska kunna växa
banken sänkte styrräntan vid flera tillfällen 2014 och i
och skapa jobb, säger Magnus Billing.
oktober kom beslutet om att införa historisk nollränta.
Det är främst de mindre företagen som skapar tillväxt
– Aktier har blivit ett av få investeringsalternativ som
och arbetstillfällen. Ett genomsnittligt företag på tillväxtgenererar en avkastning. Kapitalet har sökt sig till aktiemarknaden First North som har 50 anställda dag ett har
marknaden. Och det har blivit attraktivt att sätta bolagen
nästa 250 anställda efter fem år.
på börsen, säger han.
– De kommer hit för att få kapital och gå in i nästa tillEftersom kursrörelserna har varit små har bolagen
växtfas. Det är förhoppningsvis här vi får se några av våra
dessutom kunnat förutsäga hur deras prissättning skulle
kommande storbolag. I genomsnitt flyttar fem bolag från
stå sig i marknaden.
First North till huvudmarknaden per år. Det är inte ovanAtt börsen under 2013 lanserade en handlingsplan
ligt att ett bolag flyttar upp efter fyra–fem år.
som skulle göra Stockholmsbörsen mer attraktiv är en
Som ett resultat av handlingsplanen stoppas handeln

”Vi har skapat
förutsättningar för
bolagen att vara
flexibla och hitta en
rapporteringsstruktur
som passar deras
verksamhet bättre
och som överensstämmer med de
förväntningar som
deras aktieägare har.”

Magnus Billing.
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Nasdaq Stockholm
drivs sedan 2008 av
Nasdaq Group, som är
världens största börsföretag. Nasdaq säljer
i dag börsteknologi till
70 börser i 50 länder.

NASDAQ STOCKHOLM
Stockholmsbörsen, eller Nasdaq
Stockholm som är den korrekta
benämningen, drivs sedan 2008
av Nasdaq Group, som även äger
Nasdaq-börsen i New York, den finska, den isländska och den danska
börsen samt börserna i Baltikum.
Nasdaq Group är världens största
börsföretag.

l

272 företag är listande på Stockholmsbörsen.
l Stockholmsbörsens marknads
andel är knappt 70 procent.
l 65–70 procent av flödena till
Stockholmsbörsen kommer från
internationella aktörer.
l Nasdaq Group har totalt 3 500
anställda. Stockholm är det näst
l

största kontoret, efter New York.
Cirka 700 personer är anställda
i Stockholm. 500 av dem arbetar
med teknologiverksamhet och 200
med börsverksamhet.
l Börsen delas in i tre listor. Stora
bolag med ett börsvärde på över en
miljard euro, mellanstora bolag med
ett börsvärde på mellan 150 mil-

joner och en miljard euro och små
bolag med ett börsvärde under 150
miljoner euro.
l Tillväxtmarknaden First North
hör också till Nasdaq Stockholm.
Det är en lista för nya bolag, där
kraven för notering inte är lika
hårda. 149 bolag är listade på
First North.

»
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»

Förra året noterades
hela 70 bolag på Nasdaq
Stockholm. Inte sedan
år 2000 har så många
nya företag hittat till
Stockholmsbörsen, där
272 bolag nu är listade.

”Det starkaste skälet till att vi valde att notera oss var tillgången
för de mindre företagen nu mitt på dagen för ett auktionsförfarande – på samma sätt som sker vid börsens öppning
på morgonen och stängning på kvällen för samtliga bolag.
– Auktioner har en tendens att samla likviditet. Köpare
och säljare söker sig till auktionen. Vi har inte sett några
större effekter ännu men vi hoppas att det ska öka likviditeten, säger Magnus Billing.
STARK TILLVÄXTFAS

Andreas Nelvig.
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NP3 Fastigheter är ett av de bolag som börsintroduce-

rades förra året. Fastighetsbolagets styrelse fattade beslutet i maj 2014, och i december var börsnoteringen ett
faktum.
– Det starkaste skälet till att vi valde att notera oss var
tillgången till den kapitalmarknad som börsen ger. Vi är
i en stark tillväxtfas och ser att det finns mycket affärer
på den norrländska marknaden som är intressanta. Det
är därför vi behöver komma åt kapitalmarknaden, säger
bolagets vd Andreas Nelvig.
Styrelseordförande Rickard Backlund tillägger att ett
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till den kapitalmarknad som börsen ger.” Andreas Nelvig
annat skäl var att via börsen ge investerarna en prissättning på sitt innehav som var marknadsmässigt korrekt.
– Vi ville skapa likviditet i deras placering – är vi på börsen kan de ligga kvar eller sälja om de vill.
Att ett bolag på börsen är mer publikt än ett privatägt
bolag var också något som lockade.
– Vi blir mer kända och får lättare uppmärksamhet i
marknaden för att köpa, sälja eller hyra ut fastigheter, säger Rickard Backlund.
Advokaten Nr 2 • 2015

Beslutet föregicks dock av långa diskussioner i bolagets
styrelse och ledning.
– En fråga som var uppe var hur vi skulle kunna vara
säkra på att uppfylla alla krav. En annan fråga var om noteringen skulle ta för mycket tid från vår affärsidé. Vi vill
ju fortsätta att sköta vår affärsidé och ha tillväxt, säger
Andreas Nelvig.
Och verksamheten har förändrats.
– Uppmärksamheten kring oss är större i dag. Och det
var ju en av effekterna som vi ville åt. Samtidigt tar no-

»

Rickard Backlund.
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Register
över gällande
SFS-författningar
1 januari 2015
Årligen utkommande förteckningen över
gällande författningar med ändringar i
Svensk författningssamling. Det ingår också
ett register över upphävda författningar.
utgivare Statsrådsberedningen
pris 330:– exkl. moms

Svensk författningssamling – SFS
Prenumeration 2015.

Tryckt författning gäller!
Beställ din prenumeration på SFS idag!
utgivare Statsrådsberedningen
pris 1 847:– exkl. moms

Svensk författningssamling 2014
Inbunden årgång. Tre band.

Missa inte att beställa 2014 samtliga SFS-författningar
med notiser och register i tre inbundna band.
utgivare Statsrådsberedningen
pris 452:– exkl. moms

Olaga förföljelse
Tillämpning av den nya straffbestämmelsen.
Rapporten följer upp de nya straffbestämmelse om olaga förföljelse i brottsbalken,
som infördes den 1 oktober 2011.
Brå rapport 2015:2.

Rätten till försvarare m.m.
Ds 2015:7

utgivare Justitiedepartementet
pris 200:– exkl. moms

utgivare Brottsförebyggande rådet
pris 155:– exkl. moms
Fler titlar hittar du på

Kontaktförbud
En utvärdering av ändringarna i lagen 2011.
Brå Rapport 2015:03.
utgivare Brottsförebyggande rådet
pris 155:– exkl. moms
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teringen tid från den dagliga verksamheten. Framför allt
hanterar vad som händer efter att en transaktion har
kvartalsrapporteringen är mycket mer omfattande nu,
gjorts på börsen, så kallad clearing.
säger Andreas Nelvig.
– Vi garanterar köparen av finansiella instrument att
Enligt Magnus Billing finns goda möjligheter att 2015
han eller hon får värdepapperet samtidigt som vi garanblir ett lika bra noteringsår som 2014.
terar säljaren att han eller hon får pengarna som köparen
– Ungefär 40 bolag ligger i noteringsprocessen – hälften
betalar. Vi tar en så kallad motpartsrisk, säger Magnus
till tillväxtmarknaden och hälften till huvudmarknaden.
Billing.
Alla de bolagen kommer inte att gå hela vägen. Men om
Stockholmsbörsen har lång erfarenhet av clearing och
man jämför förutsättningarna i dag med hur det såg ut
utsågs 2014 till Europas bästa clearinghus.
för ett år sedan är de likvärdiga, säger han.
En annan tjänst som Stockholmsbörsen erbjuder för
Centralbankerna i Europa spås
att stå sig i den internationella
driva en fortsatt expansiv penkonkurrensen är att garantera att
ningpolitik för att säkerställa att
kunder som skickar in köp- och
det finns god likviditet i marksäljorder får det bästa priset. Kan
naderna. Det leder i sin tur till
inte Stockholmsbörsen erbjuda
fortsatt låga räntenivåer, vilket
bästa priset skickas ordern till
främjar intresset för att investera
den plattform som erbjuder det
i aktier.
bästa priset i aktien.
Men när det gäller den fram– Det gör vi därför att vi är
tida börsutvecklingen saknas inte
ganska övertygade om att vi kan
orosmoln. Svenska börsnoterade
erbjuda det bästa priset i aktien
bolag är beroende av hur ekonounder större delen av handelsdamin utvecklas på viktiga exportgen, säger Magnus Billing.
marknader som Europa, USA och
Nasdaq har också arbetat
Kina.
mycket med att diversifiera sin
Magnus Billing beskriver Stockverksamhet de senaste åren.
holmsbörsens verksamhet som
Handeln med finansiella instruglokal – global och lokal på samment står för cirka 40 procent av
ma gång. Redan på OMX-tiden
omsättningen, medan teknologiMagnus Billing
var Stockholmsbörsen global när
verksamheten svarar för ungefär
det gällde teknologiverksamheten
en fjärdedel. Nasdaq säljer i dag
och i dag är Stockholm centret för bolagets teknologiutbörsteknologi till 70 börser i 50 länder.
veckling.
– Vi är mer ett teknologibolag än ett börsbolag, säger
När det gäller börsverksamheten är det däremot viktigt
Magnus Billing.
att vara lokal, har erfarenheter från den nordiska börsen
Omkring 500 av de cirka 700 personer som är anställ2006–2007 visat.
da på Nasdaq i Stockholm arbetar också med teknologi– Svenskarnas intresse för att investera i exempelvis ett
verksamhet. Övriga 200 anställda arbetar med börsverkfinskt bolag var inte så stort. Utifrån den erfarenheten
samhet – det vill säga handel och clearing.
har vi gått tillbaka till att vara nära det svenska bolaget,
Men Stockholmsbörsen erbjuder även handel i räntedet finska bolaget och det danska bolaget. Vi utformar till
papper, derivat, i Stockholm, London och USA.
exempel vårt regelverk för att tillmötesgå de lokala beMagnus Billing tror att börsens grundfunktion komhoven. Och noteringsprocesserna skiljer sig åt i de olika
mer att vara densamma som den har varit i 150 år även
länderna.
framöver – att vara plattformen dit bolag som söker kapital för tillväxt går för att möta investerare som söker
INTERNATIONELL KONKURRENS
investeringsobjekt.
En trend som hållit i sig sedan 2008, då Stockholms– Vi kommer även fortsättningsvis att möjliggöra albörsen blev en del av Nasdaq Group, är att den internalokering av kapital på ett effektivt sätt. Men kapitalet är
tionella konkurrensen har ökat när det gäller handeln
globalt och marknaderna blir mer och mer globala. Jag
med aktier. Ericsson handlas i dag på till exempel 40
tror att teknikutvecklingen gör att investeringarna blir
marknadsplatser. 2007 handlades aktien i princip bara
mer globala. Lagstiftarna gör mycket för att ta bort natiopå Stockholmsbörsen.
nella hinder och skapa förutsättningar för en mer global
För att stå sig i den internationella konkurrensen har
finansmarknad. Jag tror att vi har en extremt spännande
Stockholmsbörsen bland annat investerat i system som
period framför oss. n

” Vi kommer även
fortsättningsvis att
möjliggöra allokering
av kapital på ett
effektivt sätt. Men
kapitalet är globalt och
marknaderna blir mer
och mer globala. Jag tror
att teknikutvecklingen
gör att investeringarna
blir mer globala.”
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Föränderlig
börsrätt
– en utmaning
för advokater
– vänd!
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Självregleringen är en viktig komponent
i den svenska börsrätten. Men på senare
år har detaljregleringen ökat, vilket
många advokater tycker är oroväckande.

Föränderlig börsrätt
– en utmaning
för advokater
De senaste åren har regelmassan på börsrättsområdet exploderat. Det innebär mycket arbete för advokater som är specialiserade
på börsrätt – oavsett konjunkturläge.

E

Eva Hägg.
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tt antal uppmärksammade internationella företagsskandaler har bidragit till att regelverket på
börsrättsområdet har ökat kraftigt på senare år.
– Det är globala händelser som har lett till att EU har
ökat sina initiativ när det gäller bolags- och affärsrätt.
Reglerna har kommit för att motverka missbruk. Det
började med Enron och fortsatte med Lehman Brothers
och bankväsendet, säger advokat Eva Hägg, ordförande i
Mannheimer Swartlings aktiemarknadsgrupp samt ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning och i Aktiemarknadsnämnden.
Det kommer i dag ständigt nya rättsakter från EU om
bland annat börsverksamhet, prospekt och marknadsmissbruk. Regelverket på börsrättsområdet är därför både
omfattande och komplext. Det bygger – förutom på EGdirektiv, inhemsk lagstiftning och regler, förordningar och
allmänna råd som utfärdas av Finansinspektionen – på
självreglering. Självregleringen är speciell för den svenska
börsjuridiken. Det är marknadens aktörer som själva ser
till att självregleringen finns på plats genom Föreningen

för god sed på värdepappersmarknaden, Kollegiet för
svensk bolagsstyrning och Aktiemarknadsnämnden.
Svenska advokater och jurister som är specialiserade
på börsrätt är i grunden positiva till självregleringen.
– Självregleringen är positiv i så motto att den är dynamisk. Inträffar en skandal går det att anpassa regleringen
och stoppa det som pågår, säger advokat Dick Lundqvist
verksam hos Gernandt & Danielsson, vice ordförande i
Sveriges advokatsamfund och ledamot i Aktiemarknadsnämnden.
Han tillägger att det via lagstiftningsvägen kan ta många
år att åtgärda en brist i regelverket, medan det genom
självreglering kan gå på ett halvår.
En annan fördel med självregleringen som lyfts fram är
att den har hög legitimitet, eftersom det är marknadens
aktörer som själva utformar den.
Som en följd av senare års regelexpansion har detaljregleringen på börsrättsområdet ökat på bekostnad av
självregleringen. Svenska börsrättsexperter ser med oro
på utvecklingen.
– Börsen är en dynamisk handelsplats. Pengar driver
finansiella uppfinningar som lagstiftaren har väldigt svårt
att överblicka. Börjar man lagstifta blir regelsystemet genast mindre flexibelt och det blir svårare att hänga med i
utvecklingen. Självregleringen gör det enklare att komma
i kapp om det upptäcks brister i regelverket, säger Dick
Lundqvist.
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BÖRSRÄTT
Börsrätten kan indelas i transaktionsrelaterad rådgivning
och en mer näringsrättslig rådgivning. I
transaktionsdelen av
börsrätten ingår att
börsnotera bolag,
köpa ut bolag från
börsen, anskaffa
kapital till bolaget
genom olika former
av emissioner, bolagsstyrningsfrågor,
stämmofrågor och
ansvarsfrågor. Den
näringsrättsliga delen av rådgivningen
innefattar bland
annat regelverken
och vilka villkor som
måste vara uppfyllda
för att ett bolag ska
kunna börsnoteras.
Källa: Dick Lundqvist

»
Advokaten Nr 2 • 2015

29

Fokus Börsen

»

”Du har tio sekunder på dig att fatta ett informerat beslut. Det förutsätter

Dick Lundqvist.

Wallenbergsfärens ägarbolag Investors chefsjurist Petra Hedengran anser att EU:s reglering av börsrätten redan
är alltför detaljerad och utgår från bolagsstyrningsmodeller som inte fungerar i Norden. I Sverige är det till exempel aktieägarna som utser revisionsbolag. EU-regleringen
går däremot mot att styrelsens revisionskommitté anlitar och uppdrar åt revisorerna. Det lyfter Petra Hedengran fram som ett typexempel där detaljerade regler
från EU kan få negativa konsekvenser för svenska börsbolag.
– Kommer det en regel om det här dras ett av fundamenten i svensk bolagsstyrning undan. Konsekvensen
blir att ägarna tappar en del av sin kontroll, säger Petra
Hedengran.
Hon anser att de detaljerade reglerna riskerar att påverka affärsverksamheten negativt.
– Styrelsen tvingas gå igenom väldigt mycket formalia,
som riskerar att ta fokus från de strategiska frågorna. Och
regelverken syftar till att minimera risk. Men ibland är det
viktigt att vara kreativ i en bolagsstyrelse och våga ta risker. Riskminimering i sig är inte det som affärsverksamhet utvecklas av långsiktigt. Detaljerade krav och regler
riskerar att göra att man inte tänker på vilka risker som
skulle vara värda att ta för att utveckla verksamheten. En
ännu farligare aspekt är att man kan missa den viktigaste
risken därför att man är alltför fokuserad på formalia och
får en felaktig känsla av att man har ”koll på läget” när
man har bockat av olika formella riskbedömningar, säger
Petra Hedengran som är övertygad om att många mindre
växande bolag väljer bort börsen på grund av regelmängden, trots att de behöver kapital för att växa.
– Mindre företag tänker nog att de måste anställa en
stab med administrativ personal för att kunna uppfylla
alla krav. Det blir för dyrt.
Den växande regelmängden får mycket kritik. Men den
innebär också mer arbete för advokater specialiserade på
börsrätt.
– Varje ny lagstiftning eller regeländring innebär mer
arbete för oss, säger advokat Ola Åhman, delägare på
Roschier.

