”Det finns en enorm potential. Men det kan leda till bakslag, och det finns
fällor.” 
arbetspsykolog jens näsström om distansarbete, på årets rakelkonferens
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Varför styckköpa kurser när
du kan få tillgång till allt?
Med vårt kursabonnemang får du en
obegränsad kompetensutveckling. Välj fritt
bland fysiska kurser, digitala livesända kurser,
e-kurser och nyhetsdagar, allt till ett fast och
förmånligt pris. Beställ nu och bestäm själv
vilken period det ska gälla.
nj.se/kursabonnemang

PS. vi har kunder som tack vare detta erbjudande genomfört hela 40 kurser under ett år!

REDAKTIONEN

Mer beständigt
än en pandemi
vad är beständigt? Inte årstiderna, de kommer och går, var och
en med sina naturfenomen och de mänskliga ritualer som hör
samman med dem. Ritualerna kan ibland förändras mycket
snabbt. Som den så kallade sjösättningen i den lokala båtklubben på Södertörn i våras, som var tydligt förändrad av coronapandemin. Eftersom majoriteten av dem som skulle sjösätta
sina båtar under den aktuella helgen tillhör både en och två och
i vissa fall tre riskgrupper togs Folkhälsomyndighetens råd på
största allvar. De sjösättande, nästan uteslutande äldre kaptener, intog en imponerade fysisk distans till varandra.
I början av oktober var det dags för den så kallade torrsättningshelgen. Nu var bilden en annan. Farbröderna skojade och kivades, höll sig tätt intill varandra i alla tunga
lyftmoment, många klappar på axeln och en och annan
skojkram. Coronaskräcken var uppenbarligen inte beständig.
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Att tillvarata
våra yrkesintressen
försäkringar som försäkringsgivare och ser fram emot
ett av advokatsamfundets ändamål är att tillvarata advokaatt samarbeta med dem igen från och med den 1 januari
ternas allmänna yrkesintressen. Det finns många an
2021.
gelägna frågeställningar att arbeta med och den senaste
Vi har också lyckats förlänga det kostnadsfria samtalstiden har vissa konkreta frågor varit aktuella. En av dem
stödet hela 2021. Jag hoppas att ledamöterna faktiskt utär det mycket utbredda missnöjet med Norstedts Jurinyttjar det vid behov.
diks informationstjänst Juno som lanserades sommaren 2019. Som ni kan läsa mer om i detta nummer har
jag och samfundets ordförande Christer
självklart har också coronapandemin medfört
Danielsson sedan årsskiftet haft en löpande
nya typer av frågeställningar från ledamödiskussion med Norstedts Juridiks vd i syfte
terna som vi aktivt arbetar med och inatt de ska åtgärda i vart fall några av de fel,
DET ÄR MYCKET formerar om på vår hemsida. Efter att vi i
brister, oflexibla licensmodeller samt orimvåras tillskrev samtliga domstolar och ett
GLÄDJANDE ATT flertal myndigheter samt försäkringsbolag
liga prisökningar som har uppmärksammats.
VI HAR LYCKATS angående vikten av att advokater kan fakDialogen pågår alltjämt, hittills har det resulterat i några förändringar (läs mer
[…] ÅSTADKOM turera i förskott för nedlagd tid synes det
på s. 8). Vi kommer att återkomockså ha tillmötesgåtts i stor utsträckning.
MA FÖRBÄTT
ma framöver angående Juno.
Advokatbyråernas likviditet verkar därmed
RINGAR I FÖR
En välfungerande informainte ha påverkats alltför negativt av pandetionsinhämtning är av helt
min vilket är glädjande.
SÄKRINGARNA
avgörande betydelse för en
SAMTIDIGT SOM
advokat vid juridisk råden annan högst anglägen fråga som vi arbetar
PREMIERNA ÄR
givning, och man ska inte
med är konkurrenssituationen för de advoOFÖRÄNDRADE
behöva hysa oro för att
katbyråer som arbetar med familjerätt. Jag
den information man
har tillsatt en arbetsgrupp med erfarna adELLER SÄNKTA.
inhämtar från en tjänst
vokater från olika delar av landet speciaman betalar för är felakliserade på familjerätt för att gemensamt
tig eller bristfällig. Det kan få allvardiskutera vad Advokatsamfundet kan göra i dessa fråliga konsekvenser och är i förlänggor. I detta arbete har jag också initierat en kontakt med
ningen en rättssäkerhetsfråga.
Akavia (tidigare Jusek) bland annat om den försäkring
de marknadsför i samarbete med Folksam som erbjuder
juridisk rådgivning med hjälp av Familjens jurist. Det är
en annan yrkesfråga som vi
anmärkningsvärt att Akavia främjar en verksamhet som
arbetat med under året
direkt konkurrerar med dem av dess egna medlemmar
är upphandlingen av en
som driver eller arbetar vid en advokatbyrå med inriktny försäkringsgivare för
ning mot familjerätt.
samfundets gruppförsäkringar, och det är mycket
glädjande att vi har lycksom synes finns det all anledning att arbeta med konkreta
ats, trots en hårdnande
frågor som berör våra yrkesintressen och det gör vi fortförsäkringsmarknad,
satt med all kraft och största engagemang.
åstadkomma förbättringar i försäkringarna
samtidigt som premierna är oförändrade eller sänkta (läs
mer på s. 11). Advokatsamfundet har tidigare
Mia Edwall Insulander
samarbetat med Länsmia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se
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Ni tolkar lagen - vi tolkar resten!
Språkservice har försett advokater och jurister med kvalificerad tolk- och översättningstjänster sedan
1995. Vi har dedikerade specialistteam som kan hjälpa dig oavsett vad du har för behov. Språkservice är
ISO 9001-certifierade sedan 2005 och har höga kvalitetsrutiner i hela vår beställnings- och leveranskedja. Kontakta oss gärna på 0770 - 45 74 58 för mer information eller besök oss på sprakservice.se
sprakservice.se..

Tolkning

Översättning

Språkservice är en av Sveriges ledande
tolktjänsteleverantörer. Vi har lång erfarenhet
av tolkningar inom juridik för bland annat
domstolar, stora advokatbyråer, enskilda
advokater, jurister, polisen och tullen
med flera.

Juridiska översättningar ställer höga krav på
översättaren. Vi använder oss därför enbart av
kvalitetssäkrade översättare som är specialiserade
inom juridiska texter, översättaren måste ha
expertkunskaper inom ämnet för att kunna
använda rätt terminologi och för att kunna leverera
en förstklassig översättning.

För att boka tolk kontakta oss på
info@sprakservice.se eller ring

För att beställa översättning eller få
en kostnadsfri offert kontakta oss på
translation@sprakservice.se eller ring

0770 -457 458

0770 -457 458

Välkommen till Språkservice, din fullservicebyrå
för språktjänster med juridisk inriktning

NYHETER
JUNO

Hård advokatkritik mot juridisk tjänst
ningen som svår att överblicka,
Böckerna kompletteras med
Många av de tekniska probleeftersom många olika faktorer
en digital nyhetstjänst och en
men har nu åtgärdats. Men anvägs in.
databas över domar.
dra finns kvar och skapar osäÄven för Cederquist har Juno
– Det är klart att det blir bökerhet, frustration och en ökad
inneburit en fördyring, mycket
kigare. Någon gång i framtiden
arbetsbörda, påpekar Johannes
på grund av att tjänsten paketehoppas vi att det publiceras en
Färje. Dessutom har nya trassrats så att det blir nödvändigt att
prislista så att vi kan använda
ligheter tillkommit.
välja det dyraste abonnemanget
tjänsten igen, summerar Anders
– Problemet nu är snarare att
Den juridiska informationsför hela byrån – oavsett det fakMalmsten.
systemet inte sällan är segt. Om
tjänsten Juno, ägd av Norstedts
tiska användandet.
De intervjuade advokaterna är
man läser omfattande dokument
Juridik, är sedan mitten av 2019
positiva till Advokatsamfundets
såsom propositioner kan det ta
ensam i Sverige i sitt segment.
kontakter med Norstedts Jurilång tid att skrolla sig ner i texMed lagtext, förarbeten, lagkomadvokat anders malmsten , delägadik. Anders Malmsten önskar
ten, säger Viviénne Dahlstrand,
mentarer, litteratur och nyhetsre på Stockholms Advokatbyrå
dessutom att Advokatsamfundet
delägare på Trägårdh Advokattjänster var Juno tänkt att bli
med sex jurister, har framför allt
ska driva på för att Norbyrå i Malmö.
ett oumbärligt redskap
reagerat på bristen på
stedts ska offentliggöViviénne Dahlstrand
för advokater och antransparens i prissättra sina priser. I förlängupplever också att bedra jurister, och tjänsningen på Juno. Någon
ningen tror Malmsten att
mötandet från kundten lanserades med slofast prislista finns inte,
det då inte skulle vara
tjänst många gånger vagans som ”En tjänst, en
istället förhandlas primöjligt att ha kvar darit nonchalant. Ibland
inloggning – allt på samset fram med varje byrå,
gens prisskillnader.
har hon eller hennes
ma ställe”.
precis som Viviénne
– En annan uppgift för
kollegor rapporterat in
Så har det nu inte rikDahlstrand vittnar om.
samfundet kan vara att
fel eller ställt frågor till
tigt blivit. Redan under Johannes
Enligt Anders Malmsten, Anders
samla in uppgifter från
kundtjänst och antingandra halvan av 2019 Färje.
som talat med kollegor Malmsten.
alla landets advokatbyen inte fått svar alls elkom hård kritik mot den
på andra byråer, kan priråer om licenskostnaderna för
ler fått vänta orimligt
nya tjänsten. Advokater larmade
set på en licens skilja på
Juno, och sedan offentliggöra
länge på att få väldigt
om tekniska problem, en svåromkring 50 procent meldem i anonymiserad form.
enkla svar.
överblickbar struktur och rena
lan två advokatbyråer.
Förutom
tekniska
sakfel i texter.
Även Advokatsamfunproblem och bristande
dets södra avdelning, där
viviénne dahlstrand uppmanar Adanvändarvänlighet har
Viviénne Dahlstrand är
vokatsamfundet att fortsätta drijohannes färje, head of digital
också många advokasekreterare, har samlat
va frågan om kvaliteten och priservices and innovation på after reagerat över priset
in uppgifter om licensset på Juno, gärna tillsammans
färsjuridiska advokatbyrån Cepå den nya tjänsten. För Viviénne
priser för olika byråer i
med andra aktörer, som Åklagarderquist, beskriver det som att
Trägårdh kom den för- Dahlstrand.
avdelningen, och funnit
myndigheten.
tjänsten helt enkelt lanserades
sta offerten på Juno som
stora variationer.
– Det ger en större tyngd åt
innan den var färdig och fullt
en stor överraskning, med en
Så länge Norstedts väljer att
synpunkterna och bättre förutfunktionell.
prisökning på 30 procent i förtillämpa olika och hemliga lisättningar för snabbare föränd– En stor utmaning var de kvahållande till tidigare motsvarancenspriser har Stockholms Adringar, säger hon.
litativa problemen med tjänsten.
de tjänster.
vokatbyrå beslutat att avstå från
Men även om problemen åtEftersom det inte finns något al– Vi reagerade starkt ifrågasätJuno.
gärdas har Norstedts Juridik ett
ternativ till Juno för svensk littetande, men efter en längre tids
– Vi sa upp tjänsten från måviktigt arbete framför sig med
ratur, och deras kundtjänst hade
korrespondens och samtal lannadsskiftet september/oktober.
att återuppbygga förtroendet
mycket begränsade öppettider,
dade vi istället på motsvaranIstället har vi köpt rättsfallskomfrån juristvärlden, påpekar Joskapade det problem för oss såde kostnad som med tidigare
mentarerna i bokform av samma
hannes Färje.
väl som för alla andra som valtjänst, berättar Viviénne Dahlförlag, till fasta priser, säger An– Förtroendet för Norstedts är
de att ge Norstedts nya tjänst en
strand, som upplever prissättders Malmsten.
numera mycket lågt, säger han.
chans när den kom, säger han.
ADVOKATSAMFUNDETS KRAV PÅ ÅTGÄRDER:
1. Kompensation för bristfälligheterna i Juno, som orsakat användarna merarbete och tidsspillan.
Det bör ske genom återbetalning av
del av erlagda avgifter, alternativt
rabatt på framtida licenser fram till
dess att åtminstone de allvarligaste
felen är rättade.
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2. En mer transparent prissättning,
som möjliggör för advokater att
kunna köpa det innehåll de faktiskt
behöver och använder, istället för
stora standardpaket med en mängd
för den enskilde advokaten onyttigt
material.

3. En mer flexibel kommersiell
licensmodell som alternativ till
Byrålicensen, som är den enda som
erbjuds idag.
4. Möjlighet att betala årslicensen
löpande månadsvis eller kvartalsvis, inte bara årsvis i förskott.

5. Uppdaterade allmänna villkor
som ger kunderna möjlighet att
kräva rättelse och ersättning för
eventuella fel eller skador som
de orsakats vid användandet av
tjänsten.
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FOTO ANDERS MALMSTEN: PETTER KARLBERG

Dyr, svårnavigerad och opålitlig. Så beskrivs den juridiska
tjänsten Juno av advokater.
Trots att Norstedts Juridik har
vidtagit åtgärder är missnöjet
fortfarande utbrett.

NYHETER
Generalsekreteraren
talade i riksdagen
Advokatsamfundets
generalsekreterare Mia
Edwall Insulander var
en av talarna vid socialutskottets
öppna utfrågning om ökad trygghet för placerade barn och unga i
riksdagens andrakammarsal den
1 oktober.
Vid utfrågningen talade Mia
Edwall Insulander särskilt om föräldraperspektivet på frågorna om
placerade barn och unga.
Juno lanserades sommaren 2019, sedan Karnov tidigare köpt delar av Wolters Kluwer, och slagit ihop de båda informationstjänsterna Karnov juridik och Zeteo. I samband med ägarbytet fick det juridiska affärsområdet det nygamla
namnet Norstedts Juridik.

Dialog har gett vissa resultat

FOTO: MICKE LUNDSTRÖM

Advokatsamfundet fick tidigt
signaler från ledamöter om de
olika problemen med Juno, och
för en dialog med Norstedts
Juridik om problemen.

sänka kostnaden för byråer med
1–10 anställda.
Samfundet har också kritiserat de allmänna villkoren för
Juno, som ger en mycket begränsad möjlighet för användare att kräva rättelse
eller ersättning för fel i
tjänsten och de skador
som dessa kan leda till.