Att advokater som arbetar med börsrätt har fått mer att
göra kan, enligt honom, också bero på att det har blivit
viktigare att ha med sig en advokat i olika sammanhang.
– Vi kommer in i processerna tidigare och får mer arbetsuppgifter än för tio år sedan, ibland på bekostnad av
andra typer av rådgivare. Det kan vara ett resultat av internationaliseringen. Särskilt i de anglosaxiska länderna
har juristen ofta ett större inflytande och en större närvaro i olika sammanhang, säger Ola Åhman.
RÅD I REALTID

Att ge rätt råd till klienterna är börsrättsadvokaternas, i
likhet med alla advokaters, viktigaste uppgift. Speciellt
för börsjuridiken är att råden ofta ges i realtid. Klienter

BAKGRUND: SJÄLVREGLERINGEN PÅ BÖRSRÄTTSOMRÅDET
Sverige hade tidigare än andra
kontinentaleuropeiska länder en
väl utvecklad aktiemarknad och
aktiemarknadskultur. Näringslivet,
börsen och aktörerna på marknaden
såg ett behov av att i rekommendationer ge uttryck för vad som ansågs
vara god sed på aktiemarknaden.
I slutet av 1960-talet bildades
därför Näringslivets Börskommitté
(NBK).
En av NBK:s första rekommen-
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dationer var takeover-rekommendationen 1971. Enligt Rolf Skog,
professor i bolags- och börsrätt och
direktör i Aktiemarknadsnämnden,
har rekommendationen sedan utvecklats i ett ständigt växelspel med
utvecklingen på marknaden och
den praxis som fortlöpande skapas
av Aktiemarknadsnämnden, som
bildades 1986.
NBK utfärdade också rekommendationer om prospekt, flaggning,

förvärv av egna aktier med mera.
Mycket av detta blev senare föremål
för EU-reglering och togs därför in i
svensk lag. NBK:s roll minskade och
NBK är i dag borta.
Det är nu Kollegiet för svensk
bolagsstyrning som genom rekommendationer och regler ger uttryck
för vad som är god sed på aktiemarknaden. Det är i dag kollegiet
som ansvarar för utvecklingen av
börsernas uppköpserbjudandereg-

ler. Kollegiet har även utfärdat ett
motsvarande regelverk om offentliga uppköpserbjudanden för handelsplattformarna First North, NGM
Nordic MTF och Aktietorget samt
en rekommendation om riktade
emissioner.
Aktiemarknadsnämnden är också
en del av självregleringen på den
svenska aktiemarknaden. Nämnden
bildades 1986 efter en intensiv offentlig debatt om bristande etik
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att du kan regelverket och har stött på frågeställningen tidigare.” Dick Lundqvist

kan höra av sig och undra vad de ska göra när börsen har
ringt och vill stoppa handeln i aktien därför att det finns
rykten i marknaden om att något har hänt.
– Då finns inte tid för att göra någon lång utredning. Du
har tio sekunder på dig att fatta ett informerat beslut. Det
förutsätter att du kan regelverket och har stött på frågeställningen tidigare, säger Dick Lundqvist.
Konkret är advokaternas arbete inriktat på börsintroduktioner, takeovers, börsbolagens transaktioner,
kapitalanskaffningar, corporate governance och det regelverk som noterade bolag har att följa.
– Som rådgivare måste man agera och lämna råd som
överensstämmer med god sed på aktiemarknaden och
göra det på ett sätt som upprätthåller förtroendet för

på aktiemarknaden. Nämndens
uppdrag är att verka för god sed på
den svenska aktiemarknaden genom
uttalanden, rådgivning och information. Flertalet ärenden som behandlas av nämnden initieras av bolag
eller större ägare och rör tolkning
av tillämpliga regler eller god sed i
marknaden i relation till en planerad
åtgärd – ett uppköpserbjudande, ett
större aktieförvärv, ett incitamentsprogram eller en emission. De flesta
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aktiemarknaden. För att kunna göra det krävs att man
hänger med i utvecklingen av regelverket, god sed och
praxis, säger Eva Hägg.
Arbetsuppgifterna är ofta konjunkturstyrda och ändrar
karaktär beroende på rådande börsklimat. De senaste ett
och ett halvt åren har det varit många nynoteringar.
– Det har varit intressant att notera sig eftersom det har
varit bra prissättning på börsen, säger Eva Hägg.
– Och noteringarna drar med sig annat arbete. Ju fler
bolag som finns på börsen, desto mer arbete blir det för
juristerna med allt ifrån bolagsstämmor till rådgivning
till styrelsen och ledningen i informationsfrågor, tillägger
Dick Lundqvist.
I samband med noteringarna hjälper advokaterna först
till med att sätta bolaget på börsen, göra det börsfähigt
genom att göra legala granskningar av om bolaget uppfyller börsens krav.
– Det handlar om att se till att de kommer att kunna
leva upp till de krav som ställs på börsbolagen till exempel i fråga om kommunikationsgivning och bolagsstyrning, säger Ola Åhman.
Advokaterna hjälper också till med att beskriva bolaget i ett prospekt, det investerardokument som de nya
ägarna ska ta ställning till.
När bolagen väl är noterade på börsen behöver de
ofta hjälp med styrelserådgivning, som kan handla om
allt ifrån rådgivning om när det är dags att skicka ut en
pressrelease på grund av en händelse av något slag till
tillämpning av bolagskoden och ansvarsfrågor. Det kan
också röra sig om rådgivning i samband med kapitalanskaffning.

Petra Hedengran.

AFFÄRSVERKSAMHETEN I FOKUS

Under sin noteringsprocess fick NP3 Fastigheter, som noterades i december förra året, hjälp av legala rådgivare
med att bland annat genomlysa bolaget.
– De hade en betydande roll i vår notering. De har en
fantastisk kunskap och insyn i den här marknaden. De
var otroligt duktiga på processen och visste när de olika
processerna skulle vara i mål. De vet vilka policydoku-

frågorna ställs genom ett juridiskt
ombud.
– Kombinationen av värdemässigt
ofta mycket stora transaktioner och
svåra tolkningsfrågor gör det närmast nödvändigt att anlita expertis
på området för att på ett adekvat
sätt utforma en framställan till
nämnden, säger Rolf Skog.
Totalt har nämnden behandlat närmare 750 framställningar och gjort
lika många uttalanden.

Aktiemarknadsnämnden har inte
några egna sanktionsmedel. Men det
innebär inte att självregleringen saknar sanktioner. Aktiemarknadsnämnden kan uttala kritik, vilket de flesta
aktörer och rådgivare uppfattar som
mycket besvärande. Börsbolagen är
också, enligt börsens regler, skyldiga
att följa god sed på aktiemarknaden.
Om ett börsbolag inte gör det kan
börsens disciplinnämnd besluta om
sanktioner.

Rolf
Skog.
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Efterfrågan
på börsjuridisk sakkunskap är stor både
när Stockholmsbörsen
utvecklas positivt och
negativt. Men arbetsuppgifterna varierar.

Ola Åhman.

ment som krävs, vilka ansökningar som ska göras och i
alla branscher. Ofta är klientrelationerna långvariga och
vilken ordning olika beslut ska tas, säger Andreas Nelvig.
gäller återkommande ärenden.
Fastighetsbolaget har ingen egen intern juridisk kom– Vi försöker skapa en långvarig relation. Ju bättre vi
petens, utan har lagt ut de legala frågorna på en advokänner klienterna, desto mer nytta kan vi göra. Startkatbyrå.
sträckan blir kortare och vi kan dra nytta av kunskap från
– För oss har det varit oerhört viktigt att låta ledningen
tidigare uppdrag, säger Ola Åhman.
fortsätta jobba med affärer och
Både verkstadsbolaget Sandvik
vår affärsverksamhet. Det går inte
och ägarbolaget Investor samaratt lägga verksamheten i bolaget
betar långsiktigt med sina exteråt sidan och göra en börsnotena advokater.
ring. Vi har därför lagt så mycket
– Det är väldigt viktigt att de kan
ansvar och arbete som möjligt på
företaget. Ibland är det avgörande
de rådgivare som vi har tagit in i
om det finns flera advokater som
processen, säger Rickard Backär duktiga på en viss fråga. Vi
lund.
försöker anlita dem som är tongiÄven efter noteringen har
vande i branschen, som är expofastig
hetsbolaget kontakt med
nerade mot kluriga frågor, säger
sina rådgivare – även om den inte
Petra Hedengran, chefsjurist.
är lika tät.
Båda bolagen har stor erfaren– Vi är nya i den noterade milhet av att samarbeta med externa
jön och är noga med att följa de
advokater som är specialiserade
krav som finns. Vi stämmer fortpå börsrätt.
farande av många frågor om till
– Vår verksamhet innebär ju till
exempel vilken information som
stor del att äga och agera i bolag
Ola Åhman
måste offentliggöras, säger Anpå börsen och vi tänker därför
dreas Nelvig.
på de här frågorna i vår dagliga
De senaste tre åren har Stockverksamhet. Som storägare är vi
holmsbörsen utvecklats positivt. Men juridisk rådgivning
väldigt påpassade. Det gör att vi är extra riskaverta. Vårt
behövs även när börsklimatet är sämre.
varumärke skulle skadas om vi agerade felaktigt i börsfrå– Om bolagets finansiella ställning påverkas negativt
gor, därför tar vi hellre ett råd för mycket än ett för lite,
hamnar kapitalskydd, obestånds- och ansvarsfrågor i fosäger Petra Hedengran.
kus på ett annat sätt. Särskilt om ett företag skulle närma
Bolaget har byggt upp en funktion med två egna insig eller hamna i en obeståndssituation triggas många
terna jurister och är i dag mer självständigt än för tio år
skyldigheter för styrelsen och för bolaget, där kraven på
sedan.
informationsgivning inte alltid underlättar en nödvändig
– Vi lägger inte längre ut till exempel att skriva vår kalkapitalanskaffning samtidigt som det är oerhört viktigt
lelse. Vi håller i pennan, men stämmer sedan av det som
att marknaden inte får en felaktig bild av läget, säger Ola
vi har skrivit med en eller ibland flera advokater.
Åhman.
Trots den interna kompetensen stämmer bolaget av
I såväl goda som sämre tider är klienterna främst börssamma fråga med fler advokater i större utsträckning än
noterade företag och aktieägare i börsnoterade bolag – i
tidigare.

”Vi försöker
skapa en långvarig
relation. Ju bättre
vi känner klienter,
desto mer nytta
kan vi göra.
Startsträckan blir
kortare och vi
kan dra nytta av
kunskap från
tidigare uppdrag.”

BAKGRUND: SKANDALERNA BAKOM REGELEXPANSIONEN PÅ BÖRSRÄTTSOMRÅDET
Enronskandalen: Enron, som ägde en rad kraftverk världen över, var USA:s sjunde största börsbolag då det gick i konkurs till följd av omfattande
redovisningsfusk i december 2001. Enron dolde
under flera år miljardbelopp i skulder genom
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suspekta transaktioner med externa företag.
Motsvarande cirka 300 miljarder kronor försvann
och tiotusentals amerikaner förlorade sina jobb.
Flera Enron-direktörer har dömts för inblandning
i skandalen.

Lehman Brothers-skandalen: En av världens
största investmentbanker gick i konkurs den 15
september 2008 och tog hela världsekonomin
med sig i fallet. Det ledde till den värsta finanskrisen på över 70 år.
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VÄRDERING INFÖR SKIFTEN
Bukowskis utför värdering för bouppteckning, arvskifte och bodelning. Allt efter din klients behov och dina instruktioner
specificerar vi legat, enskild egendom eller giftorättsgods. Även internauktioner och skifte av lösöre i en delägarkrets
ingår i vår service. Vi är båda förordnade av Sveriges Handelskamrar.
Bukowskis har utfört värderingar sedan 1870 och är störst såväl på kvalitetsauktioner som på nätauktioner via
Bukowskis Market. Genom våra välrenommerade och framgångsrika auktioner erbjuder vi dessutom dina klienter en
optimal och effektiv försäljning. Välkomna att kontakta oss för mer information.
JAN FORSBERG: 08-614 08 77
jan.forsberg@bukowskis.com
LARS DE RON: 08-614 08 78
lars.deron@bukowskis.com
www.bukowskis.com
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Åsa Thunman.

– Det har blivit viktigare att ligga i framkant när det gälrister. De arbetar bland annat med hur bolagskoden ska
ler utvecklingen inom detta område. Vi upplever också
efterlevas i olika kommittéers och styrelsens arbete.
att vi är mer påpassade än många andra i de här frågorna,
FÖRÄNDERLIGT REGELVERK UTMANAR
bland annat av medierna.
Att den största utmaningen för advokater som arbetar
– Innan vi gör en stor affär måste vi vara helt säkra på
med börsrätt är att hålla sig à jour med det ständigt föratt allt sker i överensstämmelse med alla regelverk på
änderliga regelverket är de advokater som vi har varit
aktiemarknaden. Affären måste också vara förenlig med
kontakt med eniga om.
god sed. Om vi upplevs som mindre nogräknade eller
För att kunna erbjuda bra rådgivning har affärsbyråermindre transparenta än andra bolag kan det skada vårt
na särskilda aktiemarknadsavdelningar som enbart arbevarumärke. Vi måste ligga i framkant och veta att det vi
tar med att hålla sig insatta i regelverket på börsrättsomgör anses vara förenligt med god sed. För oss är det inte
rådet. Ett bra sätt för en byrå att
tillräckligt att enbart följa reglerhålla sig uppdaterad är, enligt Ola
na, säger hon.
Åhman, att vara remissinstans –
Även Sandvik anlitar externa
till exempel genom att medverka
advokater när bolagets egna jui Advokatsamfundets remissverkrister saknar tillräckligt djup och
samhet.
bredd i en fråga. Det brukar in– På så sätt håller man sig uppträffa uppemot tio gånger per år.
daterad om vad som är på gång
– Vi tar oftast hjälp med frågor
innan reglerna kommer. När regsom vi inte har stött på förut. Ellerna väl kommer blir inläsningsler där det är väldigt viktigt att
sträckan lite kortare, säger Ola
svaret blir rätt, säger bolagets
Åhman.
chefjurist Åsa Thunman.
Reglernas omfattning gör att
Det handlar ofta om hur börsdet tar längre tid för unga jurister
rättsreglerna ska tolkas till exemsom börjar arbeta med börsjupel vid informationsgivning.
ridik att få en självklar trygghet
– Regelverket är ofta allmänt
i jobbet än för dem som jobbar
hållet och inte alltid lätt att appmed privata transaktioner, köp
licera på verkligheten. Då tar vi
Åsa Thunman
och försäljning av bolag som inte
hjälp av någon som har stött på
är börsnoterade.
de här frågorna i olika samman– Skälet är att vi hanterar
hang och kan göra en bedömvansinnigt många disparata frågeställningar. Köper elning av vad som är marknadspraxis. Det är vanligt med
ler säljer man företag som inte är på börsen handlar
lämplighetsbedömningar när det gäller börsrätten. Det är
det principiellt om en eller två typiska transaktions
svårt att ha erfarenhet av frågorna i ett bredare perspekprocesser. Men om ett börsbolag ska fusioneras, delas,
tiv när man bara sitter på ett bolag.
ska göra ett eller bli föremål för ett offentligt uppköps
Den dagliga börsrätten sköts däremot av tre bolagsjuerbjudande eller olika former av publika kapitalanskaffningar är det olika moment och tidplaner. Eftersom
ärendetyperna är konjunkturberoende tar det ofta flera
år innan man har varit med om att göra alla de sakerna,
säger Ola Åhman.
Den senaste tiden har det ju varit många noteringsprocesser.
– Våra unga nyanställda jurister är jätteduktiga på börsintroduktioner, men när marknadsintresset går över till
en annan transaktionsstruktur blir de noviser. Det tar
längre tid att få nödvändig erfarenhet, säger Ola Åhman.
Han uppmuntrar unga jurister att se över möjligheterna att delta i ett så kallat secondment, uthyrning av advokater och biträdande jurister till utländska byråer och
investmentbanker, för att lära sig om värdepappersfrågor
från flera perspektiv.
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FOTO ÅSA THUNMAN: SANDVIK

”Regelverket är ofta
allmänt hållet och
inte alltid lätt att
applicera på verkligheten. Då tar vi hjälp
av någon som har
stött på de här frågorna
i olika sammanhang
och kan göra en
bedömning av vad som
är marknadspraxis.”

Fokus Börsen

– Det är fantastiskt nyttigt. De får en annan kompetens
och knyter kontakter som är bra för dem själva och byrån
när de kommer tillbaka.
Ett annat råd till unga jurister om vill arbeta med
börsjuridik är att antingen söka sig till en större byrå med
en stor aktiemarknadsrättsavdelning, där man får se hela
spektrumet av arbetsuppgifter, eller till en mindre byrå
som är specialiserad på aktiemarknadsjuridik.
– Jag tror också att det är jättebra att jobba som bolags
jurist på ett börsbolag för att få en uppfattning om vilka
krav som ställs på bolagen och de praktiska förutsättningarna, säger Ola Åhman.
Även om kravet på erfarenhet är stort går det att börja
arbeta med börsrätt direkt efter juristutbildningen.
– Det finns en mängd uppgifter som yngre jurister kan
biträda med – allt ifrån den legala granskningen till att
skriva prospekttexter, säger Dick Lundqvist.
KONKURRENSSITUATIONEN

Konkurrensen om uppdragen är hård mellan de svenska
affärsjuridiska byråerna på börsområdet.
– När det gäller noteringar kan man räkna med att tre–
fyra advokatbyråer bjuds in att offerera sina tjänster. Har
man inte gjort börsnoteringar förut kommer man inte i
fråga för ett uppdrag, säger Dick Lundqvist.
Advokaten Nr 2 • 2015

Även utländska jurister konkurrerar i viss mån om uppdrag, den konkurrensen är dock begränsad.
– En svensk advokat har bra ingångar på börsen, på Finansinspektionen och i Aktiemarknadsnämnden. Det går
snabbt och smidigt att utreda saker som kan vara oklara
– man kan de lokala förhållandena, säger Ola Åhman.
Investor anlitar både svenska och utländska jurister –
beroende på vad det gäller för juridisk fråga. För börsrelaterade frågor som rör Investors bolag i exempelvis USA
och Schweiz anlitas advokater från de länderna.
– Men när det gäller frågor som rör vår egen börsrätt
tar vi alltid en svensk advokat. Då behöver vi hjälp av någon som känner det svenska bolagen, kan det svenska regelverket och har örat mot aktiemarknaden, säger Petra
Hedengran.

Konkurrensen om de
börsrelaterade upp
dragen är stor. Även
utländska advokater
deltar i viss mån i
kampen om klienterna.

NYA UPPGIFTER

För advokater som arbetar med börsrätt förändras uppdragen ständigt. En förändring på senare år är att det internationella aktieägandet syns tydligare i advokaternas
arbetsuppgifter.
– Olika rättstraditioner går in varandra. Det måste man
ha respekt för och förklara. Det ställer större krav på förståelse och kunskap än tidigare, säger Dick Lundqvist.
Differentierade rösträtter, man kan ha aktier som är

»
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”Regelverket blir mer och mer komplicerat.
Det minskar inte heller behovet av hjälp.”

värda till exempel en röst och aktier som är värda tio
röster, är förhållandevis okänt bland utländska investerare.
En annan svensk tradition är att aktieägarna i ett
svenskt bolag utser styrelsen som i sin tur utser vd:n.
Styrelsen bevakar sedan att vd gör det vd ska göra. I styrelsen sitter inga tjänstemän från företaget utan externa
personer.
– Det är svårt, särskilt för amerikanska företag, att begripa hur man kan ha en styrelse där det inte sitter någon
från ledningen. Då måste man förklara hur vår bolagsstyrningsmodell fungerar och varför den ser ut som den
gör, säger Dick Lundqvist.
Den utbredda användning av sociala medierna har
också påverkat advokaternas arbete.
– Det förekommer att sociala medier används i syfte att
manipulera kurser. Man sprider rykten på till exempel
Twitter om en jätteorder, ett uppköp eller en konkurs.
Genom en internetmäklare kan man sedan sitta på hem-

Eva Hägg

makontoret och handla. I sådana fall kan det bli aktuellt
att hjälpa en klient med en polisanmälan för att någon
försöker manipulera börskursen, säger Dick Lundqvist.
En annan arbetsmässig förändring är att kravet på tillgänglighet är större i dag än någonsin tidigare.
– Klienter hör ju inte av sig en söndagskväll om de inte
har problem. Är man inte tillgänglig hamnar man snabbt
längre ner på listan. Man är inte unik på något sätt, det
finns många väldigt skickliga kolleger, säger Dick Lundqvist.
De advokater vi tar talat med ser positivt på framtiden
för börsrättsadvokater. Går det bra på börsen blir det
mycket arbete i samband med börsnoteringar. Är börsens värdeutveckling sämre finns det lika mycket arbete,
men arbetsuppgifterna handlar i stället om att hantera
konkurser, rekonstruktioner, ansvarsfrågor och företagssamgåenden.
– Och regelverket blir mer och mer komplicerat. Det
minskar inte heller behovet av hjälp, säger Eva Hägg. n

Sveriges advokatsamfund och nätverket Hilda inbjuder till

Rakelkonferens

tisdagen 24 mars 2015, Grand Hôtel i Stockholm

Advokatsamfundets och nätverket Hildas årliga Rakelkonferens samlar kvinnliga jurister från
hela rättsväsendet till en eftermiddag fylld av information, inspiration och kollegialt umgänge.
Konferensprogram
12.15–13.00
Registrering med kaffe och smörgås
13.00–13.10
Anne Ramberg, Advokatsamfundets
generalsekreterare, hälsar välkommen
13.10–14.10
Inledningstalare – Annie Lööf
14.10–14.20
Paus och förflyttning
14.20–15.20
Parallella seminarier – Kathrin Flossing,
Katinka Nicou, Stefan Brocker
15.20–15.50
Kaffepaus
15.50–17.00
Avslutningstalare – Kelly Tainton
och Sara Bengtsson
17.00–18.30
Mingel med drink och snittar

36

Anmälan
Konferensen riktar sig till advokater och biträdande jurister
samt inbjudna via nätverket Hilda.
Anmälan görs på Advokatsamfundets webbplats:
www.advokatsamfundet.se/Utbildning/Rakel-2015.
För mer information och hjälp med anmälan:
kursinfo@advokatsamfundet.se eller 08-459 03 00.
Konferensavgiften är 1 100 kronor exklusive moms. I avgiften
ingår kaffe, smörgås samt drink och snittar vid mingel. Konferensen motsvarar 4 kurstimmar för advokat. Sista anmälningsdag
är 17 mars.
Välkomna!
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Just nu hos Bilia

Nu kan du beställa
Nya Volvo XC90
Volvo XC90 är något alldeles extra.
Den mest exklusiva, intuitiva och nyskapande
Volvo som någonsin skapats. Nu kan du beställa
din Volvo XC90. Välkommen in till oss!
”Kraschtest med nya Volvo XC90
– världens säkraste bil”
–Teknikens Värld, 2014-12-04

Debatt

Reglerna gällande
preskriptionsavbrott
Genom ett par uppmärksammade rättsfall har Högsta domstolen omtolkat reglerna gällande
preskription av fordringar på ett sätt som har fått mycket långtgående konsekvenser för
kreditförhållanden. Att utan lagstiftning drastiskt förändra bevisbördan för om preskriptionsavbrott har skett kan ifrågasättas. Samtliga moderater i riksdagens civilutskott har därför i en
gemensam motion föreslagit att reglerna gällande preskriptionsavbrott ska ses över.

E

nskilda fordringar löper med
en preskriptionstid om antingen tre eller tio år. Preskriptionstiden förlängs från den tidpunkt då preskriptionsavbrott sker.
Preskriptionsavbrott kan bland annat ske genom att gäldenären får ett
skriftligt krav eller en skriftlig erinran
om fordringen från borgenären, se
5 § preskriptionslagen.
Högsta domstolen (HD) har tidigare
uttalat att ett kravbrev som ostridigt
har sänts till gäldenärens adress utan
att komma i retur inte innebär att
preskriptionsavbrott har uppkommit (se NJA 1996 s. 809). Den princip
som har gällt har varit att det är
borgenären som står risken för att
ett kravbrev inte når gäldenären och
att det är borgenären som ska styrka
att preskriptionsavbrott har skett.
Preskriptionsavbrott ansågs då styrkt
exempelvis om gäldenären kvitterade ut ett kravbrev som sänts med
rekommenderad försändelse eller då
mottagningsbevis skrivits under.

NY PRAXIS

År 2007 (NJA 2007 s. 157) lättade HD
väsentligen på beviskravet genom att
slå fast att preskriptionsavbrott kun38

de anses ha uppkommit då ett flertal
ren har en skyldighet att bevaka posförsändelser avsänts till gäldenärens
ten på sin folkbokföringsadress och
folkbokföringsadress utan att ha
att en försändelse som har delats ut
kommit i retur. Målet gälldär ska anses ha kommit
de en konsumentfordran.
honom tillhanda, oavsett
DEBATTÖR
Inom ordinarie preskripom han faktiskt har bott
tionstid hade borgenären
på adressen eller inte. I
skickat fem kravbrev och
och med det räckte det
därefter ytterligare nio
alltså inte att gäldenären
kravbrev till gäldenärens
lämnade en förklaring till
folkbokföringsadress. HD
varför han inte hade tagit
uttalade att möjligheten
emot försändelser på sin
att inte åtminstone något
folkbokföringsadress. Man
av breven skulle ha nått
kan naturligtvis argumenMaria Malmer
gäldenären kunde anses
tera för en sådan ordStenergard
vara försumbar.
ning, men frågan är om
är kronofogde och
I stället för att borgenäinte sådana för enskilda
riksdagsledamot
ren ska styrka preskripmänniskor långtgående
(M) i finansutskottionsavbrott ska numera
förändringar bör genomtet och civilutskotalltså, enligt HD, en sannoföras genom lagstiftning i
tet. Tidigare har
likhetsbedömning göras.
stället för genom domhon bland annat
HD har dessutom godtagit
stolspraxis.
arbetat som biträutdrag ur inkassobolags
dande jurist på adBEHOVET AV EN ÖVERSYN
datasystem som bevisning
vokatbyrå och som
En rad frågeställningar
för att brev har avsänts.
systemvetare.
har uppkommit till följd
Det krävs alltså inte ens
av HD:s avgöranden: Hur
faktiska kopior av avsända
många kravbrev behövs? Spelar det
brev. Utdragen kan vara av mycket
någon roll om det rör sig om en treårvarierande kvalitet.
ig eller tioårig preskriptionstid? Från
År 2012 gick HD ännu längre (NJA
vilket kravbrev anses preskriptions2012 s. 172) och menade att gäldenäAdvokaten Nr 2 • 2015

Debatt

bör ses över
avbrott ha skett – det första (vilket är
mest gynnsamt för gäldenären) eller
det sista (vilket gynnar borgenären)?
Frågorna har vållat mycket stora
problem i praktiken, inte minst hos
landets kronofogdar som i första
instans har att avgöra om en fordran
går att verkställa eller inte. Hovrätterna har skilda uppfattningar om vilka
krav som ska ställas. Osäkerheten
kring tolkningen av HD:s uttalande
om ”ett flertal försändelser” skapar
en rättsosäkerhet där frågan om en
skuld går att verkställa kan bli beroende av var i landet gäldenären bor.
Hovrätten över Skåne och Blekinge
har uppställt krav på fyra försändelser under en tioårig preskriptionstid (beslut 24 juni 2009, mål ÖÄ
827-09) respektive tre försändelser
då fordran löper med en treårig
preskriptionstid (beslut 5 april 2011,
mål ÖÄ 311-11). I två senare beslut har
dock samma hovrätt (7 juni 2012 i
mål ÖÄ 2649-11 och 15 maj 2013 i mål
ÖÄ 607-13) menat att två försändelser
är tillräckligt under en treårsperiod.
Göta hovrätt har bedömt att två
försändelser under en treårsperiod
inte kunnat godtas (beslut 7 juni 2012
i mål ÖÄ 1231-12, där preskriptionsavAdvokaten Nr 2 • 2015

brott däremot bedömdes ha skett på
andra grunder).
Av dessa exempel på hovrätternas
bedömningar kan inga klara slutsatser dras. Kronofogdemyndigheten
har beslutat om ett ställningstagande
enligt vilket det, oavsett preskriptionstidens längd, krävs fyra kravbrev
inom ordinarie preskriptionstid för
att preskriptionsavbrott ska anses ha
skett.
I förarbetena till preskriptionslagen
uttrycktes tydligt att kravet måste
vara att gäldenären har fått del av
betalningspåminnelsen (se prop.
1979/80:119 s. 64 f.). Motivet till det är
att det är betydligt enklare för borgenären att visa att gäldenären tagit del
av ett brev än för gäldenären att visa
att han inte har gjort det. Dessutom
har i förarbetena framhållits att det är
viktigt att preskriptionsreglerna är så
enkla och lättförståeliga som möjligt.
Preskriptionsreglerna är numera, i
och med HD:s senare avgöranden,
allt annat än enkla och lättförståeliga.
Det är inte heller helt oproblematiskt
att de har verkan retroaktivt, på det
viset att krav som tidigare skulle ha
ansetts preskriberade numera åter
igen kan verkställas.

Förutsebarhet och tydlighet är
viktiga principer i svensk rätt. HD:s
praxis leder till stora oklarheter.
Enligt min mening stämmer domstolens tolkning inte överens med
lagstiftarens intentioner. Osäkerhet
kring preskriptionsreglerna riskerar i
förlängningen att drabba samtliga aktörer på kreditmarknaden. Inte minst
är det utifrån ett konsumentperspektiv mycket bekymmersamt att det
råder så stora oklarheter kring under
vilka förutsättningar fordringar kan
verkställas.
alltför stor osäkerhet råder nu
kring preskriptionsreglerna. Det
är möjligt att det skulle behövas en
ändring av de bestämmelser som
riksdagen en gång beslutade om,
men omfattande förändringar ska i
så fall ske genom lagstiftning och inte
genom praxis. Mot denna bakgrund
har moderaterna i riksdagens civilutskott motionerat om att en utredning
bör tillsättas med syfte att se över
preskriptionsreglerna.

Enligt min
mening
stämmer
domstolens
tolkning
inte överens med
lagstiftarens
intentioner.

Maria Malmer Stenergard
Kronofogde, riksdagsledamot (M)
i finansutskottet och civilutskottet
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Närmare affären

Din bästa bilaffär kan börja här
Tillsammans med Advokatsamfundet
kan vi erbjuda dig som medlem tjänstebilsfinansiering till förmånliga villkor. Vi
förstår just ditt specifika behov och hjälper
dig med rätt finansieringslösning.

En tjänstebilsfinansiering via Wasa Kredit innebär bland annat
snabba kreditbesked, enkla rutiner och en personlig kontakt. Ring
eller mejla oss för fri rådgivning innan du beställer bil till ditt företag.
Låt oss visa att vi arbetar snabbt, enkelt och med ett personligt
engagemang. Välkommen!