Efter kontakter mellan samfundet och Norstedts Juridik beslutade
Norstedts om ett tak på
prishöjningar, lägre priser för byråer som köpte
advokatsamfundets genemånga licenser och fleralsekreterare Mia Edra olika paket av tjänster. Mia Edwall
wall Insulander har
Samtalen har sedan fort- Insulander.
tillsammans med ordfösatt, och Advokatsamranden Christer Danielsfundet har ställt krav på
son haft en dialog med
en rad åtgärder (se fakNorstedts Juridik antaruta).
gående Juno sedan årsAdvokatsamfundet
skiftet.
har fört fram kritik mot
– Vi har varit tydliga
prissättningen och den
med att vi agerar som ett
dåliga tillgängligheten
slags språkrör för advohos kundtjänsten. Här Christer
katerna men att vi inte
har Norstedts gjort vis- Danielsson.
kan ingå särskilda översa förbättringar, och från
enskommelser å alla adoch med december återinförs
vokaters vägnar. Vår dialog har
en särskild prismodell som ska
dock resulterat i att Norstedts

Juridik vidtagit en del åtgärder
samt tagit fram vissa nya erbjudanden och modeller, säger Mia
Edwall Insulander.
Hon konstaterar att Advokatsamfundet har mött ett mycket
utbrett missnöje med tjänsten
från alla olika typer av advokatbyråer.
– Norstedts Juridik har ett
grannlaga arbete framför sig att
försöka återuppbygga förtroendet. Jag hoppas också fortfarande på att de tillmötesgår sina
kunder på flera av de krav på
åtgärder som vi har framfört. Vi
kommer att fortsätta arbeta aktivt med den här frågan eftersom
den är mycket angelägen för kåren, summerar Mia Edwall Insulander.
advokatsamfundet har sammanställt

kritiken mot Juno i en promemoria som finns att läsa på Advokatsamfundets
webbplats,
tillsammans med svaret från
Norstedts Juridik.

NORSTEDTS JURIDIK SVARAR PÅ KRITIKEN – VÄND!

6. En tydlig åtgärdsplan, som redovisar kommande rättningar och
utvecklingsarbete i Juno, inklusive
ansvariga kontaktpersoner för
dessa, som ger svar på advokaternas oro inför framtida problem
orsakade av plattformen.
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7. Upprättande av en sida på nj.se
där man kan ta del av inkomna felanmälningar, status för dessa samt
förväntad tid då felet är rättat.
8. Redovisning av användarstatistik
(något som är helt obefintligt idag),
samt utökade möjligheter för advokatbyråerna själva att centralt

kunna se hur användandet fördelar
sig mellan de olika användarna för
att på så sätt kunna optimera sitt
användande av tjänsten.
9. Utökad tillgänglighet för kundtjänst, jourbemanning under helgdagar och fler möjligheter till ”självhjälp” vid enklare ärenden.

JK överklagar
nämndbeslut
Justitiekanslern (JK)
överklagade den 29
september ett beslut
av Advokatsamfundets disciplinnämnd. Genom beslutet tilldelade
nämnden advokaten varning
med högsta möjliga straffavgift,
50 000 kr. JK yrkar i överklagandet att Högsta domstolen (HD),
med ändring av disciplinnämndens beslut, ska utesluta advokaten ur Advokatsamfundet.
Advokatsamfundets disciplinverksamhet står under
tillsyn av JK, som granskar alla
Advokatsamfundets beslut i disciplinärenden och får överklaga
disciplinnämndens beslut till HD.
Senast JK överklagade disciplinnämndsbeslut var 2012.

Vägledning ska stärka
barnens rätt på nätet
För att stärka barns
rättigheter på nätet har
Barnombudsmannen,
Statens medieråd och Datainspektionen tagit fram en vägledning, Barns och ungas rättigheter
på digitala plattformar, för aktörer
som ansvarar för sociala medier,
spel och andra digitala miljöer.

Webbplats ska främja
god förvaltningskultur
Statskontoret har lanserat en ny
webbplats med syfte att främja
en god förvaltningskultur i staten. Webbplatsen bjuder på olika
verktyg och underlag som stödjer
myndigheter att skapa och upprätthålla en god förvaltningskultur i staten.
www.forvaltningskultur.se
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Domarnämnden ska ansvara för säkerhetsprövningen av cheferna för
de allmänna dom stolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna,
Arbetsdomstolen och hyres- och
arrendenämnderna i Stockholm,
Göteborg och Malmö, föreslår regeringen i en proposition. Syftet
är att skapa en ändamålsenlig
ordning för säkerhetsprövning
som bidrar till att värna domstolarnas och domarnas oberoende
ställning.
Prop. 2020/21:11

Svårt jämföra våldtäkt
i Europas olika länder
Lagstiftning och statistikmetoder i Sverige
medför att antalet våldtäktsanmälningar i statistiken blir
fler än i många andra länder. Med
samma rättsliga och statistiska
förutsättningar som i Tyskland
skulle Sverige hamna i mitten av
den europeiska statistiken över
anmälda våldtäkter, enligt en ny
rapport från Brottsförebyggande
rådet, Brå.
Sverige sticker heller inte ut
när det gäller andelen kvinnor
som i en europeisk brottsoffer
undersökning uppger att de
någon gång har utsatts för våldtäkt.
Anmälda och uppklarade våldtäkter
i Europa. Svårigheter vid internationella jämförelser (Brå 2020:2)

Tullen kan lättare
ingripa vid gränsen
Tullverket föreslås få
utökade befogenheter
att ingripa vid misstanke
om brott. Det innebär att Tul�len kan få ingripa vid misstanke
till exempel om människohandel
eller penningtvätt, eller om att
stöldgods är på väg att föras ut
ur landet. Bakgrunden är bland
annat att internationella stöldligor
står för en stor del av tillgreppsbrottsligheten i Sverige. I dag
kan Tullen ingripa mot misstänkt
brottslighet bara i de fall där
myndigheten har befogenhet att
utreda brottet.
Finansdepartementets PM
Ändringar i smugglingslagen
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NORSTEDTS JURIDIK SVARAR PÅ KRITIKEN

”Vi har tagit till oss av reaktionerna”
Norstedts Juridiks vd Alexandra Åquist svarar på kritiken
och betonar att företaget
lyssnar på de synpunkter som
kommer och hela tiden arbetar
för att förbättra användarupplevelsen av Juno.
I sina skriftliga svar till Advokaten uppger Alexandra Åquist, vd
för Norstedts Juridik, att företaget har en löpande dialog med
kunderna för att förstå vilka
förbättringar som behövs för att
uppnå en så bra kundupplevelse
som möjligt.
”Vi på Norstedts Juridik eftersträvar att konstant förbättra vår
verksamhet för att kunna ge våra
kunder den bästa tänkbara användarupplevelsen. Därför har
vi tagit till oss av de reaktioner
vi har fått från vissa kundgrupper och inför nu ett antal åtgärder. I takt med att vi kontinuerligt finjusterar vår affärsmodell
ser vi över frågor som prissättning, kundtjänst, informationsgivning, och den löpande dialogen med våra kunder, skriver
hon.”
flera olika specifika åtgärder på olika
områden.

alexandra åquist pekar på

Brister i navigation och sökfunktion, långsamhet och felaktigheter i texter.
”Vi utökar nu, med start i
november, våra informations
insatser kring tekniska uppdateringar av systemet, nya användarfunktioner och material
för att kunna erbjuda möjlighet
att göra just det som våra ledord
indikerar, att fatta bättre beslut,
snabbare.”
Kundtjänst är svårt att nå, svarar
inte på frågor eller svarar nonchalant.
”I början av januari kommer
vi att utöka öppettiderna i vår
kundtjänst och allokerar personal för jourkundtjänst utöver
ordinarie öppettider och tillsätter nu också ytterligare resurser

Alexandra Åquist, vd för Norstedts Juridik.

vars främsta fokus kommer att
vara bibehålla en löpande dialog
med våra kunder.”
Juno innebär en fördyring jämfört med tidigare motsvarande
tjänster.
”Från och med december
kommer vi att återintroducera
den prismodell vi tidigare har
haft för byråer med 1–10 anställ-

da, som innebär att dessa nu endast kommer att betala licens för
de användare som man aktivt
beställer åtkomst till.”
Paketeringen av tjänster är
oflexibel.
”Vi har nyligen utökat erbjudandet med två nya paketeringar, och kommer löpande att utvärdera resultatet av dessa.”
ADVOKATEN NR 8 • 2020
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Domarnämnden ska
säkerhetspröva domare
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KONTORSFÖRSÄKRINGEN
Kontorsförsäkringen kommer efter årsskiftet i huvudsak att fungera på samma sätt som idag. Ett
krav införs dock på att larm som uppfyller larmklass 2 ska finnas på kontoren. Denna förändring uppvägs enligt WTW för dem som ännu inte har denna typ av larm av premiesättning, att grundsjälvrisken
sänks från 8 000 kr per skada till 0,1 prisbasbelopp, samt att försäkringen nu innehåller den mindre
dataskyddsförsäkringen. För att försäkringstagare som ännu inte har sådant larm inte ska drabbas
negativt kommer ingen nedsättning i ersättningen att göras om man drabbas av ett inbrott under
2021 (gäller första inbrottet).
Bytet av försäkringsgivare innebär också vissa justeringar i tjänstereseförsäkringen och olycksfallsförsäkringen. I rättsskyddsförsäkringen införs en begränsning i arvode vid tvist med klient.
Försäkringstagarna kommer att informeras om ändringarna mer ingående innan förnyelsen av försäkringen.
ÖVRIGA FÖRSÄKRINGAR
Advokatbyråer har också möjlighet att teckna andra försäkringar som Advokatsamfundet och WTW
förhandlat fram:
Cyberförsäkringen omfattar ersättning för incidenthantering av it-säkerhetsexperter och andra
funktioner som krävs, men den ger också ersättning för utebliven intäkt till följd av angreppet.
Försäkringen omfattar också skadeståndsansvar och skydd för administrativa sanktioner till följd
av brott mot dataskyddsförordningen.
Sjukvårdsförsäkringen ger tillgång till snabb specialistvård, effektiv rehabilitering och hälsofrämjande tjänster. Försäkringen kan nytecknas till och med 64 års ålder och gäller till utgången av det år
man fyller 70 år.
Sjukavbrottsförsäkring skyddar byråns fasta kostnader om en nyckelperson blir sjukskriven under
en längre tid.
Rapportera in skadeanspråk eller omständigheter som kan komma att leda till skadeståndsanspråk
I samband med bytet av försäkringsgivare för
språk eller omständigheter som kan komma
Kontakta gärna WTW för vägledning,
grund- och tilläggsförsäkringen är det viktigt
att leda till skadeståndsanspråk till befintlig
på mejl advokatservice@willis.com eller
att omgående rapportera in skadeståndsanförsäkringsgivare.
telefon 08-546 359 60.

ADVOKATSAMFUNDETS FÖRSÄKRINGAR

Lyckad upphandling ger fortsatt
starka advokatförsäkringar

FOTO: TT, FREDRIK PERSSON

Möjlighet för advokatbyrå att
teckna högre försäkringsbelopp
på tilläggsförsäkringen avseende ansvar och att dataskydd
ingår i kontorsförsäkringen
är de stora nyheterna efter
upphandlingen av advokatförsäkringar.
Länsförsäkringar Sak tar från
den 1 januari 2021 över ansvaret
för den obligatoriska ansvarsförsäkringen, tilläggsförsäkringen
samt kontorsförsäkringen, sedan
Advokatsamfundet och försäkringsförmedlaren Willis Towers
Watson (WTW) genomfört en
ny upphandling.
För den obligatoriska försäkringen innebär bytet oförändrade villkor och premier. Til�läggsförsäkringen bjuder dock
på nyheter. Advokatbyråer med
ADVOKATEN NR 8 • 2020

på WTW har samarbetet med If,
som är nuvarande försäkringsgivare, fungerat bra, men Länsförsäkringar kunde erbjuda både
förmånligare
premier
och lägre grundsjälvrisk.
en annan nyhet är att til�Dessutom ut
ökas konläggsförsäkringen från
torsförsäkringen med en
och med denna förnymindre dataskyddsförelse kommer att förnyas
säkring.
utan att advokatbyråerSusanna
Rydström
na behöver skicka in en
understryker att datasvarsblankett.
skyddet endast utgör ett
– Vi hoppas och tror Johan Josjö.
grundskydd, och att adatt det kommer att unvokatbyråerna bör se över förderlätta för advokatbyråerna.
säkringsskyddet för dataintrång.
Försäkringstagarna kommer att
– Under den här tiden då
informeras om förändringen och
många arbetar hemifrån har vi
vad det innebär mer ingående,
tyvärr sett en ökad risk för cysäger Lisa Widlund på WTW.
berangrepp, då skyddet ofta är
Även den frivilliga kontorsförsämre vid uppkoppling hemifrån
säkringen kommer från årsskiftet
jämfört med kontoret, säger hon,
att tillhandahållas av Länsförsäkoch tillägger att man för ett mer
ringar. Enligt Susanna Rydström

upp till 50 jurister kan efter
årsskiftet teckna försäkringen
med försäkringsbelopp upp till
75 miljoner kronor.

omfattande skydd för verksamheten bör teckna en separat cyberförsäkring.
advokat johan josjö har varit med
i upphandlingen som medlem
i samfundets arbetsgrupp avseende försäkringar. Han beskriver processen som en framgångsrik upphandling, med väl
genomarbetade offerter att ta
ställning till.
– Jag kan inte vara annat än
mycket nöjd med utfallet. Trots
en hårdnande marknad för försäkringsköpare, bland annat vad
gäller professionsansvarsförsäkring, får advokatkåren genom
denna upphandling oförändrade
eller sänkta premier och dessutom ett förbättrat försäkringsprogram. Det är givetvis ett verkligt
glädjande resultat, säger han.
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HD beviljar inträde
i Advokatsamfundet
Högsta domstolen (HD)
ändrade i början av
oktober ett beslut från
Advokatsamfundets styrelse och
beviljade en person inträde i samfundet. Enligt HD fanns det kritiska synpunkter på den sökande
som måste tillmätas betydelse,
men vid en helhetsbedömning är
inte kritiken sådan att den skapar
tvivel om personens lämplighet,
menade HD. Den som har fått
avslag på en ansökan om inträde
i Advokatsamfundet får enligt rättegångsbalkens regler överklaga
beslutet till HD.
HD:s mål nr Ö 1151-20

Lämplighetskrav
för LVU-biträden
Regeringen föreslår i
en proposition särskilda
lämplighetskrav för offentliga biträden i mål och ärenden enligt lagen om vård av unga.
Endast den som på grund av sina
kunskaper och erfarenheter och
även i övrigt är särskilt lämplig
för uppdraget ska få förordnas.

Fler klagomål med GDPR
Sedan dataskyddsförordningen (GDPR) infördes i
maj 2018 har Datainspektionen tagit emot omkring 3 000
klagomål per år om hantering av
personuppgifter. Året innan GDPR
började gälla tog myndigheten
emot cirka 500 klagomål. Den
vanligaste rättigheten som berörs
i klagomålen är rätten till radering. Den näst vanligaste är rätten
till registerutdrag.
Datainspektionens rapport 2020:4

Thorblad ska utreda
hemliga tvångsmedel
Regeringen har utsett
Domstolsverkets f.d.
generaldirektör Barbro
Thorblad till utredare för att
se över delar av lagstiftningen
om hemliga tvångsmedel, med
syftet att utöka möjligheterna
att använda hemlig avlyssning
och övervakning av elektronisk
kommunikation, hemlig kamera
övervakning och hemlig rumsavlyssning.
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Hina Jilani tilldelas Stockholm
Human Rights Award 2020
Banbrytande pakistansk advokat och demokratikämpe får
människorättspriset.
Hina Jilani, banbrytande advokat, förkämpe för demokrati och
ivrig aktivist för medborgerliga
rättigheter, tilldelas Stockholm
Human Rights Award 2020.
Jilani, som växte upp i Paki
stan, grundade 1980 den första
advokatfirman i landet med enbart kvinnor för att tillhandahålla rättslig hjälp till kvinnor.
Hennes verksamhet utvidgades
till att omfatta undervisning om
juridiska frågor, forskning och
skydd mot utnyttjande.
år 1980 grundade hina jilani också Women’s Action Forum, en
kampanjgrupp som förespråkade kvinnors rättigheter och utmanade de diskriminerande lagar som hon hade växt upp med.
– För att nå fram till nya platser kan man inte följa upptrampade stigar, men att avvika från
stigen är sällan enkelt – det kräver stor uthållighet och mod,
säger Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander i en kommentar och
tillägger:
– Hon är en äkta pionjär, och
hennes kamp mot systematiska
orättvisor, där hon har stått upp
för mänskliga rättigheter för de
mest utsatta i samhället – kvinnor, barn och minoriteter – är
av yttersta vikt och en inspirationskälla för oss alla som tror
på demokrati, på rättsstaten och
på lika möjligheter för alla världens medborgare. Som advokatkollega, kvinna och människa
känner jag den största beundran för årets pristagare.
År 1990 var Hina Jilani med

Hina Jilani grundade 1980 den första advokatfirman i Pakistan med enbart
kvinnor.

och grundade Dastak, en skyddad plats som ger fri juridisk
rådgivning och stöd åt kvinnor som flyr från könsrelaterat våld. Dastak arbetar också
med att öka uppmärksamheten
på frågor som våld i nära relationer, barnäktenskap och ”he-

dersmord”. Hina Jilanis arbete
gör att hon ofta utsätts för fientlig propaganda, gripanden, hån
och hot, men hon fortsätter att
bo och arbeta i Lahore, där hon
förblir engagerad för social förändring i hjärtpunkten för människorättsrörelsen.

STOCKHOLM HUMAN RIGHTS AWARD
Stockholm Human Rights Award delas ut varje år av Sveriges advokatsamfund, International Bar Association (IBA)
och International Legal Assistance Consortium (ILAC) till en person eller organisation som har arbetat för att främja
internationell rättvisa och att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna.
Prisceremonin som skulle ha ägt rum den 30 november i år har blivit framflyttad på grund av coronapandemin
och de reserestriktioner som gäller och de försiktighetsåtgärder som behöver iakttas från smittskyddssynpunkt.
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VÄRLDEN
EU:S RAPPORT OM RÄTTSSTATSPRINCIPEN 2020

Rättsväsendets oberoende
fortfarande ett orosmoment
EU-kommissionen har publicerat sin första årliga rapport om
rättsstatsprincipen. Rapport
arbetet är inriktat på fyra
huvudpelare: rättssystemet,
regelverket för korruptionsbekämpning, mediernas mångfald och andra institutionella
kontroller och motvikter.
Rapporten består av en allmän
rapport och 27 landkapitel, ett
för varje medlemsstat i EU.
I den allmänna rapporten
konstaterar kommissionen att
insatser pågår i ett antal medlemsstater för att stärka rättsväsendets oberoende och minska
den verkställande eller lagstiftande maktens inflytande över
rättsväsendet – men rättsväsendets oberoende är fortfarande
ett orosmoment i några medlemsstater.
I vissa medlemsstater har
förändringarnas inriktning gett
upphov till allvarlig oro över reformernas inverkan på rättsväsendets oberoende. Det gäller
Ungern och Polen, och utmaningar kvarstår också i Bulgarien, Rumänien, Kroatien och
Slovakien.
Kommissionen noterar att politiska angrepp och mediekampanjer mot domare och åklagare
rapporteras ofta i vissa med-

offentlig och privat korruption,
att de rättsliga garantier som
underbygger mediernas frihet
och mångfald härrör från både
grundlag och allmän lagstiftning
och verkar genomföras fullt ut
i praktiken samt att de villkor
som svenska journalister arbetar
under bedöms höra till de mest
gynnsamma i världen.
i rapporten noterar kommissionen

EU-kommissionens ordförande
Ursula von der Leyen, som tog initiativet till att skapa den europeiska
rättsstatsmekanismen.

lemsstater. I flera fall inriktas angreppen mot domare och åklagare som tar offentlig ställning för
att fördöma en utveckling som
skulle kunna skada rättsväsendet som helhet.
konstaterar
kommissionen att det svenska
domstolsväsendet kännetecknas av en hög grad av uppfattat
oberoende, att Sverige uppfattas som ett av de minst korrupta länderna i EU och i världen
och att strafflagstiftningen kriminaliserar de flesta former av

i kapitlet om sverige

bland annat att en reformprocess har inletts för att ytterligare stärka det svenska domstolsväsendets oberoende, genom
kommittén för utredning av ett
förstärkt skydd för demokratin
och domstolarnas oberoende,
samt att antagandet av lagstiftning kännetecknas av en särskilt inkluderande process med
det offentliga remissförfarandet
som är öppet inte bara för berörda myndigheter och intressenter
utan också för andra organisationer och enskilda.
En av de aktörer som kommissionen konsulterar i arbetet med rapporten är Rådet för
de europeiska advokatsamfunden (CCBE). CCBE:s ständiga
kommitté har träffat Emmanuel
Crabit, EU:s direktör för grundläggande rättigheter och rättstatsprincipen, som presenterade huvuddragen i utvecklingen.

FOTO: EU/ETIENNE ANSOTTE

CCBE bestört över allvarliga övergrepp mot advokater
Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) uttrycker
sin oro och bestörtning över att
advokater utsätts för övergrepp
i Bangladesh, Haiti, Pakistan,
Sudan och Turkiet.
CCBE har sänt brev till presidenten i Turkiet och till premiärministrarna i de övriga länderna till stöd för advokaterna.
I Haiti sköts Monferrier DorADVOKATEN NR 8 • 2020

val, ordförande i Port-au-Princes advokatsamfund, till döds
av okända män den 28 augusti.
Mordet kan knytas till en intervju med Dorval om författningsreform och val.
I Bangladesh, Pakistan och
Sudan har advokater frihetsberövats och torterats eller misshandlats i samband med sin
yrkesutövning och i flera fall
behövt sjukhusvård.

I Turkiet lät Ankaras chefs
åklagare gripa 48 advokater och
7 biträdande jurister den 11 september. De kan hållas i arrest
minst 12 dagar utan tillgång till
advokat. Enligt CCBE är det en
följd av Turkiets nya lagstiftning
om alternativa advokatsamfund.
Sedan 2016 har över 1 600 advokater gripits i Turkiet, varav
mer än 600 har dömts till fängelsestraff.

Advokater tilldelas
Right Livelihood-priset
Bland de
fyra männi
skorättsför
svarare som
är 2020 års
mottagare
av Right
Livelihoodpriset har
Nasrin Sotoudeh.
tre advokatbakgrund:
den iranska advokaten och
människorättsaktivisten Nasrin
Sotoudeh; Bryan Stevenson som
leder människorättsorganisationen Equal Justice Initiative of Alabama och är medlem av delstaten
Alabamas advokatsamfund samt
advokat Lottie Cunningham Wren
som försvarar de nicaraguanska
urfolkens lagliga rätt till mark
och naturresurser och har gjort
viktiga insatser för att stärka
urfolkens juridiska skydd. Den
fjärde pristagaren är den belarusiske demokrati- och människorättsaktivisten Ales Bjaljatski.

Law Society: Coronalag
har drabbat utsatta
Engelska advokatorganisationen Law Society
har publicerat en rapport: Law under lockdown. Rapporten analyserar vilka effekter
åtgärderna mot coronaviruset
har fått för utsatta gruppers
tillgång till rättslig prövning, till
rättsligt biträde och till offentlig
service, särskilt hälsovård och
socialtjänst.
Enligt Law Society har de hastigt beredda lagarna och besluten
särskilt drabbat människor i institutioner som fängelser, asylförvar
och vårdhem samt människor
med särskilda behov som funktionshindrade, barn och offer för
våld i hemmet.
Law Society föreslår att regeringen ska utvärdera om alla
åtgärderna i den brittiska coronaviruslagen verkligen behövs,
säkerställa att utsatta grupper
får rättshjälp för att få sina rättigheter prövade, se till att domstolarna fungerar samt förbättra
information och både insamling
och utvärdering av data om hur
åtgärderna påverkar de utsatta.
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REPORTAGE
RAKEL 2020

Reflektion och kunskap
Rakelkonferensen blev, som så
mycket annat detta coronans
år, digital. Lämpligt nog var
temat också omställning.

FOTO: MICKE LUNDSTRÖM

TEXT: ULRIKA ÖSTER OCH TOM KNUTSON
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rets Rakelkonferens var den fjortonde
i ordningen, men blev också den första digitala. 107 deltagare, drygt hälften advokater eller biträdande jurister, deltog via mötesappen Teams. Årets konferens
fick en ny form också på annat sätt, genom
att programmet tagits fram med utgångspunkt i svaren på en enkät som sändes ut
under våren, i samband med att den ordinarie Rakelkonferensen ställdes in.
I centrum av konferensen stod fyra erfarna
Storhildor, lagmannen Lena Egelin, ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Helena Jäderblom, advokaten Eva Hägg och polismästaren Carin Götblad, som delade med
sig av sina erfarenheter av karriär och chefskap. Panelen samtalade omkring tre olika
frågeställningar som tagits fram utifrån enkätsvaren. Samtalet modererades av Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.
Den första diskussionspunkten handlade
om ledarskapet och möjligheten att avancera inom rättsväsendet och advokatkåren, ett
område där många enkätbesvarare uttryckt
en del missnöje. Paneldeltagarna var här
ense om att både strukturella och individu16

en central fråga på advokatbyråerna och nåella faktorer kan spela roll. Exempelvis har
got man arbetar mer professionellt med än
domstolarna en tydlig karriärväg, där inditidigare.
viduella chefer inte på egen hand kan lyfta
– Det är viktigt att coacha och hitta vägar
upp medarbetare till chefspositioner.
för de som vill och är intressera– Det är ingen bra idé att ändde av ett ledarskap, sa Eva Hägg.
ra systemet med DomarnämnCarin Götblad, tills helt nyden som föreslår och regeringen
”DET ÄR VIKTIGT
ligen regionspolischef i polissom beslutar vem som ska utATT COACHA OCH region mitt, berättade att hon
nämnas. Det ska vi vara rädda
HITTA VÄGAR
arbetat strategiskt och framom, bland annat med tanke på
domarnas oberoende och självFÖR DE SOM VILL gångsrikt just med att öka andeständighet, sa Helena JäderOCH ÄR INTRES len kvinnliga chefer i sin region.
Det går dock inte att slappna av
blom, och fortsatte:
SERADE AV ETT
bara för att de kvinnliga ledarna
– Däremot kan vi som chefer
LEDARSKAP.”
blivit fler, påpekade hon.
hitta talangerna och uppmunt– Så snart man släpper arbera dem.
eva hägg
tet för detta så minskar andelen
Domarkollegan Lena Egelin
kvinnor igen. I typiskt manliga
höll med om att hon som chef
miljöer tycks det vara så att chefer lätt falkan stödja sina medarbetare på många oliler tillbaka till att rekrytera dem som liknar
ka sätt, men konstaterade också att hennes
dem själva mest, sa Götblad.
generation av domstolschefer är självlärda
i ledarskap.
OLIKA ERFARENHET AV RÖRLIGHETEN
Satsningen för att få fler kvinnliga ledare
Den andra frågan rörde rörligheten på juristhar gått långsammare på advokatbyråerna
arbetsmarknaden. En stor del av dem som
än i rättsväsendet, konstaterade Mia Edwall
besvarat enkäten hade här uppgett att de
Insulander, som frågade Eva Hägg varför det
inte planerade att stanna någon lång tid på
är så. Eva Hägg konstaterade att det idag är
ADVOKATEN NR 8 • 2020
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I centrum av konferensen fanns fyra erfarna Storhildor, lagmannen Lena Egelin, ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Helena Jäderblom, advokaten Eva
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Mia Edwall
Insulander.

Helena Jäderblom.

Eva Hägg.

Carin
Götblad.

Hägg och polismästaren Carin Götblad.

den nuvarande arbetsplatsen, berättade Mia
Edwall Insulander, och frågade de fyra paneldeltagarna hur de planerat sina karriärer.
Erfarenheterna såg olika ut. Domarna Helena Jäderblom och Lena Egelin pekade på
att domarbanan i sig innebär att man får pröva en mängd olika uppgifter.
– Ska man göra reklam för domarbanan
så är det ett starkt argument: att vi gör så
mycket, sa Egelin, som också konstaterade att domstolarna har en viktig utbildande funktion, vilket kräver en stor rörlighet i
vissa grupper av medarbetare.
Domarbanan har dessutom öppnats allt
mer, vilket är bra och bidrar till en kvalitetshöjning när exempelvis advokater och
åklagare kommer in i domstolarna, enligt
de båda domarna.
Inom polisen har problemet snarast varit
att medarbetare stannar hela livet, påpekade Carin Götblad. Hon själv utgör dock ett
undantag. Att hon under en period lämnade Polismyndigheten för att vara chefsjurist
på Statens institutionsstyrelse sågs inte med
blida ögon av alla inom Polisen, men det gav
oerhört mycket, fastslog Carin Götblad, som
tillade att detta var 25 år sedan.
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– Nu uppmuntrar vi externa erfarenheter.
Götblad berättade också att Polisen får in
ganska många ansökningar från både Åklagarmyndigheten och från advokatbyråerna.
– Det är jag glad för, eftersom det höjer
den rättsliga nivån inom myndigheten. Det
är viktigt att vi vårdar dessa medarbetare,
sa Carin Götblad.
FAMILJELIV KONTRA KARRIÄR
Den sista diskussionspunkten tangerade ett
ämne som ibland ses som lite känsligt: Kan
det vara så att kvinnor helt enkelt värderar
familj och andra så kallade mjuka värden högre än män, och att det delvis förklarar kvinnors sämre karriärmöjligheter? Oavsett värderingar så visade enkätsvaren att kvinnor
upplever sig ta ett större ansvar för familjelivet, att de är mer stressade än sina manliga
kolleger. Så, frågade Mia Edwall Insulander,
hur svårt är det att kombinera föräldraskap
med en juristkarriär?
– Det går men det är svårt, fastslog Carin
Götblad, som själv varit ensamstående mamma under sin karriär.
Hon tillade att det inte går att få allt, men
i ett jämställt förhållande kan parterna tu-

ras om att satsa på karriär och att ta ansvar
för familjelivet.
Även Lena Egelin och Eva Hägg bekräftade bilden av att kvinnor generellt tar mer
ansvar för barn och familj och och är den
som planerar i en familj.
Finns det också olika förväntningar på
kvinnor och män, och gör det att personer
bedöms olika beroende på kön? Ja, sa Carin
Götblad. Men Helena Jäderblom opponerade sig en aning.
– Jag känner inte igen mig i det. Att vissa känner så är sorgligt. Kanske förväntar
många olika reaktioner som inte finns egentligen, sa Jäderblom, och tillade att de egna
förväntningarna och kraven, dem får man
helt enkelt släppa.
Konferensen avslutades med en frågestund, som delvis kom att handla om kvinnors och mäns olika förhållande till arbetet,
men också om vikten av att kunna stå emot
omgivningens och sina egna krav på ett visst
uppträdande.
Rakelkonferensen var ursprungligen
planerad att hållas i Stockholm i mars,
men fick ställas in på grund av corona
pandemin. ¶