STOCKHOLM

Mikael Gustafsson
08-635 38 72

Christian Hansen
08-635 38 86

Ulf Häger
08-635 38 67

GÖTEBORG

Jenny Aminoff
031-771 98 89

Joel Irenhierta
08-635 39 35

Karl-Johan Karlsson
08-635 38 69

Carl-Magnus Nilsson
08-635 38 66

Dennis Örnell
08-635 37 86

MALMÖ

Johan Bromander
031-771 98 96

Om du hellre vill mejla någon av oss skrivs våra
adresser fornamn.efternamn@wasakredit.se

Fredrik Enberg
031-771 98 91

Göran Kjellberg
040-664 28 83

Enrico Rigo
040-664 28 81

Martin Wallin
040-664 28 82

08-635 38 00 | wasakredit.se

Praktisk juridik
NY AVDELNING: PRAKTISK JURIDIK
I detta nummer av tidskriften lanserar vi en ny vinjett: praktisk juridik. Här inbjuds alla Advokatens läsare, som advokater, domare, åklagare eller andra engagerade personer i rättssamhället att skriva artiklar om angelägna och aktuella ämnen men som
inte är av debattkaraktär. Tveka inte att kontakta redaktionen om du tror att du har en idé du vill dryfta eller om du vill veta mer.

Den ideella rätten
i upphovsrätten i fokus
Vad reglerar den ideella rätten i upphovsrätten och hur fungerar den i praktiken?
Under Tidskriften Advokatens nya vinjett Praktisk juridik utvecklar advokat
Dag Wetterberg sin syn på frågorna.

D

en ideella rätten är central för
upphovsrätten och består av
tre delar, nämligen:
1. rätten som upphovsmannen har
att namnges i samband med att upphovsmannens verk används;
2. rätten att upphovsmannens verk
inte ändras så att hans eller hennes anseende eller verkets egenart
kränks; eller
3. att verket inte görs tillgängligt i
ett sammanhang eller form som är
kränkande för upphovsmannen.
Den ideella rätten kännetecknas
av att det finns en rik rättspraxis som
väl beskriver och definierar de olika
delarna. Nedan skall jag gå igenom
ett antal rättsfall som väl beskriver de
tre varianterna av den ideella rätten.
Därefter kommer jag att sammanfatta
min syn på vikten av en fungerande
ideell rätt samt vilken betydelse den
ideella rätten har i det praktiska
rättslivet.

1. Rätten att namnges
Rätten att namnges är en grundläggande rätt i upphovsrätten. Det är
Advokaten Nr 2 • 2015

rimligt att man som upphovsman
presenteras som den som har skapat
verket i de olika sammanhang som
det används. Hur denna rätt tillämpas är beroende på vilken medietyp
det är fråga om. När det gäller en
kompositörs rätt att anges när ett
verk används i television prövades
frågan av HD1.
MUSIKBRANSCHEN
OCH TV- MEDIERNA

I målet prövades om SVT skulle
betala skadestånd till en kompositör
på grund av att han inte angivits som
upphovsman till musiken till ”Det förskräckliga levernet på kaféet” i TV2
i programmet Go’morron Sverige.
Yrkandena bestod i att SVT underlåtit att ange upphovsmännen i den
omfattning och på det sätt god sed
kräver i upphovsrättslagen.
SVT vitsordade att kärandena
inte angivits som upphovsmän men
bestred käromålen på den grunden
att förfarandet överensstämt med gällande sedvänja och alltså utgjort god
sed. I andra hand grundade SVT sitt

bestridande på att underlåtenheten
i vart fall inte varit oaktsam. I SVT:s
avtal med STIM hade SVT/SR förbundit sig i ett avtal med hänvisning till
tredje paragrafen upphovsrättslagen
att vid programannonsering i ljudradio eller television ange såväl det utförda verkets titel som dess upphovsmäns (kompositör, textförfattare,
bearbetare) namn. Det sägs i avtalet
att ”Undantag från denna skyldighet
medges, då det av programtekniska
eller konstnärliga skäl är uppenbart
omöjligt eller olämpligt att lämna
dylika uppgifter”.
En uppgift om vem som tonsatt
verket hade i detta fall kunnat lämnas
på flera olika sätt, exempelvis muntligen i samband med påannonseringen
av programinslaget eller genom en
textremsa på bilden under sändningen av verket. På vilket sätt namnangivningen skulle ske, hade kunnat
bestämmas i god tid före sändningen.
Några programtekniska eller andra
skäl kan inte gärna ha lagt hinder i
vägen för ett angivande av Torgny B:s
namn. På grund av det anförda ansåg

Det är rimligt att man
som upphovsman
presenteras
som den
som har
skapat
verket i de
olika sammanhang
som det
används.

1

NJA 1996 s.354
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Upphovsmannens
rätt till sitt
anseende
och hans
eller hennes
verks egenart är av stor
vikt för upphovsmannen och styr
bland annat
upphovsmannens
rätt att själv
bestämma i
vilka sammanhang
och i vilken
form hans
eller hennes verk ska
förekomma.

Högsta domstolen att SVT bröt mot
god sed genom att underlåta att ange
upphovsmannens namn i samband
med framförandet av hans verk. SVT
ansågs ha gjort intrång i upphovsmannens upphovsrätt och ha handlat
oaktsamt varför SVT fick betala
skadestånd till kompositören.
BOKBRANSCHEN, TIDSKRIFTER
SAMT DAGSTIDNINGAR

I rubricerade branscher är namn
angivelseskyldigheten för utgivarna
relativt lätt att följa eftersom författare, översättare och journalister anges
på bokomslaget, i kolofonen samt i
anslutning till de aktuella artiklarna.
När en journalist recenserar ett
verk i en tidning eller en tidskrift är
det viktigt att inte glömma att även
ange översättaren. Det glöms ibland
bort och det är viktigt att känna till
att en översättare har samma upphovsrättsliga skydd som en författare
eller andra upphovsmän.
I de digitala publikationerna följer
den ”goda seden” lätt med eftersom
den analoga publiceringen för det
mesta utgör förlagan till den digitala
publiceringen.

2. Anseende och egenart
Upphovsmannens rätt till sitt anseende och hans eller hennes verks egenart är av stor vikt för upphovsmannen
och styr bland annat upphovsmannens rätt att själv bestämma i vilka
sammanhang och i vilken form hans
eller hennes verk ska förekomma.
Högsta domstolen har i ett antal
avgöranden prövat dessa frågor och
här nedan kommer jag att gå igenom
de rättsfall som jag tycker är viktigast.
SVERIGES FLAGGA 2

Kärnan i Högsta domstolens dom,
benämnd ”Sveriges flagga”, var
huruvida en kompositör fick ändra
ett tonsatt verk så att det, från att ha
varit en hyllning av svenska flaggan,
blev ett verk som skändade den amerikanska flaggan enligt följande:
42

Sveriges flagga (Text: K.G.
att hans text var ett nytt självständigt
Ossiannilsson d. 1970,
verk och att den därmed inte gjorde
musik: Hugo Alfvén d. 1960)
intrång i upphovsmännens ideella
Flamma stolt mot dunkla skyar,
rätt.
lik en glimt av sommarens sol,
Högsta domstolen delade inte
över Sveriges skogar, berg och byar,
intrångsgörarens argument och
över vatten av viol,
konstaterade att ”Flamma stolt”, med
du, som sjunger, när du bredes,
Anders Linds text, ”icke har sådan
som vår gamla lyckas tolk:
karaktär att det kan sägas skämtsamt
Solen lyser! Solen lyser!
förvränga eller eljest
Ingen vredes åska slog
förlöjliga verket Sveriges
PRESENTATION
vårt tappra folk!
flagga”.
Enligt Högsta domstoFlamma stolt (Text:
len så var den åtalades
Anders Lind, musik:
text endast att se som
Hugo Alfvén, ej medgipolitiskt färgad kampsång.
vande)
Upphovsmännens verk
Flamma stolt mot dunkla
ansågs ha använts i ett
skyar,
främmande verk vilket
måtte fanan brinna som
lånats till politiken. Det
Dag Wetterberg
halm,
ansågs dessutom vara en
är advokat och
liksom Vietnams skogar,
kränkning i sig att den
partner på Magfält och byar,
tilltalades verk framförts
nusson. Han arliksom människor i
med Hugo Alfvéns musik
betar med allmän
napalm,
vilket innebär att domaffärsjuridik med
Amerikaner, nota bene,
stolen ansåg att verkets
särskild inriktning
vi vill ej bränna er!
egenart kränkts.
på immaterialrätt,
Vi vill bara, vi vill bara
Målet är intressant,
yttrandefrihet,
bränna erat djävla
inte minst för att Högsta
integritetsfrågor
stjärnbaner!
domstolen går in och
(PUL) och markanalyserar i sak vad som
nadsrätt. Tidigare
Målet drevs av riksåklagautgör travesti eller parodi.
har han arbetat
ren i HD, då det var fråga
Genom att svaranden,
som förlagsjurist.
om brottmål, och polisanAnders Lind, själv säger
mälan hade gjorts av de
att det inte var hans mebåda upphovsmännens änkor.
ning att ”dra löje över originalet”
Åklagaren menade att den åtalade,
kan han inte heller anses ha försökt
genom att låta framföra sången med
att travestera eller parodiera verket.
en grovt förvanskad text, skymfade
Utgångspunkten för om en ideellAmerikas flagga och att detta skett
rättslig kränkning av upphovsmanuppsåtligen eller av grov oaktsamhet,
nens anseende eller verkets egenart
vilket kränkt upphovsmännens konsthar skett är dels hur upphovsmannen
närliga anseende och verkets egenart.
upplever intrånget, dels om kränkMedan konstnärligt anseende
ningen, utifrån en objektiv måttstock,
syftar till upphovsmannens anseanses utgöra en kränkning.
ende som konstnär, författare eller
Med objektiv måttstock menas att
kompositör syftar verkets egenart till
en upphovsman inte ska behöva föreverket som sådant. Alltså om verket
komma i sammanhang som objektivt
förstörts eller hamnar i ett sådant
sett inte känns värdiga. Exempel på
sammanhang att det kränker uppdessa sammanhang är pornografiska,
hovsmannens ideella rätt.
reklamsammanhang samt religiösa
Den åtalade, Anders Lind, invände
sammanhang. Till detta vägs sedan
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upphovsmannens egen upplevelse
av kränkningen in. Upphovsmannens uppfattning vägs mot eventuella
motstående intressen och ses i ljuset
av vad en upphovsman vid varje givet
tillfälle får anses böra tåla. Det kan
till exempel innebära att en rättighetshavare måste vara beredd att acceptera obetydliga förändringar som
inte påverkar helhetssynen på verket.
Det kan också finnas motstående
intressen av konstnärlig eller annan
art som kan motivera att en ändring
ska anses godtagbar.
I detta mål ansågs att upphovsmännens anseende och att verkets
egenart kränkts genom Anders Linds
förvanskning av originalverket.
MAX WALTER SVANBERG 3

Enligt min mening är detta ett av de
mest intressanta och centrala målen
rörande den ideella rätten i Sverige.
Det var ett civilmål med oerhört
initierade parter som båda förde sin
talan väl och där domstolen, enligt
min mening, kom fram till ett balanserat och välgrundat domslut.
Den väl ansedde och kände konstnären Max Walter Svanberg, som
var en svensk målare, tecknare och
grafiker och medlem av Imaginisterna, stämde konstnären Leif Eriksson
eftersom denne hade köpt 25 reproduktioner av Max Walter Svanbergs
verk ”Den röda dagens blommande
kroppar” och försett dem med diverse påskrifter och tillägg.4
Dessutom ställde Leif Eriksson
ut dessa bearbetade verk mot Max
Walter Svanbergs vilja. Max Walter
Svanberg hävdade att Leif Eriksson
därigenom kränkt dennes konstnärliga anseende och egenart.
Svanberg fann, under inflytande
från surrealism, ett starkt personligt
bildspråk i erotiska, exotiskt färgskimrande bilder. Nakna damer var
ett favoritmotiv. Den svarande, Leif
Eriksson, hävdade att de anteckningar han gjort på Svanbergs konstverk
var att anse som ”metakonst” och
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därför, enligt en objektiv måttstock,
inte var ett intrång i Max Walter
Svanbergs ideella rätt. Leif Eriksson
anlitade två sakkunniga: professor
Oscar Reutersvärd och intendenten
Per Bjurström. De sakkunniga uttalade sig enligt följande:
”Metakonsten refererar till annan
konst och ibland talar man om en
metatradition. Metakonstnärens avsikter ska vara seriöst konstnärliga
och han ska signera det nya verket.
Det ska klart framgå för betraktaren
att verket inte är det ursprungliga
konstverket utan ett nytt självständigt verk i anslutning till det gamla.
Sedan metakonstnären signerat verket är det att anse som ett nytt och
självständigt verk. Det avgörande är
avsikten och effekten. Beträffande
det sätt på vilket en metakonstnär
kan gå in i och bearbeta avbilden av
en annan konstnärs verk, bör man
skilja mellan tillägg och ändringar.
Däremot anser man sig förhindrad
att ändra den konstnärliga skapelsen genom att lägga in färgändringar eller göra om formen. Liknande
kriterier kan användas inom metakonsten. Metakonsten är en form av
ärlig konstkritik. Normalt bör den
därför inte anses stötande. Det naturliga är tvärtom att den ursprunglige konstnären känner sig smickrad
av att hans verk uppmärksammas i
en seriös konstnärlig avsikt. Enligt
Oscar Reutersvärds uppfattning är
serigrafin inte kränkande för Max
Walter Svanbergs konstnärliga anseende eller egenart.”
HD gjorde bedömningen att de av
Leif Eriksson gjorda ändringarna i
Max Walter Svanbergs verk ska bedömas utifrån en objektiv måttstock och
gör följande bedömning:
”Leif Eriksson har vid framställningen av det omstridda verket använt
sig av reproduktioner, som tryckts
i stor upplaga. De av Leif Eriksson
vidtagna åtgärderna, bestående av
på reproduktionerna serigrafiskt
tryckta kommentarer, fingerade

tryckerianvisningar, en stämpel
etc., syftar ironiskt på Max Walter
Svanbergs påstådda kommersiella
förfarande med grafiska verk. Givetvis påverkas en betraktares helhetsintryck av de vidtagna åtgärderna.
Det påtryckta, som täcker endast en
mindre del av reproduktionens yta,
går emellertid klart att särskilja från
Max Walter Svanbergs ursprungliga
verk. Någon ändring i eller påverkan på de konstnärligt bärande
elementen i Max Walter Svanbergs
verk kan inte anses ha skett. Verkets
konstnärliga integritet har därför
inte angripits, vilket inte heller varit
Leif Erikssons avsikt. Av utredningen
i målet framgår att Leif Erikssons
förfarande att utnyttja ett välkänt
konstverk som utgångspunkt och
underlag för eget arbete anknyter
till en tradition inom konsten, som
kommit att bli utmärkande särskilt
för vissa moderna konstriktningar.
Utvecklingen av sådana konstformer fråntar visserligen inte den
ursprunglige upphovsmannen hans
lagstadgade skydd mot kränkning
enligt tredje paragrafen andra
stycket. Förefintligheten av sådana
strömningar inom konsten måste
emellertid få ett inte oväsentligt inflytande på bedömningen av vad som
enligt objektiv måttstock kan anses
kränkande.
Domstolen finner det uppenbart
att Max Walter Svanbergs storhet
som konstnär inte förringats genom
Leif Erikssons förfarande med
reproduktionerna. Hans konstnärliga anseende kan därför inte anses
ha utsatts för sådan kränkning som
avses i lagens mening. Inte heller kan
Leif Erikssons förfarande efter en
objektiv måttstock anses innefatta ett
angrepp på Max Walter Svanbergs
personlighet såsom denna kommit till uttryck i verket. En sådan
kränkning av Max Walter Svanbergs
konstnärliga egenart som avses
i nyssnämnda lagrum föreligger
därför inte.”

2

NJA 1975 s. 679

3

NJA 1979 s. 352

4
Tyvärr har vi
inte fått tillstånd
från dödsboet
efter Max Walter
Svanberg att publicera konstverket
”Den röda dagens
blommande kroppar” här. Min idé
var att visa de
båda konstverken
bredvid varandra
så att läsaren, ur
en pedagogisk
vinkel, kan se vad
metakonstnären
Leif Eriksson gjort
med originalverket.
Leif Eriksson har
bl.a. skrivit ”Max
Walters?” mitt på
sitt konstverk. Att
vi inte fick publiceringstillstånd visar
att upphovsrätten
kan vara svår att
hantera i praktiken.