»
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Flexibelt arbete
– möjlighet eller
potentiell kvinnofälla?
Distansarbetet under coronapandemin har
lagt grunden för ett radikalt förändrat sätt
att arbeta på advokatbyråer. Det finns en
enorm potential till ett bättre arbetsliv.
Men även faror.
Arbetspsykolog Jens Näsström har under vår
och sommar i år undersökt hur distansarbete påverkar affärsjurister och bolagsjurister
och vilken effekt det har. Han presenterade sin undersökning vid Rakelkonferensen.
De två huvudsakliga frågeställningarna har
varit hur medarbetarnas välbefinnande och
produktiviteten påverkats. De två områdena
hänger intimt samman.
– Allt står och faller med att man är i balans och mår bra. Det går inte att särskilja
välbefinnande från produktivitet hos jurister, sa Jens Näsström.
Det visar sig att nedstängningen haft positiva effekter. Jämfört med före nedstängningen så har utmattningsnivåerna sjunkit med i
genomsnitt 15 procent utmattade.
– Jag kan inte komma på någon annan förändring eller intervention än distansarbetet
som skulle kunna åstadkomma en så pass
stark och bred, positiv förändring, poängterade Näsström.
Även nivåerna för balans och fritid har
förändrats till det bättre under nedstängningen, med en ökning med 11 procent jämfört med före nedstängningen. Bilden på
området är dock blandad. Jurister med barn
under tolv år upplever en försämrad balans,
medan de som har äldre barn upplever en
bättre balans, troligen för att de äldre barnen är mer självgående.
Undersökningen visar också att klienterna
är i stort sett lika nöjda med sina advokater
som de var före pandemin och distansarbetet, vilket juristerna själva också uppfattat.
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mer avslappnat och lättare när man får regINTE PROBLEMFRITT
lera själv där hemma.
De flesta affärsjuristerna, både kvinnor och
Vissa har det besvärligare än andra vid dismän, har mått bra under nedstängningen.
tansarbete. En sådan grupp är nyanställda ju– Men en ganska stor grupp har det tufft,
rister. Som nyexaminerad jurist är man långt
vilket följer ett mönster som min forskning
ifrån flygfärdig.
hade identifierat före pandemin. Och bland
– Hur ska jag leda och utveckla mig själv
dem mår kvinnorna sämst, säger Näsström
när jag arbetar ensam och inte har något näroch utvecklar resonemanget:
varande ledarskap i traditionell mening? Vi
– Det är ett mönster som jag sett i flera
som är äldre fortsätter att arbeta ungefär
av mina studier, och som jag kallar för ”the
som vanligt. Är man ny har man
troubled quartile”. Det vill säga
inte det i ryggraden på samma
en fjärdedel av juristerna har det
riktigt tufft. Ska man göra insatÅ ANDRA SIDAN sätt, sa Näsström.
Även trångboddhet är en riskser som ger så stort resultat som
SER VI ATT NÄR
faktor. Arbetar på man på sammöjligt så ska man rikta in sig på
KVINNOR FÅR
ma ställe som man har sin fritid
den gruppen. Och specifikt de
ÖKAD AUTONOMI kan gränsen mellan arbete och
kvinnliga affärsjuristerna.
Hur distansarbetet uppfattas
SÅ MINSKAR NI fritid också bli otydlig.
Det finns även risk för att perär inte heller konstant, påpekaVÅERNA AV
soner som är blyga, introverta
de Näsström.
DEPRESSION
och tillbakadragna försvinner
– Det där ändrar sig utifrån
från arbetsgemenskapen. Envad man har för bostad, familje[…] NYCKEL
ligt Näsström betonade såväl
situation och fas i livet. Det finns
ORDEN ÄR
delägare som biträdande jurismånga bakgrundsvariabler som
AUTONOMI OCH
ter i undersökningarna vikten
påverkar. Personlighetsdrag, hur
FLEXIBILITET.”
av att man ömsesidigt håller en
långt man har att pendla och om
kontinuerlig kontakt levande.
ens partner är arbetslös.
jens näsström
En särskilt utsatt grupp kan
Jens Näsström betonade att
småbarnsföräldrar vara. Inte
det finns flera problem som rör
minst för kvinnor kan distansarbete vara en
distansarbete. De som arbetar hemma prekvinnofälla. Visserligen kan distansarbete
sterar visserligen minst lika bra som kollespara in tid, men:
gorna på kontoret. Men tidigare forskning
– Vi kan se positiva effekter, men för kvinvisar att de distansarbetande har betydligt
nor kanske de helt eller delvis äts upp av att
mindre ”face time” med cheferna vilket i sin
den här nya energin och tiden läggs på saker
tur leder till att de befordras bara hälften
som inte leder till ökad återhämtning och
så ofta som de kollegor som är på plats. De
välbefinnande, sa Näsström, och fortsatte:
som arbetar hemma arbetar också längre på
– Å andra sidan ser vi att när kvinnor får
dagen, och har kortare och färre pauser. Nåökad autonomi så minskar nivåerna av degot som kan bli problematiskt på lång sikt.
pression. Vi ser även en ökad flexibilitet, vil– Vi vet inte om arbetsbelastningen är jämket kan förstärka välbefinnandet. Nyckelorförbar med den på kontoret eller om det är
ADVOKATEN NR 8 • 2020
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Paneldeltagarna
instämde i de synpunkter och slutsatser som
arbetspsykolog Jens
Näsström framförde. Deltagarna ansåg att arbetet
under coronapandemin
fungerat bra, men de
uttryckte samtidigt att
de såg fram mot en mer
normal arbetstillvaro.
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den är autonomi och flexibilitet. Men det
har vi inte i så hög utsträckning i nuläget.
Vi hade det definitivt inte i nedstängningen.
Då kunde man inte välja var man skulle vara.
LOCKANDE FRAMTID
Jens Näsström betonade att nätverk inom
den egna arbetsplatsen är avgörande för
möjligheten till karriär. I det sammanhanget
är det kanske inte enbart negativt med distansarbete. Det traditionella nätverkandet
där män ofta är framgångsrika kan minska
i tider av distansarbete. Det som är kvar är
de professionella kontakterna, där det går att
arbeta upp ett annat slags nätverk. Enligt Jens
Näsström kan nedstängningen under coronapandemin vara inledningen till en radikalt
annorlunda framtid på många arbetsplatser.
– Jag ser det här som den största potentiella förändringen av juristyrket på etthundra
år, sa han med emfas, och tillade att byråerna
enligt hans uppfattning redan varit igenom
det värsta.

Före nedstängningen var distansarbetet
mycket begränsat på många byråer. Under
nedstängningen tvingades många att arbeta
hemifrån. Båda dessa ytterligheter är negativa, enligt Jens Näsström.
– De positiva effekterna kommer när man
skapar flexibilitet och de anställda får välja,
sa Näsström.
Han berättade att olika undersökningar,
som visserligen ska tas med en nypa salt eftersom resultaten kan förändras över tid, visar att många jurister är intresserade av att
arbeta på distans. Framförallt kvinnliga jurister, som kan få livspusslet att gå ihop på
ett helt nytt sätt.
– Jurister har en hög drivkraft, och arbetsgivaren kan lita på att de gör bra val. Och det
är en viktig faktor i att skapa en framgångseffekt när det nya arbetssättet implementeras.
Näsström tyckte att man ska kalla den nya
formen av arbete, där distansarbete varvas
med närvaro på kontoret efter individens
och organisationens behov, för hybridarbe-

te. Och det är, menade han, viktigt att detta
arbete får byggas upp utifrån en vetenskaplig grund.
– Det ska baseras på forskning och mätningar, inte killgissningar, där vi väger in såväl individens behov som organisationens.
Vi måste också kompensera distansen med
distansledarskap och självledarskap, och vi
måste ha verktyg för det, sa Näsström och
fastslog att många jurister påverkas av en
tillvaro med mer distansarbete, på ett sätt
vi ännu inte sett fullt ut:
– Det finns en enorm potential. Men det
kan leda till bakslag, och det finns fällor. Vi
har inte någon karta och området är komplext och stort, till exempel har inte humanjuristernas situation undersökts.
Näsström har initierat ett treårigt forskningsprojekt om hybridarbete för jurister.
Det ska utföras av ett team från Handelshögskolan och internationella experter som
systematiskt ska kartlägga distansarbete i advokat- och juristbranschen. ¶

Mia Edwall Insulander var moderator för seminariet. Hon anser att det finns stora möjligheter att fundera på hur Rakelkonferensen ska utformas i framtiden.

Mest beröm till digital Rakel

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander
är glad över att det gick att genomföra konferensen, trots pandemin. Hon
framhåller att årets konferens genomfördes
i ett begränsat format och utifrån tanken
att ett panelsamtal med erfarna Hildor var
intressant och relevant i kombination med
20

forskning och fakta från Jens Näsström.
– Efter att ha tagit del av utvärderingskommentarerna kan man
konstatera att flera hade önskat
sig en längre och mer djupgående
diskussion vid panelsamtalet vilket hade varit svårt att tillmötesgå i ett digitalt format, säger Mia
Edwall Insulander och fortsätter:
– Jag och nätverket Hilda tar
med oss de synpunkter som inkommit denna
gång till planeringen av framtida konferenser. Det finns stora möjligheter framöver att
fundera på hur man ska göra och i vilket format Rakel ska hållas under kommande år. ¶

FOTO: MICKE LUNDSTRÖM

Tekniken fungerade överlag
bra, och deltagarna var i stort
sett nöjda med konferensen. Så
kan utvärderingen från årets
Rakelkonferens sammanfattas.
Betyget för helhetsintrycket av
konferensen landar på 4 av 6.
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VI SÖKER D

Vi söker dig som har koll på vad som är aktuellt, intressant och
nytt inom juridikens värld.
Har du lätt för att räkna, sälja och organisera? Är du dessutom
utåtriktad, kreativ och en bra lagspelare?
Då kan vi erbjuda dig en helt ny karriär på en arbetsplats mitt i
Stockholm!
Vi bevakar ständigt juridikens utveckling och anpassar vårt kursutbud därefter. Vårt nätverk sträcker sig från universitetens
främsta forskare, rättsväsendets experter till advokatfirmornas
kunnigaste föreläsare. Därför ligger våra kurser i framkant inom
juridikens flesta områden.
Skicka in ett kortfattat brev samt ditt CV till
janna.lindblom@fakultetskurser.se
Mer om oss och din nya arbetsplats kan du läsa på
www.fakultetskurser.se

Besöksadress och kurslokal: Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm
Postadress: Box 2029, 103 11 STOCKHOLM
Kontakt: 08-41 003 006, 076 645 2112, info@fakultetskurser.se, www.fakultetskurser.se
Kursavgiften hjälper forskningen framåt genom vårt samarbete med Stockholms universitet.
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Att motverka korruption
för etiska
lite drygt två och ett halvt år.

Det är tiden mellan det att
Institutet Mot Mutors (IMM) styrelse hösten 2017 beslutade om en översyn av IMM:s så kallade Näringslivskod
och att samma styrelse i början av juni 2020 beslutade
om en uppdaterad version av den. Koden fick då det nya
fullständiga namnet Kod mot korruption i näringslivet.
Varför tog det så lång tid kanske du undrar? Vad ledde processen till för ändringar? Och varför behövs ens
självregleringen? Låt mig börja med den sista frågan.
Nutida forskning visar att det knappast finns något
som är så skadligt för politisk stabilitet, tillväxt och sunda affärer som korruption. Korruption äter upp samhällen inifrån och förstör grundförutsättningen för samhällen att fungera genom att slå mot tilliten. Även om
Sverige har en relativt låg grad av korruption är vi på
inget sätt förskonade. Vår omfattande kontakt med andra länder exponerar oss också för de betydligt större
korruptionsproblem som finns internationellt. Att aktivt
förebygga och bekämpa korruption är centralt för ett
välfungerande svenskt näringsliv och svensk konkurrenskraft.
För att bekämpa korruption är självreglering ett mycket bra verktyg. Naturligtvis behövs en stringent lagstiftning och tillämpning av densamma, men det är i sig inte
tillräckligt. Arbetet mot korruption är delvis en fråga om
regelefterlevnad, men framförallt en fråga om etik och
vilken aktör man vill vara och uppfattas som. Även ageranden som är lagliga kan vara etiskt tvivelaktiga och
innebära slag mot förtroendet för såväl privata som offentliga aktörer. Exempel på detta saknas inte. Det straffbara området låter sig heller inte på ett lättillgängligt
sätt definieras i lagtext. Självreglering kan här fylla ut
och förtydliga straffbestämmelserna och skapa tydlighet och trygghet kring vilka ageranden som är godtagbara. Dessutom kan regleringen på ett mer flexibelt sätt
anpassas till samhällsutvecklingen. Koden omfattar alla
dessa dimensioner.
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NATALI ENGSTAM PHALÉN
Natali Engstam Phalén, generalsekreterare för Institutet Mot
Mutor, IMM, skriver om IMM:s nya
kod mot korruption i näringslivet.
Den uppdaterade koden betonar
nu vikten av det aktiva förebyggande arbetet samtidigt som utmaningarna görs mer hanterbara
genom praktisk hjälp.

För att självreglering ska få önskad effekt krävs att
reglerna är väl förankrade, vilket leder mig in på frågan
om varför arbetet med att uppdatera koden tog sådan
tid. En stor del av arbetet med att uppdatera koden har
bestått i synpunktsinhämtning och diskussioner med
näringslivets aktörer. Förslag på uppdaterade skrivningar har också prövats genom att det funnits möjlighet att
lämna kommentarer på det förslag till uppdaterad kod
som låg till grund för den slutligt beslutade koden. Alla
synpunkter gicks noggrant igenom och ledde i flera fall
till justeringar. Förankringsprocessen har också medfört
att koden har kunnat uppdateras med vägledning på områden som idag upplevs som svåra.
Så vad har då processen lett till?
att företag ska arbeta förebyggande mot korruption. Detta krav är i linje med såväl de förväntningar som företag möter från bland annat
kunder och leverantörer som den internationella utvecklingen. Det råder internationellt numera stor konsensus om vikten att ställa krav inte bara på att mutor inte
betalas ut, utan också på att företag vidtar åtgärder för
att förhindra mutor. Det är genom det proaktiva arbetet

för det första tydliggör nu koden
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är en förutsättning

och sunda affärer
som skillnad görs. Lagstiftning i detta avseende antas
också i allt fler länder. Koden reflekterar detta synsätt
och tillgodoser att svenska företag följer med i denna
utveckling. Samtidigt stärks förtroendet för svenskt näringsliv som etiskt ansvarstagande.
Koden klargör att antikorruptionsarbetet faller på ledningens ansvar. Ansvaret omfattar klar kommunikation i
frågan, men även säkerställande av tillräcklig kompetens
och resurser sett till identifierade risker. Styrelsen ska
också löpande hålla sig informerad om företagets antikorruptionsarbete. Tonen från toppen är fundamental
och innebär såväl ord som handling.
Företag ska vidare regelbundet genomföra riskanalyser avseende korruption, och utfallet av dessa ska vara
styrande för de övriga åtgärderna: interna regler mot
korruption, kommunikation och utbildning, system för
kontroll av mellanhänder och andra tredjeparter, rapporteringskanaler för misstänkta korruptionsöverträdelser samt verktyg för kontroll och uppföljning. Den
exakta utformningen av de olika åtgärderna överlämnas
till företagen och behöver anpassas bland annat efter företagets storlek.
för det andra har kodens regler om förmåner uppdaterats. En
del i detta är en översyn utifrån meddelade domstolsavgöranden, däribland Högsta domstolens tidigare i år
meddelade dom om tillåtligheten att bjuda myndighetsföreträdare på sammankomster. Den stora delen har
dock bestått i att förtydliga och förenkla skrivningarna
samt införa praktiska exempel för att belysa reglernas
innebörd. En återkommande kommentar under synpunktsinhämtningen på den tidigare versionen av koden
var nämligen att den upplevdes som ”skriven av jurister
för jurister”.
för det tredje har koden utökats väsentligt om hur mellanhänder ska hanteras utifrån ett korruptionsperspektiv.
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Det finns idag ett straffrättsligt ansvar genom brottet
vårdslös finansiering av mutbrott att göra tillräckliga
kontroller av sina mellanhänder så att dessa inte betalar mutor. Men varken förarbeten eller domstolspraxis
klargör vad ansvaret innebär, och hur dessa kontroller
ska genomföras upplevs av många företag som svårt. I
en internationell kontext är det också här som de största
korruptionsriskerna finns. OECD har i en nyligen publicerad rapport konstaterat att drygt 80 procent av internationella mutbrott begås genom mellanhänder.
Koden uppställer krav på företag att ha ett system för
kontroll av mellanhänder. Systemet ska säkerställa att
mellanhänder riskbedöms, kontrolleras och utvärderas
innan samarbete inleds. Kravställningen kompletteras av
konkret stöd för hur de tre stegen ska hanteras.
Hantering av mellanhänder, och ens övriga tredjeparter, är dock inte enbart en juridisk fråga. Korruption i
leverantörskedjan är till exempel intimt förknippad med
risker för överträdelser av mänskliga rättigheter. Koden klargör därför såväl att det ska finnas rutiner för att
hantera korruptionsrisker med alla tredjeparter, som att
även tredjeparter som inte är mellanhänder bör utvärderas ingående.
är en förutsättning för etiska och
sunda affärer. Det är dessutom en kärnfråga för ett hållbart samhälle. Det är samtidigt ett område som upplevs
som svårt och där behovet av vägledning är stort. Den
uppdaterade koden betonar nu vikten av det aktiva förebyggande arbetet samtidigt som utmaningarna görs mer
hanterbara genom praktisk hjälp. Det är ett steg framåt i
arbetet mot korruption som vi alla vinner på.

att motverka korruption

Natali Engstam Phalén
Generalsekreterare Institutet Mot Mutor
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Hur dömer domstolen
där du får saken prövad i
liknande mål?

I tjänsten hittar du en komplett samling rättsfall från följande instanser och årtal:
HD: 2007 – samt NJA 1981 –
Hovrätterna: 2010 –
Tingsrätterna: 2008 –

HFD/Regeringsrätten: 2007 – samt RÅ/HFD-serien 1978 –
Kammarrätterna: 2005 –
Förvaltningsrätterna: 1 september 2010 –

JP Rättsfallsnet är Sveriges mest omfattande
samling av domar och innehåller idag över
två och en halv miljoner domar. Tjänsten
bevakar alla nya avgöranden från samtliga
förvaltningsdomstolar och allmänna domstolar,
och innehåller även äldre domar och beslut.

Tillgängliggör juridisk information

N

I

JP Infonet

T

Upptäck JP Rättsfallsnet

F O NE

Barnkrubba vid Järntorget
i Göteborg, 9 mars 1928.
Barn är en av de grupper
som många har velat
hjälpa via stiftelser.
FOTO: TT
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FOKUS: STIFTELSERÄTT

Eviga stiftelser
i otakt med
tiden?
Stiftelsen är en udda rättslig figur, som länge
levt lite i skymundan. Men nu ser många
att stiftelsernas betydelse i samhället börjar öka.
Samtidigt väcks krav på lagändringar för att
bättre fånga in dagens stiftelsevärld.
Det gäller bara att skynda lugnt och inte
äventyra den svenska stiftelsens goda rykte.
TEXT: ULRIKA ÖSTER OCH TOM KNUTSON
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i associationsrätten, men är egentligen inte en associatiftelsesverige utgör en brokig skara.
tion. Stiftelsen är en juridisk person, men till skillnad
Från Stiftelsen Hilda Dillströms fond,
från aktiebolag eller föreningar har stiftelsen varken
med ändamålet att genom stipenägare eller medlemmar.
dier eller på annat sätt uppmunt– Man brukar säga att stiftelsen ägs av sitt ändamål.
ra ”skolungdom, mantalsskriven i
Det typiska för en stiftelse är ju att man kopplar ihop
Svärdsjö, att bliva goda och dukett ändamål och en förmögenhet, förklarar Katarina
tiga människor”, till Riksbankens
Olsson, som tillägger att kopplingen inte kan ändras,
jubileumsfond med ett kapital på
eller bara ändras under väldigt speciella förhållanden.
dryga tio miljarder kronor och
över en halv miljard i utbetalda
KRÄVER EFTERTANKE
forskningsanslag under 2019.
Advokat Manfred Löfvenhaft vid advokatfirman GerMånga av stiftelserna är små. Annandt & Danielsson har stiftelserätten som ett av flera
dra – som Riksbankens jubileumsfond
arbetsområden. Hans byrå ger råd till flera av de riktigt
eller Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse,
stora stiftelserna i landet.
med en förmögenhet på 138 miljarder kronor – är
– Stiftelser är ju något som många förknippar med
tunga maktfaktorer i den svenska ekonomin och finanmedellösa prästbarn och liknande. Men de har en
sierar dessutom en avsevärd del av landets forskning
otroligt stor betydelse för samhället. Det handlar om
och en lång rad sociala insatser.
enorma kapitalansamlingar. Det är
Samtidigt är stiftelserna doldisar,
intressant, att jobba med något som
som sällan analyseras av ekonomibetyder något för samhället, säger
journalister. Stiftelserna styrs desshan, och tillägger att det dessutom
utom av regler som bitvis är kompliär spännande juridik.
cerade, och där mycket handlar om
– Stiftelsen är en ansamling av
att tolka en stiftares syfte och önskan
”Stiftelser är ju något
pengar utan huvudman. Det finns
när stiftelsen kom till.
som många förknippar ingen att fråga när det ska tolkas,
Manfred Löfvenhaft.
Katarina Olsson är professor i ciutan det är texten som är det intresvilrätt vid Lunds universitet, och en
med medellösa prästkonstaterar Manfred Löfvenav få svenska forskare som fördjubarn och liknande. Men santa,
haft.
pat sig just i stiftelserätten. Intresde har en otroligt stor
Att det inte finns några medlemset väcktes när hon som anställd på
Sydsvenska handelskammaren fick
betydelse för samhället. mar eller ägare som kan peka ut
ansvar för att administrera handelsDet handlar om enorma riktningen för en stiftelse är ett av
stiftelsens särdrag och kanske den
kammarens uppdrag på stiftelseomkapitalansamlingar.”
faktor som mest påverkar stiftelserådet, som att utse styrelseledamöter
manfred löfvenhaft
rätten, enligt alla de intervjuade. Utoch revisorer i stiftelser.
gångspunkten är att stiftarens vilja
– Jag fattade aldrig vad jag gjorde
ska styra över tid, och oavsett samoch jag hade ingenstans att leta efter
hällets förändringar. För att det ska fungera ställs stora
svar. Så jag bestämde mig för att skriva en avhandling
krav på stiftelseförordnandet.
om detta, säger Katarina Olsson.
– Det krävs initierade och långa diskussioner med
Stiftelsen är en udda rättslig figur. Den studeras ofta
klienten så att man förstår vad viljan är på kort och
lång sikt. Jag har haft någon stiftelse med en förmögen
FAKTA STIFTELSER
mecenat som har lämnat en massa pengar, och fått disStiftelser regleras i stiftelselagen (1994:1220), som trädde i kraft 1996.
kutera hur givaren vill att de ska användas om kanske
Stiftelselagen 1 kap. 2 §: ”En stiftelse bildas genom att egendom enligt förordnande
ett hundra år. Det blir nästan filosofiska diskussioner,
av en eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål. Stiftelsens egendom skall anses vara avskild när
konstaterar Manfred Löfvenhaft.
den har tagits om hand av någon som har åtagit sig att förvalta den i enlighet med
Även advokat Yngve Kihlström vid advokatbyrån
stiftelseförordnandet.”
Agenda beskriver det som en utmaning att skriva kloEndast allmän domstol kan slå fast att en stiftelse verkligen utgör en stiftelse.
ka och bra stiftelseförordnanden.
Registrering hos länsstyrelse krävs sedan 2010, men den är inte konstitutiv, och
registreringsmyndigheten ska endast göra en översiktlig bedömning om kraven
– Man måste ju försöka bidra till ett riktigt långt peruppfyllts.
spektiv och verkligt analytiskt och djupt försöka utröna
Tillsynen över stiftelser sköts av sju länsstyrelser (fram till 2010 delades ansvaret
stiftarens avsikt, både nu i dag men också i framtiden,
av samtliga länsstyrelser). Kammarkollegiet prövar ansökningar om permutation,
för att få bästa möjliga förståelse för hur förordnandet
alltså förändring av ändamålet med en stiftelse. Kammarkollegiet handlägger cirka
bör formuleras. Det är en balansgång mellan att skriva
350 permutationsansökningar per år.
Huvuddelen av de svenska stiftelserna har ett allmännyttigt ändamål med syfte att
generellt och konkret samt tydligt, säger han, och til�på ett eller annat sätt dela med sig av förmögenheten eller dess avkastning till destilägger att förordnandet ska vara lätt att tillämpa och
natärerna genom utdelande av bidrag.
förstå också.
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FOTO: BIRGER LALLO

Advokat Bo Hjalmarsson, senior advisor vid Delphi
i Malmö, har kommit in i stiftelserätten från arbetsområdet corporate finance. Inom stiftelserätten får han
använda sina kunskaper inom juridik och ekonomi,
men också vara med och bidra till samhället, menar
Bo Hjalmarsson.
Han beskriver stiftelserätten som smal, men djup.
Lagstiftningen, liksom förarbetena, är begränsad, och
det gäller att hålla sig à jour med praxis i form av rättsfall. Dessutom behandlas äldre och nyare stiftelser delvis olika i lagstiftning och praxis.
Bo Hjalmarsson sitter själv i flera stiftelsestyrelser,
för både medelstora och mindre stiftelser. Styrelsearbetet skiljer sig på vissa punkter från det i en aktiebolagsstyrelse, påpekar han.
– Flertalet stiftelser är inte så stora och det finns inte
jättemycket pengar i dem. Det gör att väldigt mycket av
arbetet bedrivs av styrelsen och dess ledamöter. Styrelsearbetet blir liksom mer omfattande i en stiftelse,
säger Bo Hjalmarsson.
Nästan samtliga intervjuade personer har styrelseuppdrag i stiftelser. Ett undantag är dock Manfred Löfvenhaft.
– Vi är generellt sett som advokatfirma väldigt försiktiga med att sitta i styrelser. Vi vill hålla isär rådgivarrollen och beslutarrollen, säger han.
GER EN BILD AV SAMHÄLLSUTVECKLINGEN
Stiftelseväsendet är gammalt. Några exakta årtal går
inte att ange, men den rättsliga figuren stiftelse har rötADVOKATEN NR 8 • 2020

ter tillbaka åtminstone till 1500-talet. Så gamla är förstås inte de flesta verksamma stiftelserna. Ändå speglar
landets stiftelser i stort Sveriges utveckling.
Lynda Ondrasek Olofsson, tidigare advokat, men nu
verksam på skattebyrån Unum Tax med både stiftelsejuridik och stiftelseskatterätt som specialitet, uppskattar just den historiska aspekten av rättsområdet.
– Stiftelser från olika tidsperioder har inriktning på
olika behov i samhället. Man får ett fint tidsperspektiv
över vad som har hänt och vad som har varit viktigt
under årens lopp. Genom att arbeta med stiftelser får
man en bra bild över samhällsutvecklingen, säger hon.
Under 1800-talet skapades exempelvis många stiftelser för att främja social omsorg. I det moderna Sverige
var det snarare utbildning, forskning och utveckling
som skulle främjas, medan man i dag kanske bildar
stiftelser med fokus på kultur-, klimat- och miljöfrågor.
Historiskt sett har många stiftelser bildats genom
testamenten från förmögna personer. Men det har börjat ändras. Såväl Katarina Olsson som flera av de intervjuade advokaterna ser nu allt fler stiftelser som grundas av mycket förmögna personer som fortfarande är i
livet. Med filantroper som Bill och Melinda Gates som
tydliga förebilder vill de nya stiftelsebildarna vara med
och påverka samhället.
Manfred Löfvenhaft har gett råd vid flera sådana stiftelsebildningar.
– Dessa personer har varit väldigt framgångsrika i att
bygga upp företag, och de utnyttjar den kompetensen i
en stiftelse för ett gott ändamål under sin levnad. Stif-

Dunkers kulturhus i
Helsingborg invigdes
2002 och finansierades av stiftelsen
Henry och Gerda Dunkers donationsfond.

Bo Hjalmarsson.

»
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Katarina Olsson.