»
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»

Den tredje
och sista
legala
omständigheten […] är
rätten att få
bestämma
i vilka
samman
hang man
vill att ens
verk skall
förekomma.
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Enligt Högsta domstolen krävs det,
förutom att upphovsmannen själv
känner sig kränkt, att en kränkning
har skett i objektiv mening. Då metakonst ansågs utgöra en hyllning till en
annan konstnär så spelar det, enligt
Högsta domstolen, ingen roll vad
upphovsmannen anser i denna del
eftersom han, i en objektiv mening,
inte har blivit kränkt.
Det är intressant att notera att
det inte prövades om de ändringar i
verket som gjorts innebar en bearbetning som ledde till att Leif Erikssons
verk blev ett nytt och självständigt
verk. Jag anser dock inte att så är
fallet.
VILGOT SJÖMAN OCH CLAES
ERIKSSON MOT TV4

Detta mål fick oerhört mycket
uppmärksamhet när det prövades
och det väckte mycket starka känslor
både i upphovsmannalägret samt i
producentleden.
Målet karaktäriseras å ena sidan
av ett kraftfullt försvar av upphovsmännens konstnärliga integritet och
visar på en långtgående förståelse för
vars och ens konstnärliga resultat. Å
andra sidan visar det, enligt min mening, på en oförståelse för kommersiell verksamhet och dess behov av att
driva sin verksamhet i en förutsebar
och stabil juridisk kontext. Målet
har kritiserats i doktrinen vilket jag
återkommer till nedan.
Kortfattat gick målet ut på följande. Två regissörer vid namn Vilgot
Sjöman (VS) och Claes Eriksson (CE)
vilka hade skapat filmerna ”Alfred”
(VS) och ”Hajen som visste för
mycket” (CE) ansåg att TV4 genom
att avbryta filmerna för reklam, gjort
intrång i deras ideella rätt i enlighet
med 1 kap. 3 § 2 st. URL:
Ett verk må icke ändras så, att
upphovsmannens litterära eller
konstnärliga anseende eller egenart kränkes; ej heller må verket
göras tillgängligt för allmänheten
i sådan form eller i sådant sam-

manhang som är på angivet sätt
kränkande för upphovsmannen.
Filmregissörerna hävdade att TV4,
genom att göra avbrott i filmerna för
reklam, både kränkt deras anseende
som konstnärer men även att egenarten av verken kränktes.
En omständighet som är värd att
notera i sammanhanget är det faktum
att CE hade en ensamrätt till filmen
”Hajen som visste för mycket” och
därmed själv kunde bestämma var
han placerade verket. Visning av filmen fick endast göras efter det att CE
själv personligen godkänt visande av
filmen. Svensk Filmindustri inhämtade ett sådant godkännande från
CE vid sina förhandlingar med TV4.
CE var inte utan kunskap om att TV4
sände sina filmer med reklamavbrott.
Han hade således en kunskap om
detta faktum och trots detta upplät
han sin film för visning i TV4. Enligt
min mening får han därvid sägas ha
lämnat ett samtycke till att hans film
visades med avbrott för reklam.
VS hade å sin sida gjort en överlåtelse till Sandrew innebärande att han
lämnade dem rätten att visa hans filmverk ”i alla kända och okända medier”. Någon speciell reglering rörande
hans ideella rätt och hans eventuella
aversion mot reklamavbrott tog han i
alla fall inte med i den kontraktuella
delen av hans upplåtelse. Det faktum
att VS tidigare filmer visats med reklamavbrott tillmättes uppenbarligen
inget bevisvärde i domstolen.
Eftergivande av den ideella rätten
regleras i 1 kap. 3 § 3 st. URL:
Sin rätt enligt denna paragraf
kan upphovsmannen med bindande verkan eftergiva endast såvitt
angår en till art och omfattning
begränsad användning av verket.
I förarbetena till upphovsrättslagen framgår det att en eftergift som
binder upphovsmannen torde vara
om verket ska begagnas för en viss
typ av bokutgåva, för ett visst framförande i radio eller tv eller för ett visst
reklamändamål. Ett annat exempel är

om upphovsmannen upplåter rätten
till verket att utnyttjas för filminspelning.5 När det gäller formen för en
eftergift av den ideella rätten kan
den ske genom en uttrycklig förklaring eller på annat sätt som visar
att upphovsmannen måste anses ha
eftergett den ideella rätten, till exempel genom konkludent handlande,
stabil branschpraxis eller genom
passivitet.6 Detta talar, enligt min mening, närmast för att de ovan angivna
omständigheterna innebär att de
berörda upphovsmännen eftergivit
sin ideella rätt.
Det ska tilläggas att det vid tidpunkten för de aktuella reklamavbrotten fanns möjlighet att lagligen
göra avbrott för reklam vid tvsändningar i enlighet med radio- och
TV-lagen. Som huvudregel stadgar
lagen att reklam ska sändas mellan
programmen. Under förutsättning
att vissa villkor är uppfyllda får annonser avbryta program, nämligen
om det sker på sådant sätt att – med
hänsyn till naturliga pauser samt
programmets sändningslängd och
karaktär – varken programmets integritet och värde eller rättighetshavarnas rättigheter kränks vilket framgår i
8 kap. 4 § radio- och TV-lagen.
I och med detta anser jag, utifrån
en ”objektiv måttstock”, att eftersom reklam fick göras i filmer vid
tidpunkten för de aktuella avbrotten,
resonemang kan föras som innebär
att TV4 inte gjort sig skyldiga till intrång i upphovsmännens ideella rätt,
eftersom TV4 därmed varken kränkt
upphovsmännens anseende eller
egenarten av de aktuella verken. Som
domen är skriven och såsom Högsta
domstolens domskäl är skrivna leder
nu aktuell rättspraxis till nackdel för
både upphovsmän och producenter vilket beskrivits i artiklar av Jan
Rosén och Johan Axhamn.7
Visserligen ska upphovsmännens
egen subjektiva upplevelse av vad
reklamavbrotten inneburit för dem
vägas in i bedömningen. I detta mål
Advokaten Nr 2 • 2015
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anser jag dock att domstolen intagit
en ställning som vida går utöver det
skydd som upphovsmännen kunnat
skaffa sig själva för det fall de velat
skydda sina verk från reklamavbrott.
Domstolen har således tagit ett steg
bort från tidigare rättspraxis vilket
försvårar hur bedömningar ska göras
och vad som krävs för att en upphovsman ska anses ha eftergett sin ideella
rätt. Detta är, enligt min mening, ett
underkännande av marknadens parters förmåga att själva råda över dessa
frågor. Eftersom frågan prövades i ett
dispositivt tvistemål kan det inte uteslutas att utgången blivit en annan om
svaranden anfört sakomständigheter
rörande CE:s möjligheter att hindra
att ”Hajen som visste för mycket”
visades med reklamavbrott.

3. Verket görs tillgängligt i ett
sammanhang eller form som
är kränkande för upphovsmannen8
Den tredje och sista legala omständigheten, som ur ett ideellrättsligt perspektiv skyddar upphovsmannen och
upphovskvinnorna, är rätten att få
bestämma i vilka sammanhang man
vill att ens verk skall förekomma. Det
är långt ifrån alla upphovsmän som
vill förekomma i reklamsammanhang, pornografiska eller religiösa
sammanhang.
I ett mål i Högsta domstolen prövades huruvida en konstnär skulle,
utan att bli tillfrågad, behöva stå ut
med att förknippas med visning av
pornografiska filmer. Utanför biografen Bostock, vilken företrädesvis
visade pornografiska filmer, inköpte
biografen sju affischer av konstnären
Gunilla Rudlings verk och placerade
dem utanför biografen. Verken beskars och konstnärinnans namn föll
bort. På affischerna placerades sedan
bilder med samlagsmotiv.
Rudlings affisch var – enligt rätten –
av romantisk karaktär och placeringen utanför en pornografisk biosalong
ansågs vara ett ”kränkande sammanAdvokaten Nr 2 • 2015

hang” för konstnärinnan. Kraftiga
beskärningar samt det faktum att
namnet fallit bort ansågs vara ett
intrång i Gunilla Rudlings anseende
och egenart. Högsta domstolen ansåg
att affischerna förvanskats och de
förekommit i ett grovt kränkande
sammanhang.

Sammanfattning
och slutsatser
Upphovsrätten delas upp i två delar.
Dels den ekonomiska ensamrätten som ger upphovsmännen och
upphovskvinnorna möjligheten att
upplåta eller överlåta sin upphovsrätt
och därigenom erhålla ersättningar
för användningen av deras upphovsrättsligt skyddade verk.
Den andra, mindre kända delen
av det upphovsrättsliga regelverket
skyddar upphovsmännens så kallade
ideella rätt. Den ideella rätten innefattar centrala och för upphovsmannen viktiga rättigheter, nämligen:
att namnges i samband med att
hans eller hennes verk används;
att hans eller hennes anseende eller verkets egenart inte kränks;
samt att som upphovsman få
bestämma i vilka sammanhang hans
eller hennes verk skall figurera.
Utifrån en rik rättspraxis kan
slutsatser dras som innebär att den
ideella rätten är väl utvecklad och
att den fungerar väl i praktiken.
Upphovsrätten kan, i den del som
avser den ideella rätten, sägas vara
en skyddslagstiftning för upphovsmännen. Detta skydd går ut på att
upphovsmännen alltid har rätt att bli
förknippade med sina verk oavsett
medieform, att deras anseende inte
får kränkas, att verkets egenart inte
får kränkas samt att upphovsmannen
skall kunna säga nej till att hans eller
hennes verk figurerar i ett sammanhang som, utifrån en objektiv
måttstock, inte känns bekväma för
upphovsmannen.
Den objektiva måttstocken innebär att en upphovsman alltid skall

tillfrågas och ha möjligheten att
säga nej till att medverka med sina
upphovsrättsligt skyddade alster om
hans eller hennes verk användas i
politiska, religiösa och pornografiska
sammanhang. Detsamma gäller vid
användning av en upphovsmans
alster i reklamsammanhang. För
det fall upphovsmannen inte blir
tillfrågad i dessa sammanhang är det
ett intrång i upphovsmannens ideella
upphovsrättsliga skydd varvid upphovsmannen kan kräva skadestånd
från den som tillfogar den uppkomna
skadan.
Detta är enligt min mening en rimlig hållning och en välavvägd bedömning att en upphovsman inte skall
behöva figurera i de ovan angivna
sammanhangen utan att bli tillfrågad.
En fråga som i dag är mer aktuell
än någonsin är när politiska partier
på ytterkanterna, som exempel, vill
använda musikstycken av kända
svenska kompositörer i propagandasammanhang.
• Kan en upphovsman i denna
situation ge det politiska partiet
”spelförbud” rörande det aktuella
musikaliska verket?
• Kan en författare som skrivit
en romantisk dikt om den svenska
landsbygden stoppa en användning
av denna dikt i ett manifest för ett
nationalsocialistiskt parti?
Enligt min mening bör han eller
hon ha goda möjligheter utifrån
upphovsrättslagens skyddslagstiftning, den ideella rätten, ha möjlighet
att stoppa sådan användning. Detta
är rimligt, önskvärt och fullt logiskt
enligt min mening. Ingen konstnär
skall behöva förknippas med politiska
ytterligheter, reklamsammanhang
eller religiösa sammanhang utan att
bli tillfrågad först samt att i god tid
ha möjlighet att vänligt och bestämt
avböja sådan medverkan om det inte
känns rätt.

Dag Wetterberg
Advokat

5
Jfr NJA II 1961
s. 69 och Olsson,
Upphovsrättslagstiftningen, s. 79.

Jfr NJA II 1961 s.
69, Olsson,
a.a., s. 79 och Rosén, Upphovsrättens avtal, 2 uppl.,
s. 62 f.

6

Jan Rosén, Medier- och upphovsrätt, Jure 2012, s.
231 samt Johan
Axhamn, NIR nr
5 2008, ”Respekträttsligt skydd för
upphovsmannens
anseende och
egenart”.

7

8

NJA 1974 s. 94

2014 gav Dag
Wetterberg ut
boken ”Medierätten handbok” på
Norstedts Juridik.
Denna artikel är baserad på ett utdrag
ur boken.
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Aktuellt
Advokat i framtiden
presenterar ny
seminarieserie
Den nya seminarieserien
har fokus på affärsutveckling, klientrelationer
och balans i livet. Seminarieserien består av
fyra fristående delar som
adresserar utmaningar
för yngre advokater och
biträdande jurister. Föreläsare är Katinka Nicou,
grundare av Integrate OD,
organisations- och ledarskapsutveckling.

Dags för året Rakelkonferens
Sveriges advokatsamfund och nätverket Hilda inbjuder till
Rakelkonferens tisdagen den 24 mars 2015 på Grand Hôtel
i Stockholm. Bland de medverkande finns Annie Lööf, Centerpartiets partiledare, som talar under rubriken Idéburet
ledarskap i en snabbt föränderlig värld. Riksdagsdirektör
Kathrin Flossing berättar om vad som skedde under hösten
2014, när händelserna i riksdagen dominerade rapporteringen i medier. Katinka Nicou, ledarskaps- och organisationskonsult, talar under rubriken Vad vill jag skapa? Om karriär,
värderingar och inflytande. Advokat Stefan Brocker, delägare vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå, berättar om vad
advokatbyråer kan göra för att vara attraktiva arbetsplatser
i dag och i framtiden. Kelly Tainton, ledarskaps- och organisationskonsult, och Sara Bengtsson, forskare i neurovetenskap, talar under rubriken Neurovetenskap och prestation
– ett helt nytt sätt att skapa mångfald och jämställdhet.

de tre kommande semina-

rierna är (det första hölls
den 19 februari):
19 mars: Bygg och hantera professionella
relationer
23 april: Fördjupa professionella relationer
27 maj: Balans mellan
arbete och privatliv

ledig KontorsloKal 210 Kvm
i iva-huset, grev turegatan 14

Kontorslokalen är belägen på våningsplan 2,5 i söderläge mot en vacker innergård. Lokalen som är i gott
skick, är rumsindelad med pentry, pausrum samt 3 wc.
Balkong mot trädgården. Ytan är 210 kvm med möjIighet att hyra ytterligare 40 kvm i anslutning. Här finns
ett nydraget nätverk och möjlighet att ansluta till fiber.
I trädgården finns en fin uteplats som kan utnyttjas
av hyresgästerna. I fastigheten finns också restaurang
Grodan och IVAs 5-stjärniga konferenscenter där
möteslokaler bokas till rabatterat pris.
Den vackra sekelskiftesfastigheten, som ägs av IVAs
Stiftelse, ligger i Stureplans omedelbara närhet med
shopping, restauranger och goda kommunikationer.
Fastigheten ät belägen på Grev Turegatan 12-16.
Lokalen är ledig från mars 2015.

För visning och information kontakta Patricia Berggren på
rosengren & Co tel 08-545 662 91 www.rosengren.se
KunGL. InGenjörSVeTenSKApSAKADemIenS STIFTeLSe
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och att hela eller nästan hela resultatet
delas ut varje år.
– Domen har stor betydelse för alla
partnerägda företag. Om Skatteverket
hade vunnit hade vi kunnat vänta en
hel rad processer mot till exempel advokatbyråer. Så det här är en principiellt viktig dom för alla som äger aktier
i sådana bolag och en viktig markering
från domstolarnas sida om att Skatteverkets argumentation inte håller.
Är domen slutgiltig?
– Det verkar så. Om man ska tro vad
Skatteverket säger på nätet så kommer de inte att överklaga, och det
verkar som att de lägger ner de andra
utredningar som pågår mot liknande
företag.
Hur har det varit att processa med
Skatteverket som motpart?
– För att sammanfatta det: Skatte
verkets argumentation och processföring imponerade inte på mig.
Uppenbarligen imponerade argumentationen inte heller på någon av domstolarna.

Månadens advokat Claes Zettermarck företrädde revisionsfirman PWC i förvaltningsrätten tillsammans med bolagsjuristen Staffan Sundkvist, och var rådgivare åt revisionsfirman vid den skriftliga processen i kammarrätten.