Den anknutna förvaltningen skapar delvis andra jutelsegrundarna vill vara med och styra och ställa hur
ridiska frågor än stiftelser med egna styrelser, konstapengarna ska användas, och inte lämna dem till efterterar Yngve Kihlström. Det blir exempelvis centralt att
världen, säger han.
dra gränser mellan förvaltarens egen verksamhet och
En annan typ av stiftelser som sällan uppmärksamstiftelserna. Ofta är dessutom förvaltaren destinatär,
mas, men som har en avsevärd ekonomisk betydelse,
direkt eller indirekt.
är de näringsdrivande stiftelserna. Här finns exempel– Det kan vara hundratals stiftelser anknutna till en
vis Wallenbergkoncernens stiftelser, som är huvudägaförvaltare, och det ger en helt annan karaktär på rådre i investmentbolaget Investor, och Henry och Gerda
givningen, berättar Kihlström, som bland andra arbetar
Dunkers stiftelser, med röstmajoritet i Trelleborgskonmed Uppsala Akademiförvaltning, som förvaltar drygt
cernen.
600 stiftelser med Uppsala universiProfessor Katarina Olsson skrev sin
tet som förvaltare.
avhandling om just näringsdrivande
stiftelser. Hon ser två huvudmotiv till
PRAXIS SPRETIG
att driva eller äga näringsverksamhet
Det är alltså en brokig skara av
i stiftelseform. Det handlar om att
små och stora stiftelser och förvalthålla samman ett företag vid generaningar som samlas under det stifteltionsskiften eller att säkra den ideolo”Stiftelselagen är
serättsliga paraplyet. Länge var omgiska prägeln på en verksamhet, som
skriven för en annan
rådet rättsligt oreglerat. 1929, efter
en dagstidning.
många år av diskussioner, kom lagen
tid. Stiftelseom tillsyn av stiftelser. Drygt 60 år
STATEN BILDAR STIFTELSER
bildningarna ser
senare, 1996, trädde stiftelselagen i
Stiftelser brukar räknas till det civiannorlunda ut än de
kraft.
la samhället, och ses som något skilt
gjorde när lagen kom.”
Varför tog det sådan tid att skapa
från staten. Samtidigt har staten själv
en
lag för just stiftelser?
varit en betydande stiftelsebildare.
katarina olsson
– Det är politiskt intressanta frågor
Det kanske mest slående exemplet
som vi har att göra med, där samhälär de så kallade löntagarfondsstiftellets kontrollintresse står emot att främja donationsvilserna, som skapades sedan den borgerliga regeringen
jan. För samtidigt som man vill reglera så vill ju också
avskaffat löntagarfonderna efter valsegern 1991.
staten att det bildas nya stiftelser och att folk är givTio miljarder kronor från de omdebatterade löntamilda. I den här konflikten har de två lagarna uppstått,
garfonderna fick bilda grunden för sammanlagt nio
förklarar Katarina Olsson.
forskningsstiftelser, däribland Stiftelsen för miljöstraStiftelselagen utgör ett rättsligt ramverk. Många av
tegisk forskning (Mistra), Stiftelsen för strategisk forskstiftelselagens regler är dock dispositiva, och trumfas
ning (SSF) samt KK-stiftelsen. Även den befintliga stifav stiftarens vilja som den kan utläsas av stiftelseförtelsen Riksbankens jubileumsfond fick en del av kakan,
ordnandet. Eftersom tillsynen är uppdelad på sju länsmed ett tillskott på 500 miljoner kronor.
styrelser är praxis bitvis spretig eller rent motsägelYngve Kihlström är verksam i Uppsala, en stiftelsesefull.
tät stad, med många stiftelser knutna till bland annat
En sådan spretighet rör vilket kapital en stiftelse
universiteten, studentnationerna och Svenska kyrkan.
måste ha för att avkastningen ska kunna täcka ändaMånga av dessa stiftelser har ingen egen styrelse, utan
målet. Lagen ger här inga tydliga besked. Resultatet
förvaltas av andra juridiska personer.

LÄNSSTYRELSERNA OCH KAMMARKOLLEGIETS HEMSTÄLLAN TILL JUSTITIEDEPARTEMENTET
Sommaren 2019 vände sig Kammarkollegiet
och de sju länsstyrelserna med ansvar för
tillsyn över stiftelser till regeringen och begärde att stiftelselagen skulle ändras. I sina
respektive skrivelser pekade de på problem
med lagen och den splittrade tillsynen över
stiftelser.
De största problemen enligt myndigheterna:
l Med dagens regler är det ofta oklart när
en stiftelse är bildad. Frågan kan komma
upp i en rad sammanhang, bland annat hos
Skatteverket och hos tillsynsmyndigheterna,
och tar mycket tid och resurser i anspråk.

30

30

l Kompetenskonflikter uppstår mellan
 ammarkollegiet och tillsynsmyndigheten i
K
fråga om ändringar av stiftelsers föreskrifter.
l Kraven för att godkänna en permutation
är alltför högt ställda, och kriterierna för att
godkänna permutation är oklara.
l Kraven för permutation är olika formulerade
i stiftelselagen och permutationslagen.
l Många stiftelser är osäkra på vad som gäller
för upplösning av en stiftelse.
l Länsstyrelsen tar också upp problem
med tillsättande av styrelseledamöter och
bristen på jävsregler för styrelseledamöter.
Även problem med revision och bokföring
tas upp.

Förslag:
Inför en ordning som tydliggör när en stiftelse bildats.
l Lägg alla frågor om ändring av stiftelsers
föreskrifter hos en myndighet.
l Underlätta möjligheten till permutation något
och tydliggör reglerna för permutation.
l Låt permutationslagens formulering ersätta
stiftelselagens.
l Inför en regel i stiftelselagen om när en stiftelse upphört.
l Utred om det ska krävas ett reserverat kapital vid bildandet av insamlingsstiftelser.
l
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har blivit att någon länsstyrelse säger 100 000 kronor
som minimum, medan andra kräver 300 000 kronor.
Två myndigheter har delvis överlappande uppgifter
i stiftelserna. Länsstyrelserna utövar tillsyn och Kammarkollegiet är tillståndsmyndighet för vissa typer av
ändringar i stiftelseförordnandet.
– Det är det absolut största problemet ur rättssäkerhetssynpunkt, fastslår Katarina Olsson.
Den uppdelade tillsynen innebär också praktiska
problem för stiftelser som ibland arbetar med små
medel, påpekar Lynda Ondrasek Olofsson.
– Det kan vara jättesvårt för stiftelsestyrelsen att veta
till vilken instans man ska vända sig, säger hon, och
tillägger att ibland är inte ens länsstyrelsen och Kammarkollegiet överens om vilken av myndigheterna som
har beslutskompetens i en viss fråga.
BLIR REAKTIV TILLSYN
Stiftelselagen har hunnit bli närmare 25 år. Och enigheten bland de intervjuade stiftelsejuristerna är stor om
att det nu är hög tid för en översyn av lagen.
– Stiftelselagen är skriven för en annan tid. Stiftelsebildningarna ser annorlunda ut än de gjorde när lagen
kom, säger Katarina Olsson.
Uppfattningen om att lagen behöver ses över delas
också av stiftelsemyndigheterna. Sommaren 2019 vände sig Kammarkollegiet och de sju länsstyrelserna till
regeringen och begärde att stiftelselagen skulle ändras. I sina respektive skrivelser pekade de på problem
med lagen och den splittrade tillsynen över stiftelser.
Den problembild som presenteras av myndigheterna är i huvudsak densamma som de intervjuade pekar
på. Den uppsplittrade tillsynen är ett sådant problem.
Såväl Katarina Olsson som advokat Bo Hjalmarsson
pekar dessutom på det motsägelsefulla i att det civilrättsliga fenomenet stiftelser övervakas av regeringens
förlängda arm, länsstyrelserna, och att stiftelsefrågor
dessutom prövas av förvaltningsdomstolarna.
– Kanske är det dags att överväga införandet av en
myndighet med ansvar för registrering, ändringstillstånd och tillsyn med överprövning av allmänna domstolar i högre utsträckning än i dag, funderar Bo Hjalmarsson.
Katarina Olsson pekar här på grannlandet Norge som
en förebild. Där sköts tillsynen över stiftelser av en
myndighet, Lotteri- og stiftelsestilsynet.
Tillsynsfrågan är förstås central för stiftelserna, som
ju varken har ägare eller medlemmar som kan utöva
kontroll över förvaltningen.
– Den enda tillsyn och intressekontroll som finns,
förutom länsstyrelserna och Kammarkollegiet, är i
vissa fall destinatärerna som kan ifrågasätta förvaltningens beslut. Någon naturlig ägar- eller medlemskontroll eller styrning finns inte, konstaterar advokat
Yngve Kihlström.
Det är en tung uppgift som vilar på länsstyrelserna,
med över 19 000 stiftelser att granska.
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STATISTIK
I mars 2020 fanns totalt drygt 19 500 stiftelser i Sverige. Deras samlade förmögenhet enligt årsredovisningarna var närmare 167 miljarder kronor (detta är alltså enligt
årsredovisningar, inte marknadsvärde).
l Drygt 15 000 var vad länsstyrelserna kallar andra stiftelser (anslagsstiftelser, familjestiftelser, kulturstiftelser, företagsstiftelser m.m.), med ett samlat kapital enligt
årsredovisningarna på 84 miljarder.
l Drygt 1 700 är näringsdrivande stiftelser med kapital närmare 30 miljarder.
l Drygt 1 400 är pensionsstiftelser med närmare 45 miljarder i kapital.
l 759 är insamlingsstiftelser med drygt en miljard i kapital.
Källa: Länsstyrelsernas stiftelseregister

– Av förklarliga skäl tror jag att länsstyrelsernas tillsyn och kontroll blir reaktiv. Det är svårt att granska
allting fortlöpande, säger Lynda Ondrasek Olofsson,
som tillägger att i de situationer där hon stött på länsstyrelsens tillsyn har det varit motiverat att agera.
Ett exempel på när länsstyrelsen tvingats agera är
Ratzingers minnesfond (se faktaruta), där två styrelseledamöter som dessutom var advokater utnyttjade
positionen för att berika sig själva och sina anhöriga.
Alla intervjuade är dock överens om att Ratzingerfallet är ett undantagsfall.
– Det finns misskötsel i stiftelserna precis som i alla
organisationsformer. Men efter att ha jobbat med stiftelser i 30 år skulle jag säga att det inte är vanligare i
stiftelser än i bolag. Det här är något man ofta flaggar
för, att det skulle förekomma misskötsel. Men de bevis
jag har sett är alldeles för vaga för att man ska kunna
dra sådana slutsatser, säger Katarina Olsson.
Och Manfred Löfvenhaft lyfter fram att många seriösa stiftelser har egna system för att granska verksamheten, exempelvis i form av lekmannarevisorer.
FÖRÄNDRING BEHÖVS
Förutom tillsynen pekar också tillsynsmyndigheterna
på behovet av att i vissa fall underlätta ändringar av
stiftelsers villkor, så kallad permutation. Även här får
myndigheternas hemställan stöd av de intervjuade advokaterna och juristerna.
Det ligger förstås i sakens natur att stiftelserna ska
vara trögrörliga, eftersom stiftarens vilja ska styra verksamheten. Risken är dock att stiftelser med föråldrade ändamål till slut inte kan åstadkomma något av allt
det goda de skapats för, eftersom samhället förändrats så mycket.
Katarina Olsson kallar dagens stränga ändringsregler för kontraproduktiva, och jämför med aktiebolag
och föreningar som hela tiden kan uppdatera sig efter samhällsutvecklingen. Och Manfred Löfvenhaft vill
särskilt lyfta behovet av att kunna ändra i de stiftelser
som faktiskt skapats med skattemedel.
– Vad som är ett gott ändamål kan ju skattebetalarna
bestämma från en tid till en annan. Stiftelselagen borde
då kunna underlätta att man försiktigt följde den utvecklingen, i vart fall när styrelsen och staten är överens. Det är så mycket pengar det handlar om. Det skulle

Lynda Ondrasek
Olofsson.
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Yngve Kihlström.

En viktig förklaring är att stiftelserna är kostnadsvara lätt och jag vet inte riktigt vad motintresset skulle
känsliga. Styrelser och förvaltare vill helt enkelt att
vara, säger han.
pengarna ska gå till de välgörande ändamålen, inget
Ett annat problem är att dagens regelverk kan skapa
annat. Lynda Ondrasek Olofsson anser att det i grunosäkerhet om när en stiftelse är bildad, och om den
den är helt rätt tänkt.
verkligen uppfyller kraven på en stiftelse. Visserligen
– Stiftelsernas pengar ska inte användas till advokatmåste numera alla stiftelser registreras hos länsstyreleller andra konsultarvoden, utan pengarna ska använserna, men registreringen är inte konstitutiv för stifdas till det de är avsedda för, fastslår hon. Samtidigt är
telsen.
regelverket komplext och kan kräva kvalificerad rådStiftelsen uppstår enligt lagen när kriterierna är uppgivning.
fyllda, alltså enligt lagtexten när ”egendom enligt förAdvokat Bo Hjalmarsson har samordnande av en eller flera stiftare avma erfarenhet.
skiljs för att varaktigt förvaltas som
– Advokattjänster är dyra tjänster,
en självständig förmögenhet för ett
och det är nog inte så många små stifbestämt ändamål” (1 kap. 2 § stiftelsetelser som vänder sig till advokatbylagen). Frågan om en stiftelse verkliråer. De försöker snarare sköta admigen uppfyller lagens krav prövas, till
”Man väljer inte att
nistrationen på egen hand, säger han,
skillnad från de flesta stiftelsefrågoroch tillägger att han själv sitter i styna, endast av allmän domstol.
arbeta med stiftelser
för en del stiftelser med ganSystemet kan ge märkliga effekter.
för att ’skära guld med relsen
ska litet kapital.
Ett exempel är Stiftelsen Norrbottäljkniv’. […] Men de
– Då ställer jag upp mer eller mintenspress, som bildades 1966. År 2018
fann Hovrätten för Övre Norrland att
större förvaltningarna dre ideellt, för att jag har någon form
det inte var en stiftelse. Norrbottensoch verksamhetsstiftel- av genuint intresse för ändamålet, exempelvis om ändamålet faller inom
press hade då verkat som juridisk perserna är ofta mer kom- industrihistoria.
son i drygt 50 år.
mersiella som köpare.”
Även Yngve Kihlström och hans
Ett fjärde förändring som efterlyses
byråkollegor är vana vid att hjälpa
av intervjupersoner är att bättre anyngve kihlström
stiftelser och sitta i styrelser mot
passa lagen efter andra typer av stifingen eller en begränsad ersättning.
telser än rena avkastningsstiftelser.
Samtidigt, påpekar han, är variationen stor även inom
Både Yngve Kihlström och Katarina Olsson lyfter här
stiftelsevärlden.
fram stiftelser med anknutna förvaltningar som skulle
– Man väljer inte att arbeta med stiftelser för att
behöva betydligt bättre egna regler.
”skära guld med täljkniv”. Jag gör det för att jag är enÄven de näringsdrivande stiftelserna skiljer sig
gagerad. Men de större förvaltningarna och verksammycket från traditionella stiftelser som delar ut anhetsstiftelserna är ofta mer kommersiella som köpare,
slag från avkastningen av ett kapital. Här pekar Katasäger Kihlström.
rina Olsson på Danmark, där näringsdrivande stiftelser
Manfred Löfvenhaft bekräftar att stiftelserätten ofta
regleras i en egen lag.
innebär ett inslag av pro bono-arbete. Samtidigt ger
det möjlighet att knyta värdefulla kontakter, påpekar
ÄR KOSTNADSKÄNSLIGA
han. Dessutom uppskattar medarbetarna att få arbeta
Stiftelserätten rör stora pengar och styrs av ett komför en god sak.
plicerat regelverk. Ändå är det enligt alla intervjuade
– Det är så viktigt för våra medarbetare att få vara
ganska få advokater som behärskar området. Varför
med och känna att de gör gott i samhället. Kan de jobär det så?

STIFTELSEN RATZINGERS MINNESFOND
Stiftelsen Ratzingers minnesfond bildades
genom förordnande i testamente 2002. Förmögenheten utgjordes bland annat av en hyresfastighet i Stockholms innerstad. Stiftelsen har
som ändamål ”att främja välgörande ändamål
såsom bidrag till Frälsningsarmén, forskningen
för hjärt- och kärlsjukdomar samt alkoholrelaterade sjukdomar”.
Enligt förordnandet skulle två advokater vara
styrelseledamöter. De båda utgjorde ensamma
styrelsen fram till den 7 december 2017. Under
den tiden hann de genomföra en omfattande
ombyggnad av huset i Stockholm, stycka fast-
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igheten i två delar och sedan sälja ena delen till
ett eget bolag, som i sin tur sålde vidare till en
bostadsrättsförening. De båda styrelseledamöterna bodde då själva i huset, liksom flera nära
anhöriga till dem.
I december 2017 reagerade länsstyrelsen på
det som hände i stiftelsen, och beslutade att
interimistiskt entlediga de båda styrelseledamöterna från styrelseuppdraget. Länsstyrelsen ansökte samtidigt vid tingsrätten om att de
skulle entledigas.
Stockholms tingsrätt fann 2018 att de båda
styrelseledamöterna ”misskött sitt respektive

uppdrag för stiftelsens räkning genom att
vid upprepade tillfällen handlägga avtal i strid
med jävsbestämmelsen i stiftelselagen”. Ledamöterna entledigades därför med omedelbar
verkan och tills vidare. Såväl hovrätten som
Högsta domstolen delade tingsrättens bedömning.
De båda styrelseledamöternas agerande
prövades tidigare i år av Advokatsamfundets
disciplinnämnd, som uteslöt dem.
Stiftelsen Ratzingers minnesfond har också
väckt skadeståndstalan mot de två tidigare
advokaterna.

ADVOKATEN NR 8 • 2020

FOTO: RISE

ba med detta och göra gott så innebär det att vi blir en
attraktiv arbetsgivare, säger han.
Katarina Olsson känner väl igen stiftelsernas tradition av ideellt eller lågarvoderat arbete.
INTRESSET ÖKAR
Stiftelsen är alltså en gammal företeelse. Frågan är om
den har framtiden för sig.
Katarina Olsson tror i alla fall det.
– Intresset för att driva verksamhet i stiftelse ökar,
av flera anledningar. En är den internationella trenden
som innebär att statens finansiering av samhällssektorer minskar. Det ökar i sin tur kraven på de privata aktörerna att ta ansvar för allmännyttiga intressen, som
forskning, utbildning, barn och ungdom, behövande
äldre och sjukvård, säger hon.
En annan faktor som driver på utvecklingen, menar
Olsson, är det ökade intresset hos välbärgade personer
att bilda stiftelser för att påverka samhället.
Manfred Löfvenhaft tycker sig inte se någon större
efterfrågeökning på stiftelserättslig rådgivning. Det gör
däremot de andra rådgivarna.
– Kanske kan man säga att stiftelsen har fått en liten
renässans på senare tid. Fler intresserar sig för filantropi,
och många tycker att det är fint att ge tillbaka till samhället. Så allmänhetens intresse för stiftelseformen har
tilltagit på senare år, säger Lynda Ondrasek Olofsson.
Genom internationaliseringen kommer också allt
fler i kontakt med utländska rättsfigurer som mer eller mindre liknar stiftelser. Den anglosaxiska trusten
är ett exempel, som dyker upp emellanåt, inte minst i
ADVOKATEN NR 8 • 2020

skattemål. Men även om trust ofta översätts med stiftelse går det sällan att sätta likhetstecken mellan stiftelse och trust, enligt Katarina Olsson, som i december
publicerar en bok om trusten sedd med svenska ögon.
Det är som regel fråga om helt olika företeelser, med
skilda historiska bakgrunder.
Det verkar som att de flesta tror på en växande marknad för stiftelserätten framöver. Men kan vi då räkna med att få en ny eller uppdaterad stiftelselag inom
överskådlig tid? Meningarna går isär.
– Det är kanske rimligt att tro på en uppdatering av
stiftelselagen, med hänsyn till att såväl samtliga länsstyrelser som handlägger stiftelsefrågor och Kammarkollegiet gemensamt har vänt sig till regeringen och
begärt det, säger Bo Hjalmarsson.
– De stora allmännyttiga stiftelserna, de funkar ganska bra redan nu. De andra är för obetydliga för att
man ska lägga stora samhällsresurser på det. Så nej,
jag tror inte på någon stor justering i närtid i alla fall,
säger Manfred Löfvenhaft.
Lynda Ondrasek Olofsson hör till dem som tror
att en ändring på sikt kan vara på gång. Hon vill samtidigt försvara den svenska stiftelsebildningen mot
dem som påstår att den är för rigid och brister i flexibilitet.
– Jag vill behålla den här robustheten och det goda
rykte som den svenska stiftelsen har både i Sverige och
internationellt, säger hon, och tillägger att stiftelser
inte lämpar sig för alla verksamheter och att det finns
andra associationsformer om man vill ha mer flexibla
lösningar. ¶

Storskaliga flytande
solcellsparker kan
vara en av lösningarna för en hållbar
energiförsörjning.
Svenska forskningsstiftelsen Rise är med
och finansierar ett
projekt för att göra
dessa parker möjliga.

Hopp och
utmaningar
för världskänd
stiftelse
– vänd!

»
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NOBELSTIFTELSEN

Hopp och utmaningar
för världskänd stiftelse
Nobelpriset är känt över hela världen. Det
ställer stora krav på de organisationer som
förvaltar priset och inte minst på Nobelstiftelsen. Under åren som vd för Nobelstiftelsen har Lars Heikensten kämpat med
att förstärka stiftelsens ekonomi, hanterat
juridiska utmaningar av olika slag, byggt
ut omfattande publika verksamheter och
hanterat krisen i Svenska Akademien.

för olika juridiska frågeställningar. Det kan handla om
allt från arbetsrättsfrågor, som när Nobelmuseet tvingats till personalnedskärningar under coronapandemin,
till komplicerad stiftelsejuridik rörande exempelvis beslutsrätten när det gäller fredspriset. Ett världskänt varumärke som Nobelpriset ställs också självfallet inför
immaterialrättsliga frågeställningar och utmaningar i
alla världens hörn, i synnerhet olika former av varumärkesintrång.
Ansvaret för att koordinera juridiken vilar på Nobelstiftelsens chefsjurist Per Josefson. Det händer också
att stiftelsen tar hjälp av advokater i Sverige eller utomlands.
För att ha bättre kontroll över de juridiska förutsättFOKUS: STIFTELSERÄTT
ningarna avtalar Nobelstiftelsen numera med alla sponsorer och avtalspartners att eventuella konflikter regleras i Sverige eller
id nyår lämnar Lars Heiken
Norge och enligt svensk respektive
sten posten som vd för Nobelnorsk rätt.
stiftelsen efter närmare tio år.
– Vi har överenskommelser över
Stiftelsen, som har det övergripande
hela världen, och då är det viktigt att
ansvaret för att Alfred Nobels testaha en enhetlig modell för hur detta
mente uppfylls och förvaltar Alfred
””Vi har överenskomregleras. Vill man ha ett samarbete
Nobels efterlämnade förmögenhet,
melser över hela
med Nobelpriset, får man finna sig i
har funnits i 120 år. Stiftelsens kapivärlden, och då är
att det avgörs i Stockholm eller Oslo
tal är i dag omkring 4,7 miljarder krodet viktigt att ha en
om det blir konflikter, fastslår Lars
nor. Det är förstås mycket pengar, men
långt ifrån de stora forskningsstiftelenhetlig modell för hur Heikensten.
Två gånger, 2003 och 2012, har forssernas kapital, understryker Lars Heidetta regleras. Vill man kare
som ansett sig förbigångna av
kensten, som gör klart att stiftelsen
ha ett samarbete med
Nobelpriskommittén i medicin stämt
med glädje tar emot donationer.
Nobelstiftelsen, formellt för hur prisNobelpriset, får man
– Nobelpriset är kanske en av de
mest kända svenska företeelserna i
finna sig i att det avgörs kommittén formulerat prismotiveringen. De hade ingen framgång i
världen. Vi har verkligen hela värli Stockholm eller Oslo
sak, men processerna kostade både
den som arbetsfält. Samtidigt är vi en
om det blir konflikter.” tid, kraft och pengar. Risken är att
liten organisation. Som chef för Nostämningarna ökar. En kort tid i det
belstiftelsen får man räkna med att
lars heikensten
globala rampljuset kan locka, konstadet mesta man gör får uppmärksamterar Lars Heikensten.
het, konstaterar Lars Heikensten.
I Norge har det länge funnits en grupp aktivister
som utmanat den norska fredspriskommitténs tolkning
UTMANAS JURIDISKT
av testamentet. De ansökte om stämning mot NobelSom alla stiftelser ställs Nobelstiftelsen då och då in-

FOTO: DAN LEPP © NOBEL MEDIA AB
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NOBELSTIFTELSEN
Nobelstiftelsen
bildades år 1901
i enlighet med
instruktionerna
i Alfred Nobels
testamente. Stiftelsens primära syfte
är att säkra att
intentionerna i testamentet uppfylls.
Styrelsen tillsätts
av fullmäktige som
utses av de institutioner som utser
pristagare: Kungl.
Vetenskapsakademien, Nobelförsamlingen vid
Karolinska Institutet, Svenska Akademien och Den
Norska Nobelkommittén, utsedd av
Stortinget. Nobelstiftelsen förvaltar
också den förmögenhet som Nobel
efterlämnade och
som finansierar
Nobelpriset.
Under de senaste två decennierna
har en omfattande
publik verksamhet
byggts upp med
syfte att inspirera
och sprida kunskap om Nobelpriset. Det handlar
om utställningar,
skolaktiviteter,
programverksamhet och digitala
produktioner.
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Lars Heikensten förklarar sitt agerande med att han
stiftelsen för priset till EU 2012. Nobelstiftelsen,
och Nobelstiftelsen är satta att värna Nobelpriset och
som ytterst är ansvarig för att prissumman delas ut
dess ställning.
enligt stiftelseförordnandet, borde enligt dem ha in
– Om en prisutdelande institution agerar på ett sågripit. Det blev dock inte någon rättegång, eftersom
dant sätt att hela systemets trovärdighet hotas måste
aktivisternas talan avvisades på grund av bristande taNobelstiftelsen ta sitt ansvar och ingripa. Nobelprilerätt.
sets ställning är viktigare än en enFör Lars Heikensten är det självskild prisutdelares ansvar eller rätt
klart att Nobelstiftelsen och de prisatt dela ut priset.
utdelande institutionerna granskas
I dag bedömer Heikensten att Akaoch ifrågasätts.
demien är på väg åt rätt håll.
– Med den ställning vi har är det
– Krisen hade inte behövt uppstå.
naturligt. I det långa loppet är det
”Det är viktigt att det
Om de mest inblandade ledamöterna
också bra. Det är därför vi har valt
satt sitt uppdrag före sin person hade
att öppna oss på olika vis, säger Lars
finns insyn i stiftelser,
det löst sig snabbare. Det var nära ett
Heikensten.
att det är tydligt vem
tag att Akademien helt imploderade.
– Det är viktigt att det finns insyn i
som bär ansvaret för
Det lyckades vi undvika och det är jag
stiftelser, att det är tydligt vem som
glad för. Och i dag är det en helt anbär ansvaret för att uppfylla testators
att uppfylla testators
nan akademi än tidigare, med många
vilja och att det finns möjlighet till
vilja och att det finns
nya ledamöter, varav sex kvinnor, nya
ansvarsutkrävande. Sedan är det en
möjlighet till ansvarsregler för att undvika problem framannan sak att vi tycker det är väldigt
utkrävande.”
över och en mer öppen verksamhet,
tydligt i Alfred Nobels testamente
säger han.
att det är prisutdelarna som ska göra
lars heikensten
Fortfarande finns det dock förtolkningen av vem som ska få ett visst
bättringar att göra, anser Lars Heipris, värderingen av meriterna. Det är
kensten.
inget vi anser att Nobelstiftelsen ska lägga sig i, fort– Jag tror att arbetet med att utse Nobelpristagare
sätter han.
mår bra av förnyelse och rotation, och det har man i
de andra Nobelkommittéerna. Men också det här tror
TVINGADES AGERA MOT AKADEMIEN
jag är på gång.
Lars Heikensten vill hålla rågången tydlig mellan Nobelstiftelsen, som finansierar Nobelpriset, och de olika
EFTERLYSER TILLSKOTT
institutioner som utser pristagare. Men han tvingades
Nobelpriset är i dag inte det beloppsmässigt störsgöra ett undantag: När nyheterna spreds om de olika
ta vetenskapliga priset i världen. Fortfarande skulle
missförhållandena i Svenska Akademien 2017 och 2018
nog ändå de allra flesta säga att det är världens
riktade Heikensten hård kritik mot Akademien och hur
mest prestigefyllda pris, det påstår i alla fall Encycloden hanterade situationen.