MÅNADENS ADVOKAT Claes Zettermarck

PWC–domen är en viktig markering
mot Skatteverkets argument
Strax före jul kom kammarrättens
dom i det omtalade PWC–målet.
Advokat Claes Zettermarck, som
varit ombud och rådgivare åt PWC,
kunde glädjas åt att domstolen gick
helt på hans klients linje i detta
även för advokatbranschen så
viktiga mål.
Kammarrätten i Stockholm meddelade sin dom i tvisten mellan revisionsfirman PWC och Skatteverket den
22 december förra året. Precis som
förvaltningsrätten underkände kammarrätten Skatteverkets modell för att
räkna ut ett fiktivt marknadsvärde på
delägarnas aktier i företaget. PWC beAdvokaten Nr 2 • 2015

höver därmed inte betala arbetsgivaravgift på avgiftspliktiga förmåner, som
Skatteverket hävdat. Skatteverkets
ståndpunkt innebar också att delägarna skulle förmånsbeskattas.
Vad innebär domen?
– Hela målet handlar om hur man
ska värdera aktier i partnerägda bolag,
som PWC och advokatbyråer. Parterna
var överens om att man skulle utgå
från marknadsvärdet. Men frågan var
hur man skulle se på de speciella förpliktelser som följer av att äga aktier
i ett sådant bolag, som att man inte
kan överlåta aktierna, att delägare ska
ställa hela sin arbetstid till förfogande

”Skatteverkets argumentation och
processföring
imponerade
inte på mig.”

LÄS MER
Se även artikel
om Skatteverket och PWC
på sidan 6.

Advokatbyråer och revisionsbyråer
har samma ägarmodell. Men hur lika är
de olika verksamheterna annars?
– Det finns flera likheter, som att
både advokater och revisorer är verksamma som konsulter på en konkurrensutsatt marknad, att båda är ägarstyrda och inte styrs av externa ägare.
En skillnad är storleken. PWC Sverige
har 3 600 medarbetare, vilket är betydligt fler än även de största advokatbyråerna i Sverige.
Målet handlar ju i grunden om den spe
ciella ägarmodell som både advokater
och revisorer tillämpar. Vad tror du,
har det partnerägda företaget framti
den för sig?
– Ja, jag tror att den håller. Den har
många fördelar och den har funnits
under lång tid. Sedan kan den förstås
styras i sank av lagstiftaren. Fördelarna är att delägarna känner ett starkt
engagemang i det dagliga arbetet. Delägarna satsar all sin arbetstid och sin
kraft på företaget. Dessutom blir det
som regel korta beslutsvägar i partner
UÖ
ägda företag. 

Kammarrätten i Stockholm,
mål nr 701-14, 702-14
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LÄSTIPS

NY AVHANDLING OM BROTTSOFFER

Titel: Aktieägaravtal och
bolagsordning
Författare: Bert Lehrberg
Förlag: Iusté
Boken ger en grundläggande orientering om hur
rättsförhållandena mellan
aktieägarna i ett aktiebolag
regleras genom olika styrmedel; i första hand aktiebolagslagen, bolagsordningen och aktieägaravtalet. Den behandlar bland annat bolagsordningens resp.
aktieavtalets reglering, funktioner, innehåll,
samspelet mellan dessa, och vilka typiska
frågeställningar de aktualiserar.

Anna Wergens, jurist vid Brottsoffermyndigheten, disputerade i december på en avhandling med titeln Human rights for victims
of non-state crime. Taking victims seriously?
vid Tilburg-universitetet i Nederländerna. Avhandlingen behandlar två centrala frågor: de
mänskliga rättigheternas betydelse för brottsoffer och vilken ställning brottsoffers rättigheter har i MR-rätten. Ett särskilt kapitel ägnas åt
en analys av hur Europadomstolen har tolkat
de universella rättigheterna i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna på ett
sätt som påverkar brottsoffer. Ett annat kapitel
behandlar brottsofferpolitiken i Sverige, och
situationen för barn som utsatts för brott.

Titel: Bevis 10. Bevis
prövning i brottmål
Författare: Christian
Diesen
Förlag: Norstedts juridik
Bevis 10 är en uppdaterad
och utvidgad upplaga av
”Bevisprövning i brottmål”
som utkom 1994. Boken
behandlar bevisvärderingens problem med
särskilt fokus på hur beviskravet ”ställt
utom rimligt tvivel” ska tolkas och tillämpas.
Denna andra upplaga innehåller också helt
nytt material om bland annat lekmäns förmåga att värdera bevis och om felkällor vid
bevisvärderingen. Boken är ursprungligen ett
omarbetat utdrag ur författarens doktorsavhandling från 1993, som nu i denna uppdaterade version kommer som sista delen i
antologiserien Bevis.

NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2014 om inte annat anges.
Allmänna bestämmelser och andra
standardkontrakt för byggsektorn
(2. utg. Svensk byggtjänst. 124 s.)
Axberger, Hans-Gunnar: JO – i riksdagens tjänst (Visby : eddy.se.
132 s.)
Bergo, Knut: Børs- og verdipapirrett
(4. utg. Oslo : Cappelen Damm
akademisk. 380 s.)
Blandade fång : en vänbok till Magnus Carlsson / redaktionskommitté: Olle Stenman et al. (Visby
: eddy.se. 411 s.)
Bohlin, Alf: Offentlighetsprincipen
(9. uppl. Norstedts juridik, 2015.
255 s.)
Contman, Ulf: Avtalslagen : i praktisk tillämpning (Katrineholm
: Lamanica logistikservice. Ca
100 s.)
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NYHETER FRÅN BRÅ
Den 1 oktober 2011 gjordes vissa ändringar
i lagen om besöksförbud. Reformen innebar
både att besöksförbudslagen ersattes av
lagen om kontaktförbud och att en ny straffbestämmelse om olaga förföljelse infördes i
brottsbalken. Brottsförebyggande rådet har
utvärderat reformen i rapporten Kontaktförbud (Brå 2015:3) och undersökt hur den nya
straffbestämmelsen tillämpats i rapporten
Olaga förföljelse (Brå 2015:2). Brå konstaterar att de nya lagbestämmelserna inte gett
någon större verkan. Anmälningarna om olaga förföljelse har varit ganska få och andelen
fällande domar liten. Den nya möjligheten
att besluta om elektronisk övervakning med
fotboja för dem som överträder ett utvidgat
kontaktförbud, har heller inte utnyttjats i någon större utsträckning.

Contman, Ulf: Köplagen som utfyllande rätt till NL 09 (Katrineholm : Lamanica logistikservice.
Ca 180 s.)
Erneholm, Fredrik: Your pocket
guide to VAT in Sweden (Stockholm : Bird & Bird. 84 s.)
Festskrift till Catharina Calleman : i
rättens utkanter / red. Annina H.
Persson, Lotti Ryberg-Welander
(Iustus. 462 s.)
Gullberg, Hans: Arbetsmiljölagen :
kommentarer och författningar
/ Hans Gullberg, Karl-Ingvar
Rundqvist (17. uppl. Norstedts
juridik. 525 s.)
Hellner, Jan: Speciell avtalsrätt 2
: kontraktsrätt. H. 1, Särskilda
avtal / Jan Hellner, Richard
Hager, Annina H. Persson
(6. uppl. Norstedts juridik, 2015.
370 s.)
Insolvensrättsligt forum 2009 /

Under de senaste åren har nätkränkningar
blivit allt vanligare men få anmälningar leder
till åtal. 96 procent av alla ärenden läggs ned,
visar rapporten Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet
(Brå 2015:6). Kartläggningen visar också att
det finns tydliga könsskillnader i de typer av
nätkränkningar som anmäls till polisen.
VAR TREDJE TOLK SAKNAR
AUKTORISATION
Varje månad sker mellan 2 000 och 3 000
tolkningar vid Sveriges domstolar. Statskontoret konstaterar i en ny rapport (Sju förslag
för effektivare användning av tolkar i domstol) att cirka 30 procent av tolkarna inte är
auktoriserade, något som kan innebära risker
för enskildas rättssäkerhet. Det grundläggande problemet är bristen på kvalificerade
tolkar i Sverige. Men enligt Statskontoret
finns förbättringsmöjligheter genom nya
arbetssätt och en mer effektiv användning av
befintliga tolkar. I rapporten föreslår man ett
antal konkreta åtgärder, bland annat att det
bör skapas möjligheter för simultantolkning
via video, att upphandlingen av tolktjänsterna behöver utvecklas för att bättre möta
domstolarnas behov och att Domstolsverket
och domstolarna behöver utveckla mer effektiva rutiner för bokning och användning
av tolkar.
KONTAKTA JURIDISKA BIBLIOTEKET
Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08-459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

redaktör: Mikael Möller (Iustus.
178 s.)
Kalbro, Thomas: Markexploatering
/ Thomas Kalbro, Eidar Lindgren (5. uppl. Norstedts juridik,
2015. 191 s.)
Millqvist, Göran: Sakrättens grunder : en lärobok i sakrättens
grundläggande frågeställningar
avseende lös egendom (7. uppl.
Norstedts juridik, 2015. 251 s.)
Nerep, Erik: Marknad & myndighet
: förvaltningsrätt i ett näringsrättsligt perspektiv / Erik Nerep,
Wiweka Warnling-Nerep (3.
uppl. Norstedts juridik. 154 s.)
The Nordic corporate governance
model / Per Lekvall, ed. (Stockholm : SNS, 2014. 284 s.)
Regeringsformen 40 år : 1974-2014 /
redaktör: Karin Åhman (Iustus.
241 s. De lege)
Sandström, Torsten: Svensk aktie-

bolagsrätt (5. uppl. Norstedts
juridik, 2015. 437 s.)
Shipping & environment : a legal perspective / Johan Schelin (Stockholm : Axel Ax:son Johnsons
institut för sjörätt och annan
transporträtt, 2014. 122 s.)
Tritton, Guy: Tritton on intellectual
property in Europe / Richard
Davis, Ben Longstaff, Ashley
Roughton, Tom St Quintin, Guy
Tritton (4. ed. London : Sweet &
Maxwell. 2027 s.)
Visser, Derk: The annotated European Patent Convention :
updated till 15-11-2014 (22. ed.
Veldhoven : Tel. 936 s.)
LÄS MER
Hela litteraturlistan finns på
Juridiska bibliotekets webbplats
www.juridiskabiblioteket.se
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Dela styrelsematerialet
smartare och smidigare
TeamEngine Styrelseplats hjälper er att effektivisera både

TeamEngine
Mac & PC

kommunikationen och samarbetet i er styrelse. Genom att
använda TeamEngine Styrelseplats får ni mer tid över att lägga på
själva arbetet. Du och övriga styrelsemedlemmar får en gemensam
samlingsplats för era mötesprotokoll, styrdokument, kallelser,
finansiella rapporter, prognoser, kalendrar och diskussioner.

iPad/iPhone
Android
Webb och app

All känslig affärsinformation och material hanteras säkert och
strukturerat i ett digitalt styrelserum. TeamEngine skapar
ordning och reda och är åtkomligt var du än är.
•

Läs och gör anteckningar på din surfplatta

•

Gemensam styrelsekalender med agenda

•

Styrelsematerialet säkert samlat på ett ställe

•

Mottagandekvittens av styrelsematerialet

•

Hög säker och lagring i Sverige

Boka personlig demonstration eller starta en gratis provplats
Ring 08-723 80 90 eller mejla info@teamengine.com

Gör som tusentals andra, använd TeamEngine:

TeamEngine fungerar på alla enheter

TeamEngine

Telefon 08-723 80 90

E-post info@teamengine.com

Hemsida www.teamengine.com

En ovanligt heltäckande
Sjukvårdsförsäkring
Advokatsamfundets Sjukvårdsförsäkring –
med hälsan och livsstil i fokus!
Genom ett antal webbaserade hälsoprogram som ingår i sjukvårdsförsäkringen
finns det möjlighet att arbeta förebyggande och aktivt för en bättre hälsa.

> Hälsoprofil
Ger svar på om dina livsstils-, motions-, tobaks- och matvanor är sunda.

> Hälsoprogram
Bland annat aktiv hjälp att sluta röka, minska stress, förebygga hjärtsjukdomar och diabetes med
kontinuerlig uppföljning och rådgivning

> Chefsstöd och personligt samtalsstöd
Exempelvis samtalsstöd per telefon vid psykologiska, ekonomiska och juridiska problem

> Behandling av beroende och missbruk
> Arbetslivsinriktad rehabilitering
Från och med nu ingår även arbetslivsinriktad rehabilitering automatiskt

Ring eller maila oss så berättar vi mer!
08-5463 59 60, advokatservice@willis.com.
Hälsoprogrammen finns på www.lansforsakringar.se/sjukvard.
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Advokat, som företrätt modern i vårdnadsmål, borde inte
ha åtagit sig uppdrag som målsägandebiträde för barnet.
Erinran.

BAKGRUND

A har företrätt Xs motpart, Y, i
en vårdnads- och umgängestvist
avseende den gemensamma
dottern Z.
ANMÄLAN

X har i anmälan, som kom in till
Advokatsamfundet den 8 april
2014, riktat anmärkningar mot
A avseende jäv och uttalanden
om motparten i vårdnadsmålet.
I anmälan anförs i huvudsak
följande. Under vårdnadstvisten
anklagade Y honom för sexuella
övergrepp mot Z. I samband
med utredning och förhör med
Z hos polisen företrädde A Z i
målet. Att både företräda barnet
i brottmålet och modern i vårdnadsmålet grundar jäv.
Trots att förundersökningen
och alla anklagelser mot honom
lades ner använde A argumenten om sexuella övergrepp som
huvudbevisning i tingsrätten.
Tingsrätten dömde till fördel
för Y.
ADVOKATENS YTTRANDE

A har i yttrande, som kom in
till Advokatsamfundet den

23 april 2014, tillbakavisat
anmärkningarna och anfört i
huvudsak följande.
I slutet av april 2013 kontaktade Y honom i anledning av
vårdnadstvisten. Den 15 maj
2013 accepterade han att bli
målsägandebiträde för Z i anledning av kommande polisförhör
med henne kring misstankarna
om övergrepp av fadern. Han
har aldrig haft uppdrag för
eller på annat sätt företrätt X
och något jäv gentemot honom
kan redan av den anledningen
inte föreligga. Det föreligger
inte några motstående intressen i förhållande till att vara
målsägandebiträde för Z och
samtidigt företräda Y. Det är
tvärtom en fördel att han även
var målsägandebiträde i mål
rörande misstankarna som
riktades mot X.
I vårdnadsmålet framkom
uppgifterna om misstänkta
övergrepp i utredningarna från
socialförvaltningen och genom
utdrag från förhör med flickan
även från år 2008. Vid tidpunkten för tingsrättens förhandling
i vårdnadsmålet hade åklagaren

valt att lägga ner förundersökningen. Detta beslut överklagades/begärdes omprövning
på ända upp till riksåklagaren.
Beslutet att inte ta upp ärendet
från riksåklagaren kom i mars
2014. Huvudförhandling i vårdnadsmålet hölls den 12 och
13 november 2013.
I vårdnadsmål ställs vid en
riskbedömning av huruvida
barn riskerar att fara illa ett
lägre beviskrav än vad som
krävs för att ställa någon till
ansvar för brott. Det var därför
väsentligt att föra in uppgifter
om misstänkta övergrepp även
om förundersökningen lagts
ner. Han var dock noga med att
redovisa de faktiska omständigheterna att åklagare lagt ner
förundersökningen, men även
det faktum att han begärt överprövning av beslutet.
YTTERLIGARE SKRIFTVÄXLING

Ytterligare skriftväxling har förekommit i ärendet.
X har i genmäle den 13 maj
2014 vidhållit sina anmärkningar.
A har i yttrande, som kom in
den 20 maj 2014, anfört bl.a.
följande. Han har genom att åta
sig uppdraget som målsägandebiträde inte fått, eller haft
möjlighet att få, uppgifter som
han inte redan kände till eller i
annat fall hade fått del av genom

sin huvudmans försorg. De
utdrag ur polisförhör m.m. som
kom honom till del erhöll han
av sin huvudman som självmant
tagit fram dessa uppgifter.
I aktuellt vårdnadsmål vore
det ett avsteg från god advokatsed att inte noga undersöka
och utröna omständigheterna
bakom och kring de påstådda
övergreppen från Xs sida, oaktat
om dessa ledde till åtal eller ej.
Praxis i vårdnadsmål är mycket
tydlig och visar på att även
ogillade domar eller misstankar
som inte leder till åtal kan och
skall beaktas när det gäller för
domstolen att avgöra vad som
är bäst för barn vid vårdnad,
boende och umgänge.
NÄMNDENS BEDÖMNING
OCH BESLUT

I den föreliggande situationen
måste det anses ha förelegat en
beaktansvärd risk för uppkomsten av en intressekonflikt mellan modern och barnet. A borde
därför inte ha åtagit sig uppdraget som målsägandebiträde för
barnet. Genom att ändå göra det
har A handlat i strid med god
advokatsed.
Nämnden tilldelar därför A
erinran enligt 8 kap. 7 § andra
stycket rättegångsbalken.
I övrigt visar inte utredningen
att A har åsidosatt god advokatsed. n

För snart tjugo år sedan fick Sveriges
advokater ännu mer tid till sina klienter.
Nu är det dags igen.
Ett bra advokatsystem frigör tid och sparar pengar. Det insåg ett stort antal
advokatbyråer redan 1997, året när Saturnus Advokatsystem kom ut på
marknaden. Nya Saturnus fungerar både för Windows och Mac. Läs gärna mer
om den nya tidens advokatsystem på www.saturnusadvokatsystem.se.
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– Stefan Lundin
Kommentarer och rättsfall | 325 s. 2015. Kommenterar alkohollagens samtliga paragrafer, tillsammans
med relevanta förarbeten och referat av vägledande eller
allmänt belysande rättsfall. Vid berörda lagrum sammanfattas även bland annat anslutande bestämmelser i
alkoholförordningen, Folkhälsomyndighetens föreskrifter
och allmänna råd, samt i vissa fall dåvarande Statens
folkhälsoinstituts allmänna råd och kommentarer till den
förra alkohollagen. Tyngdpunkten har lagts på lagens mest
omfångsrika delar, kapitlen om servering av och tillsyn
över alkoholdrycker.
543 kr exkl moms ➢ nr 978-913911436-9 ➢ nj.se
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A har varit särskild företrädare
för målsäganden Z i brottmål
där hennes pappa och vårdnadshavare X var misstänkt.
Den 10 mars 2014 förordnades
hon av förvaltningsrätten att
även vara offentligt biträde för
Z i mål om omhändertagande
av barn där X var motpart som
enda vårdnadshavare.
A har också varit offentligt
biträde och ställföreträdare för
Zs tre yngre syskon Y1, Y2 och
Y3 och har företrätt dem i mål
angående omhändertagande
av barn enligt LVU. Även i detta
mål var X motpart.
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Advokat, som varit förordnad som särskild företrädare för ett
barn, borde inte ha åtagit sig uppdrag som offentligt biträde
och ställföreträdare för barnets syskon. Erinran.

NY BOK: Alkohollagen

ANMÄLAN

X har i anmälan, som kom in till
Advokatsamfundet den 26 mars
2014, riktat anmärkningar mot
A avseende intressekonflikt.
I anmälan anförs bl.a. följande.
Den 7 februari 2014 anmälde
hans dotter Z född 1998 honom
för misshandel. Han greps samma datum misstänkt för misshandeln och satt sedan häktad
fram till den 5 mars 2014 då han
blev frisläppt i väntan på dom.
Hans tre yngsta barn Y1, Y2
och Y3 hävdas ha varit vittnen
till den påstådda misshandeln.
Alla tre förnekar dock att de
uppgifter Z lämnat är sanna. De
är mycket ledsna och upprörda
och hävdar gång på gång att Z
ljuger om att han slagit Z. De tre
yngsta barnens uppgifter och Zs
uppgifter om händelsen är med

andra ord motstridiga. A är jävig
i frågan då hon fullt ut ställer sig
på Zs sida. Därtill lyssnar hon
överhuvudtaget inte på de tre
yngsta barnens vittnesmål och
deras önskan om att få komma
hem till honom.
ADVOKATENS YTTRANDE

A har i yttrande, som kom in
till Advokatsamfundet den
10 april 2014, tillbakavisat
anmärkningarna och anfört i
huvudsak följande.
Hon blev förordnad av
tingsrätten den 8 februari 2014
att såsom särskild företrädare
tillvarata Zs intressen under
förundersökning rörande
misshandel där X var misstänkt.
Den 12 februari 2014 blev hon
förordnad av förvaltningsrätten
att som offentligt biträde och
ställföreträdare för Y1, Y2 och
Y3 företräda dem i mål angående omhändertagande av barn
enligt LVU. Det var inledningsvis
frågan om omedelbart omhändertagande. Motpart i detta mål
var X som enda vårdnadshavare.
Det finns inget i dessa
uppdrag som kan utgöra en
intressekonflikt. Uppdraget
för tingsrätten innebär rent
praktiskt att hon som särskild
företrädare fattar olika beslut,
t.ex. medgivande till polisförhör
och läkarundersökning kring
barnet istället för vårdnadshavaren. Uppdraget för förvaltningsrätten innebär att hon självständigt beslutar om inställning i
Advokaten Nr 2 • 2015
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frågan om omhändertagande av
barn enligt LVU. Båda uppdragen innebär således att hon
självständigt med tillgänglig
utredning som underlag fattar
beslut i ärendena.
Huvudförhandling hölls i
tingsrätten den 5 mars 2014.
Tingsrätten meddelade beslut
innebärande att X skulle dömas
för misshandel av Z i enlighet
med stämningsansökan samt att
X skulle genomgå en rättspsykiatrisk undersökning innan
tingsrätten fattade beslut om påföljd. X frigavs i samband med
huvudförhandlingen. Samma
dag som huvudförhandlingen
ägde rum beslutade socialnämnden i kommunen att omedelbart
omplacera de tre yngsta barnen
och samtidigt sekretessbelägga
deras vistelseadress.
Den 10 mars 2014 förordnades
hon av förvaltningsrätten att
vara offentligt biträde för Z i mål
om omhändertagande av barn.
Z hade tidigare varit placerad
frivilligt med stöd av socialtjänstlagen men socialnämnden
beslöt efter huvudförhandlingen
i tingsrätten att det inte längre
fanns ett tillförlitligt samtycke
avseende Zs vård och placering.
Inför förhandlingen i förvaltningsrätten träffade hon de tre
yngsta barnen i det jourhem där
de var placerade. Hon samtalade med barnen enskilt och förde
noggranna anteckningar. Vid
förhandlingen den 19 mars 2014
redogjorde hon detaljerat för
de tre barnens berättelser. I sitt
slutanförande yrkade hon bifall
till socialnämndens ansökan om
LVU för de tre yngsta barnen.
Hon utvecklade sin inställning
ovanligt noggrant eftersom det
var fråga om en komplex situaAdvokaten Nr 2 • 2015

tion med brister i den dagliga
omsorgen, vårdnadshavarens
psykiska ohälsa och hedersrelaterat våld och förtryck i förhållande till vårdnadshavarens
förnekande på alla områden.
Det saknades med andra ord
utrymme för frivilliga insatser.
Förvaltningsrätten meddelade
dom den 9 april 2014 och biföll
då socialnämndens ansökan om
LVU. Av domen framgår att hon
uppgivit att det är oklart om de
tre yngsta barnen bevittnat våld
på det sätt som Z uppgivit.
GENMÄLE FRÅN ANMÄLAREN

X har den 23 april 2014 inkommit med genmäle varvid tillagts
i huvudsak följande.
Hans särbo B var tillfälligt
jourhem för de tre yngsta
barnen under perioden den
10 februari 2014 till och med
den 5 mars 2014. Under denna
tid hade A vid ett flertal tillfällen telefonkontakt med Z
och träffade även Z personligen.
Bortsett från den 12 februari
2014 har A varken ringt B eller
haft något som helst intresse
i att träffa de tre yngsta barnen.
När han blev frisläppt av tingsrätten i väntan på dom, den
5 mars 2014, blev barnen i
direkt anslutning till rättegångens avslut omplacerade
utan Bs vetskap. I tingsrätten
bekräftade A att hennes ståndpunkt vilar på Zs version av
händelsen den 7 februari 2014.
Efter att de tre yngsta barnen
omplacerades har A vid något
enstaka tillfälle tagit sig tid till
att träffa dem. A har då försökt
lura barnen att erkänna att han
brukat fysiskt våld mot Z, bl.a.
genom att säga saker som ”Det
är lika bra att du erkänner, dina

syskon har redan gjort det”. När
barnen vill berätta sin version
av händelsen för A vill hon inte
lyssna. I förvaltningsrätten berättade A motvilligt att barnen
har nekat till Zs anklagelser och
hon avslutade med att säga att
barnen inte är pålitliga då de
”bara är barn”.
YTTERLIGARE YTTRANDE FRÅN
ADVOKATEN

A har i yttrande, som kom in till
Advokatsamfundet den 17 juni
2014, anfört bl.a. följande.
Hon hade ett samtal med B
inför yttrandet över det omedelbara omhändertagandet. I samband med detta samtal talade
hon om för B att hon inte såg
att det fanns något behov av att
träffa barnen inför det inledande yttrandet men att hon, såsom
brukligt, skulle träffa barnen i
samband med att utredningen
färdigställts och inför förhandlingen i förvaltningsrätten.
Skälen till att hon yrkade bifall för det omedelbara omhändertagandet var att det, förutom
uppgifter från polis rörande vad
Z varit utsatt för, fanns misstanke om att barnen bevittnat våld
i hemmet. Därtill satt X häktad
och det saknades samtycke från
honom såsom vårdnadshavare
till en placering. Det framgick
även att X hade behandling för
sitt psykiska mående sedan en
längre tid tillbaka och att en
tidigare barnavårdsutredning
slutförts bara några dagar innan
händelsen med Z.
Hon har träffat de tre yngsta
barnen inför förhandlingen i
förvaltningsrätten. Hon har naturligtvis inte utövat någon som
helst påtryckning på barnen
i samtalen med dem som för

övrigt skedde på det jourhem
där de var placerade. I delar
av samtalen var jourhemsföräldrarna närvarande.
I förhandlingen i förvaltningsrätten har hon noggrant
redogjort för de tre yngsta
barnens uppgifter och då även
för de uppgifter som skiljer sig
från vad Z berättat. Tingsrätten har funnit att X utsatt Z för
misshandel på sätt som angivits
av åklagaren och det är även
hennes uppfattning att åklagaren bevisat att Z utsatts för våld.
NÄMNDENS BEDÖMNING OCH
BESLUT

A har varit förordnad som
särskild företrädare för Z. A har
därefter godtagit att bli förordnad som offentligt biträde och
ställföreträdare för Zs syskon.
Det har funnits en uppenbar
risk för att Z och övriga tre syskon haft motstridiga intressen.
Med hänsyn till lojalitetsplikten
mot Z har A varit förhindrad
att ta på sig uppdraget för
syskonen. Även med hänsyn
till att det har funnits risk för
att kunskap som omfattas av As
tystnadsplikt gentemot Z har
kunnat ha betydelse i saken som
rör Zs syskon, har sådant hinder
förelegat. Genom att ändå åtaga
sig uppdraget för syskonen har
A brutit mot god advokatsed.
Även genom att åta sig uppdraget som offentligt biträde
för Z i målet om LVU, har A av
ovan nämnda skäl åsidosatt god
advokatsed.
Nämnden tilldelar därför A
erinran enligt 8 kap. 7 § andra
stycket rättegångsbalken.
Vad som i övrigt framkommit
i ärendet föranleder inte någon
åtgärd. n
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Vägledande uttalande angående
F
råga har uppkommit
hur en förfrågan från ett
klientbolag om att förse
revisorn/bolaget med viss information i anledning av revision
av bolagets räkenskaper, s.k.
revisorsbrev, ska besvaras enligt
god advokatsed.

1

För advokat som har bolag
som återkommande klient
förekommer inte sällan att
advokaten får begäran om
att skriftligen besvara frågor
i samband med revision av
klientbolaget. Denna typ av
begäran (fortsättningsvis betecknad revisorsbrev) förekommer i
olika former.

2

I begäran om revisorsbrev
ställs ofta tämligen allmänt
hållna frågor, såsom huruvida
advokaten eller advokatbyrån har kännedom om några
pågående rättsprocesser som
bolaget är inblandat i, eller
huruvida sådana processer är
nära förestående. Det förekommer även att andra frågor ställs,
såsom huruvida advokaten eller
advokatbyrån har kännedom
om skadeståndskrav eller andra
krav, eller känner till ansvarsförbindelser som kan åvila bolaget,
eller huruvida bolaget underlåtit
att följa tillämpliga lagar m.m.
Med avseende på den typ av
svar som efterfrågas, varierar
också beskrivningen i begäran
om revisorsbrev, alltifrån att
54

en kortfattad beskrivning ska
göras till tämligen detaljerade
direktiv om vad svaret ska innehålla. Däribland kan exempelvis
efterfrågas en bedömning av
utgången i pågående tvist. I
många fall begränsas inte frågorna till uppdrag som advokaten har åtagit sig, än mindre
av frågeställaren uppräknade
uppdrag där advokaten eller advokatbyrån anlitats som ombud;
i stället kan förfrågan anges avse
omständigheter som är kända
av advokaten.

3

Avsändare av begäran om
revisorsbrev är många
gånger klientbolaget självt.
I koncerner förekommer inte
sällan att förfrågan kommer
från ett moderbolag, men för
frågan anges omfatta även
andra bolag inom koncernen.
Den person som lämnar begäran kan ha olika befattningar
inom bolaget, alltifrån verkställande direktör, ekonomi- eller
redovisningschef vidare till
befattningshavare längre ner i
organisationen. Det förekommer också att begäran om revisorsbrev kommer direkt från
revisionsbyrån i fråga eller att
någon på klientbolaget vidaresänder en sådan begäran utan
egentlig komplettering.

4

Begäran om revisorsbrev
anger som regel att skriftligt
svar ska skickas direkt till anvi-

sad revisionsbyrå med kopia till
klientbolaget.

5

När advokat får begäran
om revisorsbrev och därvid
att besvara frågor enligt ovan,
aktualiseras en rad olika etiska
frågor som advokaten måste
överväga och ta ställning till.
Advokatens tystnadsplikt måste
prövas utifrån de individuella
uppdrag som advokaten haft
eller har. När ett bolag är klient
måste advokaten avgöra från fall
till fall till förmån för vilka tystnadsplikten gäller. Tystnadsplikten kan omfatta även annan än
klientbolaget, såsom exempelvis
ägare i fåmansbolag, ställföreträdare eller tidigare ägare eller
ställföreträdare.

6

Advokat kan lösas från sin
tystnadsplikt genom informerat samtycke av klienten.
Sådant samtycke måste då i
förekommande fall lämnas av
den eller dem till förmån för
vilka tystnadsplikten gäller. Med
avseende på klientbolag måste
relevant instans eller organ i klientbolaget besluta om samtycke
för att detta ska vara befriande
för advokaten.

7

Vidare följer av advokatens
lojalitetsplikt att relevant
beslutsfattare i klientbolaget
(respektive den som eljest skyddas av tystnadsplikten) måste
vara införstådd med innebörden

av att information lämnas till utomstående, i detta fall revisionsbyrån i fråga. Det åligger alltså
advokaten att på lämpligt sätt
säkerställa att ifrågavarande beslutsfattare (eller annan person)
är vederbörligen informerad om
detta.

8

För information som har
bäring på aktiemarknadsbolag måste advokat också beakta
frågor med koppling till marknadsmissbruk, såsom exempelvis insiderinformation.

9

När advokat anlitas av
klientbolag för utredning av
misstänkta oegentligheter eller
bristande regelefterlevnad inom
bolaget eller i koncernbolag,
kan svåra situationer uppstå eftersom den typen av utredningar regelmässigt måste ske under
sekretess även inom bolaget.
Detta kan för berörd advokat
medföra, att denne svårligen
alls kan besvara den typ av allmänna frågor som ibland ställs i
begäran om revisorsbrev.

10

De advokatetiska
bedömningarna kan
inte begränsas till generella
eller abstrakta överväganden,
utan måste ta sikte på konkreta
personer och omständigheter.
Behovet att ta ställning till
frågan om vilka nuvarande och
tidigare befattningshavare eller
andra personer som omfattas
Advokaten Nr 2 • 2015
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Låt oss
avlasta dig!
På Bolagsstiftarna ﬁnns vi alltid redo att
leverera lagerbolag samt snabbavveckla vilande

revisorsbrev
av det skydd som advokatens
tystnadsplikt erbjuder (vid sidan
av klientbolaget), förutsätter
därför som regel att frågeställningen prövas i förhållande till
visst identifierat uppdrag. För
advokatens del medför detta
ett behov av att pröva begäran
om revisorsbrev utifrån de olika
specifika uppdrag som förfrågan
kan tänkas beröra.

11

Förutom etiska frågor
aktualiseras också
ansvarsfrågor som advokaten
bör överväga och i förekommande fall beakta i utformningen av svar på begäran om
revisorsbrev. Besvarandet av ett
revisorsbrev är att utföra ett
klientuppdrag. Ett sådant
uppdrag går ut på att lämna
information om vissa klientförhållanden till revisorn. Den
information som lämnas består
i uppgift om förhandenvaron
eller frånvaron av vissa omständigheter som rör klientföretagets förhållanden, såsom
befintliga och eventuella krav
och förpliktelser. I den mån
uppgift lämnas om förekomsten
av krav och förpliktelser, kan
informationslämnandet även
innehålla uppskattningar av
sannolikhet för och storlek av
framtida betalningsskyldighet.
Dessa uppskattningar grundas
då på advokatens bedömning
om utfallet av olika inte sällan
svårbedömda tvistesituationer.
Advokaten Nr 2 • 2015

aktiebolag. Hos oss ﬁnns varken röda dagar eller
lediga kvällar – vi kan alltid garantera en
handläggning inom 2 timmar!

VÄGLEDANDE UTTALANDE

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund har vid sitt möte den
30 januari 2015 antagit följande
vägledande uttalande.
Ett svar på en begäran om revisorsbrev bör innehålla denna
eller motsvarande information,
såvida inte särskilda skäl motiverar ett annat innehåll.
Vi har instruerats av [klientföretaget] att besvara de frågor
ni ställer i brev av den [ ]. Vid
besvarandet av era frågor har vi
att beakta god advokatsed. Innehållet i detta brev har godkänts
av [klientföretaget].
Våra svar baseras enbart på
sådana förhållanden som är
kända för oss, den kunskap vi
har fått och de slutsatser vi har
dragit inom ramen för under
perioden [ ] – [ ] utförd juridisk
rådgivning i [angivna ärenden],
där vi företrätt eller företräder
[klientföretaget].
Endast personer som har deltagit i arbetet i angivna ärenden
och som när detta svar upprättas
är verksamma vid advokatbyrån
har medverkat vid besvarandet
av era frågor. Någon undersökning i övrigt har inte gjorts.
De uppgifter vi lämnar är
enbart avsedda för [revisionsbyrån]s interna bruk och får
endast användas som revisionsbevis inom ramen för pågående
revision. Det får inte citeras
eller visas för annan utan vårt
skriftliga medgivande. n

“Det viktigaste för mig är att det skall vara
snabbt, tryggt och enkelt att göra affärer med oss!”

Bolagsstiftarna AB | Box 12086, 402 41 Göteborg
Tel 031-704 10 50 | Fax 031-704 10 59 | info@bolagsstiftarna.se
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NYA LEDAMÖTER
DEN 30 JANUARI 2015
Cathrine Abadji, Advokatfirman
Lindahl KB, Malmö
Lisa Almgren, Advokatfirman
Glimstedt Växjö AB, Växjö
Björn Rundblom Andersson,
Advokatfirman Lindahl KB,
Stockholm
Nina Bennet, Advokatfirman Johan Christianson AB, Stockholm
Martin Bjurenlind, Ahlford
Advokatbyrå AB, Uppsala
Rasmus Björkman Collin, Crusner
Advokatbyrå AB, Borås
Caroline Davidsson, Advokatfirma DLA Nordic KB, Stockholm
Richard Edström, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Anna Ekvall, Juristhuset-Law
house Advokatfirman Sjöström
AB, Stockholm
Jenny Eliasson, Advokatfirman
Lindahl KB, Malmö
Maria Fahlcrantz, Andersson
Gustafsson Advokatbyrå KB,
Stockholm
Johan Forsling, Advokatfirma
DLA Nordic KB, Stockholm
Johan Furberg, Advokatfirman
Westermark Anjou AB, Stockholm
Lisa Gabrielsson, Advokatfirman
Westermark Anjou AB, Stockholm
Pamela Hansson, Kastell
Advokatbyrå AB, Stockholm
Payam Hatami, Advokaterna Hurtig & Partners AB, Göteborg
Philip Heilbrunn, MAQS Advokatbyrå Stockholm AB, Stockholm
Ida Hellner, Advokatfirman Heijne
AB, Helsingborg

Maria Holmberg, Ponténs
Advokatbyrå AB, Eskilstuna
Johan Jernryd, Crusner Advokatbyrå AB, Borås
Georg Jonsson, Ashurst Advokatbyrå AB, Stockholm
Annika Melin Koeppel, Advokatfirman Lorenius & Partners AB,
Stockholm
Jens Kullander, G Grönberg
Advokatbyrå AB, Stockholm
Anders Larsson, Göteborgs Advokatbyrå AB, Göteborg
Björn Lind, Gärde Wesslau Advokatbyrå i Jönköping HB, Jönköping
Jonas Lindskog, Advokatfirman
Cederquist KB, Stockholm
Jens Malmqvist, Advokatfirman
Lindahl KB, Stockholm
Janette Olofsdotter Nielsen,
Waldenberg Melin Advokatbyrå, Göterborg
Florence Nilsson, Advokatfirman
Frenander AB, Örebro
Henrik Olofsson, Rosholm Dell
Advokatbyrå AB, Växjö
Anwar Osman, Fria Advokater KB,
Stockholm
Peter Ottosson, von Lode advokat
ab, Stockholm
Saman Paknejad, Advokaterna
Hurtig & Partners AB, Stockholm
Polina Permyakova, Advokat
firman Delphi KB, Stockholm
Christian Reineby, White & Case
Advokataktiebolag, Stockholm
Peter von Salomé, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Anders Sannervik, Audere
Advokatbyrå AB, Stockholm
Julia Skoog, Skierfe Advokatfirma
AB, Stockholm
Sofie Strömberg, Wistrand
Advokatbyrå, Stockholm

Erik Sundgren, Advokatfirman
Lindahl KB, Stockholm
Elsa Svalsten, Advokatfirman
Falk, Sjöberg & Partners AB,
Stockholm
Patrik Svensson, AdvokatFirman
Kronan HB, Kalmar
Gustav Sälgström, Magnusson
Advokatbyrå, Stockholm
Robin Söder, Försvarsadvokaterna
Stockholm HB, Stockholm
Jens Söderlund, Advokatfirman
Lindahl KB, Stockholm
Thomas Söderqvist, Kriström
Advokatbyrå KB, Stockholm
Fredrik Thor, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm
Carolina Walther, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Hanna Walukiewicz, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Helena Wanhainen, Advokat
firman Vinge KB, Stockholm
Mats Vannefjord, Advokatfirman
Landerdahl AB, Västerås
Håkan Weberyd, Optimus
Advokatbyrå AB, Stockholm
Sofie Willgottson, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Malmö
Sara Zachrisson, Gernandt &
Danielsson Advokatbyrå KB,
Stockholm

UTTRÄDDA LEDAMÖTER
Petter Alberts, Stockholm,
9 januari 2015
Paul Al-Windi, Stockholm,
30 januari 2015
Marie Andersson, Stockholm,
31 december 2014
Anna Berntson, Stockholm,
28 november 2014

Helene Widlund Borryd, Kista,
30 december 2014
Hanna Börjesson, Göteborg,
31 december 2014
Lukas Dalén, Stockholm,
31 december 2014
Josefin Elf, Stockholm,
31 december 2014
Elisabeth Elvingsson, Stockholm,
18 december 2014
John Engholm, Uppsala,
31 december 2014
Charlotta Fock, Stockholm,
31 december 2014
Marie Gerrevall, Växjö,
31 december 2014
Karl-Gustav Gripenvik,
Stockholm, 31 december
2014
Karl Guterstam, Stockholm,
7 januari 2015
Ulf Gärde, Stockholm,
31 december 2014
Johan Hammarberg, Stockholm,
31 december 2014
Paula Hogéus, Stockholm,
31 december 2014
Niclas Ihrsén, Stockholm,
31 december 2014
Maria Ingelsson, Uppsala,
7 januari 2015
Mikael Knutsson, Göteborg,
29 december 2014
Palle Källström, Stockholm,
31 december 2014
Carl Linde, Lidingö,31 december
2014
Svein-Erik Lindgren, Beddinge
strand, 12 januari 2015
Viveca Lindgren, Beddingestrand,
12 januari 2015
Michael Lindqvist, Stockholm,
31 december 2014
Andreas Malmberg, Stockholm,
31 december 2014

medicinsk-juridiska utredningar
Erfarenhet av och intresse för handläggningen av
medicinska utredningar i exempelvis:
• försäkringsfrågor
• tvister med den allmänna försäkringskassan
• patientförsäkringsärenden
• flyktingärenden

Dr. Bo Kuritzén

Leg läkare

Specialist i internmedicin
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Besöksadress: Birger Jarlsgatan 44
Postadress: Box 3418, 103 68 Stockholm
Telefon: 08-611 79 60
E-mail: bo@kuritzen.se
Internet: www.kuritzen.se

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se
B O L A G S R ÄT T S U N D S VA L L A B

Box 270 Tullgatan 18 851 04 Sundsvall Tfn 060 -16 81 50
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Bertil Mårtensson, Stockholm,
8 december 2014
Marcus Nivinger, Stockholm,
31 december 2014
Torgny Nordqvist, Malmö,
30 december 2014
Sofi Nygren, Falun, 14 december
2014
Bo Nyström, Lidingö, 31 december
2014
Simon Ottosson, Malmö,
1 december 2014
Marigó Oulis, Stockholm,
31 december 2014
Kristoffer Persson, Stockholm,
31 december 2014
Claes-Göran Petre, Trollhättan,
4 december 2014
Joel Pälvärinne, Göteborg,
16 januari 2015
Tom Riese, Färlöv, 31 december
2014
Sofia Roth, Stockholm, 12 januari
2015
Jan-Eric Sahlberg, Kode,
3 december 2014
Marcus Sandström, Umeå,
31 december 2014
Linda Sjö, Stockholm, 23 januari
2015
Åsa Lidefelt Skog, Stockholm,
31 december 2014
Ignacio Vita Uriarte, Stockholm,
8 december 2014
Göran Waldenström, Falsterbo,
31 december 2014
Lynn Andersson Wall, Malmö,
6 januari 2015
Göran Vejmarker, Landskrona,
18 december 2014
Karl Olof Wirell, Kalmar,
31 december 2014
Jenny Örn, Stockholm,
20 december 2014

F R Å N

B A RO C K

T I L L

N U T I D

AVLIDNA LEDAMÖTER
Gunnar Carler, Paris, 3 september
2014
Bengt Elfgren, Lidingö, 6 april
2014
Inger Glommen, Särö, 11 november 2014
Jesper Swedberg, Göteborg,
5 oktober 2014
Lars Westerlund, Lidingö,
13 januari 2015

REMISSÄRENDEN
Förteckning över remissärenden
i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2014/1884 Betänkandet En lag
om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)
R-2014/1958 Betänkandet
Ändrade informationskrav på
värdepappersmarknaden (SOU
2014:70)
R-2014/2059 Skatteverkets
promemoria Folkbokföring och
SPAR – några registerfrågor
R-2014/2243 Promemorian Komplettering av lagen om åtgärder
vid hindrande av fortsatt färd
R-2014/2291 Promemorian Komplettering av förslagen i SOU
2014:63 – äktenskapstvång och
olaga hot
R-2014/2301 Promemorian Skattereglerna för skogbruk – Anpassning till EU-rätten
R-2014/2319 Promemorian Konkurrensverkets granskning av
elektroniskt lagrat material
LÄS MER
Läs remissvaren på
www.advokatsamfundet.se .

B asilica Homes

basilicahomes.se | info@basilicahomes.se | 08-644 71 50

Nyhet!
HANTERA VERKSAMHETEN PÅ DIN BYRÅ
AdvokatData - ett ärendehanterings- och
tidredovisningssystem som erbjuder det
som behövs för byråns verksamhet till en låg kostnad.

www.advokatdata.se

7 miljoner kronor i kundåterbäring
Mer än 500 personer, som sålt sitt bolag till oss för Snabbavveckling, har fått tilläggsköpeskillingar
på sammanlagt mer än 7 miljoner kronor. Det är återbäringar från pensionsförsäkringsbolag och
bortglömda kapitalförsäkringar med mera. För oss är det självklart att detta är säljarens pengar.
Anlita en leverantör av Snabbavvecklingar Du kan lita på!

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

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954
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För dig som söker juridisk information

ÄR DU I GOTT SÄLLSKAP?
Varje månad avgörs tusentals mål i Sveriges domstolar. Men hur hittar
du det som är relevant för dig?
InfoTorg Juridik gör kvalificerade urval av avgöranden och publicerar löpande
på infotorgjuridik.se. Här hittar du också djupa analyser och senaste nytt från
juristbranschen.
Vår juridiska information blir tillsammans med information om företag, personer och fastigheter beslutsunderlag du inte har råd att vara utan.
Just nu har vi kampanjerbjudande för alla nya användare. Kontakta oss på
08-555 682 00 eller kampanj.information.se@bisnode.com.
Hos InfoTorg Juridik är du alltid i gott sällskap!

P.S.

Nu startar vi
Praktisk juridik

ADVOKATEN&MEDIERNA

Viktiga
samhällsbyggare
En central fråga i Patrik
Engellaus bok ”Min oro” är
vad som kännetecknar det
goda samhället, vilket är
en förutsättning för att det
ska kunna skapas en fungerande demokrati. Engellau
beskriver hur vissa professionella eliter, som läkare,
forskare och advokater, är
avgörande för att skapa de
det goda samhället.
”Sådana självdisciplinerade och självutvecklande
kårer, yrkesgrupper och eliter är omistliga för det goda
samhället. …//…På något
märkvärdigt sätt har de
vuxit fram av egen kraft.”
Engellau beskriver även sin
oro för politiker som riskerar att undergräva dessa
eliters ställning med olika
ingrepp. Det är något som
de svenska lärarna bittert
fått erfara.

TWITTRAT 1

Advokatsamfundet riktade skarp kritik mot förslaget om minskade anslag till
domstolarna. Regeringen föreslår i sin senaste budget att anslagen till Sveriges
domstolar minskar med 180 miljoner kronor nästa år, rapporterade medierna.
”Det är olyckligt och oklokt. Rättssäkerheten riskerar att sjunka”, sa Anne Ramberg
till Sveriges Radio. I ett twitterinlägg skrev Advokatsamfundets ordförande Bengt
Ivarsson att ”neddragningen av budgetmedel till domstolarna kan få allvarliga
konsekvenser både på kort och lång sikt. Stoppa det! ”

TWITTRAT 2

den grekiske filosofen Herakleitos brukar tillskrivas orden "Man
kan inte två gånger kliva ner i
samma flod". En vanlig förklaring som man brukar ge är att
filosofen tänkte sig tillvaron som
ständigt stadd i förändring. Men
samtidigt är inte förändringen
gränslös utan sker efter vissa
lagar. Och på samma sätt är det
med Tidskriften Advokatens
utveckling.
Som ett steg i den ständigt
pågående utvecklingen inför
vi från och med detta nummer en ny vinjett: ”Praktisk
juridik”. Först ut är advokat
Dag Wetterberg som skriver om
upphovsrätt.
Under vår nya vinjett inbjuds
alla Advokatens läsare, som
advokater, domare, åklagare eller andra engagerade personer i
rättssamhället, att skriva artiklar
om angelägna och aktuella
ämnen som inte är av debattkaraktär. Tveka inte att kontakta
redaktionen om du tror att du
har en idé du vill dryfta eller om
du vill veta mer.
Tom Knutson
Chefredaktör

Dag Wetterberg – först ut under nya
vinjetten Praktisk jurdik.

TIDSKRIFTEN ADVOKATEN ges ut av Sveriges advokatsamfund Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm Besöksadress: Laboratoriegatan 4, Stockholm Tel: 08-459 03 00 (vxl)
Fax: 08-662 30 19 E-post: advokaten@advokatsamfundet.se Ansvarig utgivare: Anne Ramberg, anne.ramberg@advokatsamfundet.se Hemsida: www.advokatsamfundet.se
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
Kamilla Kvarntorp (KK),
journalist
08-459 03 07
kamilla.kvarntorp@
advokatsamfundet.se
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Våra datarum
finns i Sverige.

Som M&A-jurist använder du datarum för konfidentiell information
vid transaktioner. Men frågan är: vet dina klienter var i världen deras
dokument befinner sig just nu?
Norstedts Juridiks datarum finns på servrar i Sverige. Den känsliga
informationen är i tryggt förvar nära dig, och naturligtvis med svensk
support vid tider då du jobbar.
Ett datarum i internationell klass. Med lokala fördelar.

Norstedts Juridik i samarbete med TeamEngine

Vill du veta mer: nj.se/datarum
Kontakta oss på: 08-598 192 71