HFD-prövning kan klargöra
Kraven för att få ändra i stiftelsers
ändamål har i praktiken visat sig
vara svåra att uppfylla.
Men ett förtydligande kan komma,
när Högsta förvaltningsdomstolen
prövar två mål om ändring av
stiftelseförordnanden.
FOKUS: STIFTELSERÄTT
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september i år beviljade Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, två prövningstillstånd i mål om ändring
av föreskrift i stiftelseförordnande. Advokat Carl
Svernlöv på Baker & McKenzie företräder tillsammans
med kollegan Christofer Isaksson en av stiftelserna i
Högsta förvaltningsdomstolen.
– Det mål som vi nu har uppe handlar om huruvida
det finns ett utrymme för att ändra en ändamålsföreskrift med stöd av bestämmelsen om ”synnerliga skäl”
även om det inte har blivit omöjligt att tillämpa den
aktuella föreskriften. Frågan är specifikt om det finns
en möjlighet att under extraordinära omständigheter
ADVOKATEN NR 8 • 2020

pædia Britannica. Men konkurrensen hårdnar, även
bland vetenskapspriserna, konstaterar Lars Heikensten.
– Nobelpriset har en stark ställning internationellt. Det allra viktigaste är att arbetet i de olika prisutdelande institutionerna fungerar bra, att de fortsätter att utse personer som ses som bra och värdiga. Det
är genom kompetens och integritet under mer än ett
hundra år som priset fått sin ställning, säger Lars Heikensten.
Samtidigt är det också viktigt att stiftelsens ekonomi
sköts väl. Under Heikenstens tid har utgiftsnivån sänkts
och kapitalet vuxit från knappt 3 miljarder kronor till
i dag 4,7 miljarder. Avkastningen ska täcka själva prissummorna, arbetet med att utse pristagare, stiftelsens
administration och merparten av kostnaderna för högtidligheterna.
– Det har skapats nya priser, stora priser. Ingen blir
förstås ledsen för ett Nobelpris, även om det inte är
världens största pris längre, men man vill ju inte heller att det ska bli ett litet pris. Därför är det viktigt att
ekonomin sköts, säger Heikensten.
Nobelstiftelsen arbetar med att försöka få in donationer och arv. Sådana bidrag är ytterst välkomna, påpekar Lars Heikensten. Ju starkare ekonomi, desto bättre.
– Nobelpriset har en unik ställning och har blivit
ännu viktigare på senare år, när allt fler människor
ifrågasätter grundläggande mänskliga rättigheter, vetenskap och kunskap. Ska vi kunna fortsätta vara en
av de kanske viktigaste symbolerna i världen just för
dessa hotade värden behöver vi en stark ekonomi, säger han, och tillägger att prisets betydelse för Sverige
knappast kan överskattas.
GER HOPP FÖR FRAMTIDEN
Vid årsskiftet lämnar Lars Heikensten vd-posten och

lämnar över till norrmannen Vidar Helgesen. Heikensten talar först om att ta det lugnare, men sen framgår både att han nyligen utsetts till ordförande i Finanspolitiska rådet och att han är öppen för annat i
lagom skala.
För Nobelstiftelsens del ser förutsättningarna i grunden goda ut, menar Heikensten.
– Vi svenskar vet att Nobelpriset är stort, men att
det är så stort som det är det hade jag inte riktigt förstått innan jag började arbeta med det, säger Lars Heikensten.
– Men med den starka positionen följer också många
utmaningar och höga krav. Allt vi gör måste vara bra,
och vi måste ständigt vara beredda att agera över hela
världen för att upprätthålla vår ställning.
En annan viktig uppgift för Nobelstiftelsen fram
över är de utåtriktade verksamheter som bedrivs sedan
ungefär 20 år för att skapa engagemang och sprida kännedom om Nobelpriset och de insatser som belönats
inom de olika prisområdena, vetenskap, litteratur och
fred.
– Nobelcentret i Stockholm är ett bra exempel. Det
ska bli ett hus för kultur och vetenskap där vi ska kunna
ta oss an framtidens stora frågor. Stockholm och Sverige ska kunna ha glädje av Nobelprisets ställning och
kraft året runt. Vi ska bidra till att få ut Alfred Nobels
värderingar, berätta om pristagare och vad de åstadkommit, och därmed ge hopp. I dessa tider är det jätteviktigt, säger Lars Heikensten.
Samtidigt innebär sådana satsningar nya kostnader.
– Ja. Men de verksamheterna är helt separerade från
Nobelstiftelsens egen ekonomi. Alla utåtriktade verksamheter finansieras antingen genom donationer, via
partnerskap med företag, med statliga eller kommunala
bidrag eller med inträden. Så de här verksamheterna
lever på så sätt sitt eget liv. ¶

Här är
stiftelserna
med advokatkoppling
– vänd!

villkor för ändring
beakta för stiftelsen externa värden som nationens intresse vid bedömningen av om det kan finnas synnerliga skäl, berättar Carl Svernlöv.
Bestämmelserna om att ändra en stiftelses ändamål
finns i 6 kap. 1 § stiftelselagen. Kraven är högt ställda, ändamålet får enligt lagtexten ”ändras, upphävas
eller i särskilt fall åsidosättas endast om de på grund
av ändrade förhållanden inte längre kan följas eller har
blivit uppenbart onyttiga eller uppenbart stridande mot
stiftarens avsikter”. Det sägs dessutom att det krävs
synnerliga skäl för att få ändra eller upphäva ändamålet.
Exakt vad det innebär är dock inte klart, även om förADVOKATEN NR 8 • 2020

arbetena ger viss ledning. Bland annat anges att villkoret om ”synnerliga skäl” främst är avsedd att tillämpas när ”… stiftelsens ändamål fortfarande är möjligt
att iaktta men det på grund av samhällsutvecklingen
framstår som orimligt att behålla ändamålet i sin nuvarande form”. Ytterst, anger förarbetena, blir det rättstillämparens sak att pröva när villkoret är tillämpligt.
– Det är förstås svårt att säga hur det går, men det är
väldigt bra att HFD har tagit upp målet eftersom för
arbetena uttryckligen överlämnat till rättstillämpningen
att sätta ramarna kring denna bestämmelse, och hittills
finns det mycket lite vägledning, säger Carl Svernlöv. ¶

Carl Svernlöv.
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Här är stiftelserna med
Advokatsamfundets styrelse utser styrelsen, eller har
representanter i styrelsen, för en rad stiftelser
med syftet att stödja advokater och
rättsvetenskaplig forskning.

GUSTAF OCH CALLA SANDSTRÖMS MINNESFOND
Ändamål: ”att i första hand utgiva underhållsbidrag till
ålderstigna, sjuka eller lytta advokater och avlidna
advokaters efterlevande makar och barn samt bidrag
till vård, fostran eller utbildning, under barndomen
och ungdomen, av barn till avlidna advokater, allt under förutsättning att vederbörande lever i brydsamma
ekonomiska förhållanden. I andra hand får stiftelsens
medel användas för att lämna bidrag till fortbildning av
advokater och hos dem anställda samt till utgivande av
juridiska skrifter eller f örlagsverksamhet i ämnen rörande
advokatyrket.”
Stiftelsens styrelse utses av Advokatsamfundets
styrelse.

FOTO: MICKE LUNDSTRÖM

SVERIGES ADVOKATSAMFUNDS UNDERSTÖDSFOND
Ändamål: ”att i första hand bereda understöd åt behövande samfundsledamöter, förutvarande ledamöter, avlidna
ledamöters efterlevande makar och barn. När särskilda
skäl föreligger, kan understöd även beredas åt ledamots
eller avliden ledamots frånskilda make.
I den mån direktavkastningen av Stiftelsens kapital så
förslår, sedan förstahandsändamålet uppfyllts eller destinatärer saknas, får medel användas för att lämna bidrag
till utbildning eller fostran av behövande barn till ledamöter, förutvarande ledamöter och avlidna ledamöter.” Andrahandsändamålet lades till genom permutation år 2006.
Stiftelsens styrelse utses av Advokatsamfundets
styrelse.
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advokatkoppling

DR. TORSTEN ANDERS AMUND
AMUNDSONS FOND FÖR
FRIGIVNA FÅNGAR
Ändamål: ”att utge bidrag som hjälp
åt frigivna fångar.”
Stiftelsens styrelse utses av Advokatsamfundets styrelse.

STIFTELSEN JOHN TJERNELDS
ADVOKATFOND
Ändamål: utdelning av ”resestipendier för ledamöter av Sveriges advokatsamfund eller till belöning för
vetenskapligt arbete eller utredning,
som är av beskaffenhet att särskilt
intressera advokaterna eller gagna
deras yrkesverksamhet”.
Stiftelsen förvaltas av Advokatsamfundets styrelse.

STIFTELSEN EMIL HEIJNES
FOND
Ändamål: ”att främja vård av behövande, ålderstigna, sjuka advokater,
änkor efter advokater eller främja
vård, fostran eller utbildning av
behövande barn till advokater, förutvarande advokater och avlidna
advokater.”
Stiftelsens styrelse utses av Advokatsamfundets styrelse.

Fideikommiss:
Gammalt
system som
fungerat
förvånansvärt bra
– vänd!

EMIL HEIJNES STIFTELSE
FÖR RÄTTSVETENSKAPLIG
FORSKNING
Ändamål: ”att främja rättsvetenskaplig forskning, bedriven av
svenska medborgare i överensstämmelse med de västerländska
rättsprinciper, som voro allmänt
erkända före det senaste världskriget, ävensom att stödja juridisk
undervisning.”
Fyra av sju styrelseledamöter utses av Advokatsamfundets styrelse.
Övriga styrelseledamöter utses av
Högsta domstolen bland dess medlemmar och av juridiska fakulteten
vid Lunds universitet bland inom
fakulteten verksamma lärare. Den
sjunde ledamoten utses av de sex
andra, men ska vara domare.

»
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Erstavik i Nacka kommun är ett av landets åtta
kvarvarande fideikommiss. Fideikommisset
förlängdes när förre innehavaren avled år 2015.
Nuvarande innehavare, Johan af Petersens,
är den åttonde fideikommissarien på Erstavik.

»

FIDEIKOMMISS

Gammalt system som fungerat
Fideikommissväsendet har i Sverige
varit under avveckling sedan 1963.
I dag finns åtta jordfideikommiss kvar.
Advokat Magnus Kindstrand arbetar med
juridiken kring dessa ”stiftelser med själ”.
Han beskriver ett område som är både
brett och mycket smalt.

strand, det faktum att innehavaren, fideikommissarien,
inte äger egendomen. Han (alla kvarvarande fideikommissarier är män) får inte sälja hela eller delar av egendomen och inte belåna den, men äger rätten att bruka
den och erhålla avkastningen. Inte heller bestämmer
fideikommissarien vem som blir innehavare av fideikommisset efter honom.
– På så sätt är det ju en enkel form av stiftelse, en stiftelse utan styrelse. Det är innehavaren som är styrelsen. Den har ingen administrativ påbyggnad, förklarar
Magnus Kindstrand.
FOKUS: STIFTELSERÄTT
Med tanke på det trubbiga urvalsinstrumentet, att
äldste sonen som regel tar över, har
institutionen också fungerat förn stiftelse med själ”. Så beskrivånansvärt väl genom tiderna, och
ver Carl Johan Cronstedt, fideierbjudit ett effektivt sätt att bevara
kommissarie på Fullerö säteri
egendom i hundratals år, konstaterar
utanför Västerås, fideikommisset på
Magnus Kindstrand, som också påpeFideikommissariernas Intresseorganisations webbplats.
”Ofta sägs det att fidei- kar att många fideikommiss faktiskt
grundats av kvinnor.
Fideikommissinstitutionen
räkkommisset ska verka
– De har byggt ett äreminne över
nar sina rötter tillbaka till det sena
för släktens heder
sig själva, men också bevarat egendo1600-talet, då det blev möjligt för ägaoch konservation,
men som ett slags ankare i sin släkt.
re att hålla samman sin egendom och
Ofta sägs det att fideikommisset ska
förhindra att den splittrades vid arvoch alltså skänka en
verka för släktens heder och konserskiften. Sedan dess har ett antal fideisärskild glans
vation, och alltså skänka en särskild
kommiss förts vidare utan att delas,
åt familjen.”
glans åt familjen.
oftast, men inte nödvändigtvis, till
äldste sonen i familjen.
magnus kindstrand
BÅDE BRETT OCH SMALT
Advokat Magnus Kindstrand börSverige beskrivs ibland som det enda
jade arbeta med fideikommissfrågor
landet i världen som har kvar fideikommissinstitutioredan på 1970-talet. Sedan dess har han biträtt många
nen. Men även här kan dess dagar vara räknade. 1963
av landets fideikommiss, både under driften och med
antogs nämligen lag om avveckling av de kvarvarande
avveckling, och blivit något av specialist på detta rättsfideikommissen. Enligt avvecklingslagen ska fideikomområde.
missen avvecklas när den som var fideikommissarie när
Speciellt för fideikommiss är, enligt Magnus Kind-

”E

FIDEIKOMMISS
Fideikommiss innebär att en person, ”fideikommissarien”, på grund av en föreskrift i ett gåvobrev eller testamente har egendom med en
begränsad dispositionsrätt. Fideikommissarien
har rätt att nyttja och uppbära avkastningen av
egendomen, men äger den egentligen inte.
Villkoren för fideikommisset framgår av
fideikommissurkunden (testamente eller gåvohandling skriven av den som instiftat fideikommisset). Vanligen föreskriver urkunden att
egendomen på obegränsad tid ska ärvas av
äldste manlige bröstarvinge i kommande släkt-
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led inom en eller flera släkter. Egendomen får
inte säljas eller belånas utan särskilt tillstånd.
De flesta fideikommissen skapades under
andra halvan av 1700-talet, och när fideikommissen var som flest fanns det 217 stycken.
Sedan år 1810 är det inte tillåtet att stifta nya
fideikommiss i fast egendom, och sedan år 1930
inte heller i lös egendom.
Fideikommissnämnden
Fideikommissnämnden handlägger cirka 70
ärenden per år. Nämnden ska främja avveck-

lingen av fideikommissegendom genom rådgivande och vägledande verksamhet. Fideikommissnämnden ansvarar också för att besluta
om ändring av, upphävande av eller undantag
från fideikommissurkunder, permutation. Permutation kan vara aktuellt då förhållandena
ändrats, eller av annat särskilt skäl.
Nämnden består av fem ledamöter: två
domare samt en företrädare för vardera fideikommissarierna, lantarbetarna i form av facket
Kommunal och kulturvården. Fideikommissnämndens kansli finns på Kammarkollegiet.
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förvånansvärt bra

lagen trädde i kraft 1964 avlider. Avvecklingen har skett
allt eftersom innehavarna avlidit, men än i dag lever
några egendomar kvar som fideikommiss.
I dag finns åtta fideikommiss i form av fast egendom
kvar i Sverige samt ett där avveckling pågår. Regeringen kan bevilja undantag och förlänga fideikommissen,
när det är motiverat av allmänna intressen. Förlängning
är dock mycket sällsynt, och endast fyra fideikommiss

är för närvarande förlängda av de mer än hundra som
fanns vid avvecklingslagens införande.
– Man har i lagen lämnat utrymme för förlängning,
men hittills har det givits tillstånd till förlängning endast för en viss generation. Det finns i och för sig uttalanden som medger att man kan förlänga tills vidare,
säger Magnus Kindstrand, som tillägger att det ännu
är för tidigt att säga om det kommer att ske.

FOTO: HOLGER ELLGAARD / CC BY-SA 4.0

AVVECKLINGSLAGEN
Riksdagen beslöt år 1963 att fideikommissen
ska avvecklas.
Enligt lagen (1963:583) om avveckling av
fideikommiss (avvecklingslagen) ska fideikommissen upphöra när den som vid lagens ikraftträdande den 1 januari 1964 var innehavare av
ett fideikommiss avlider.
Avvecklingslagens regler bäddar för en mjuk
övergång. Grundregeln är att efterträdaren,
typiskt sett den avlidne fideikommissariens
äldste son, får hälften av fideikommissegendomen direkt. Resten delas mellan alla syskon. I
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en familj med två barn innebär detta att efterträdaren ärver 75 procent av egendomen.
För den som vill fortsätta att hålla ihop
egendomen finns möjlighet att bilda ett fideikommissaktiebolag. Dessa bolag omfattas av
särskilda regler kring bland annat försäljning
av mark, där Fideikommissnämnden måste ge
tillstånd.
Innan ett fideikommissbo skiftas undersöker
Fideikommissnämnden om det är till skada
för det allmänna om fideikommisset skiftas.
Kulturhistoriska intressen är viktiga i bedöm-

ningen, men även naturvårdsintressen kan
spela in. Fideikommissnämnden kan föreslå
en annan lösning än att boet skiftas, som fideikommissaktiebolag eller undantag från avvecklingslagen, så att fideikommisset kan leva
vidare för en viss tid.
Beslut om dispens fattas av regeringen.
Ytterst kan staten också lösa in fideikommissegendom för att skydda det allmännas
intresse.
Detta har skett i enstaka fall, då Riksarkivet
har köpt arkiv.

»
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Magnus Kindstrand.

Praktisk
juridik:
Ändamålet styr
beskattning
av stiftelser
– vänd!

ORÄTTVIST, MEN FÖR VEM?
Avvecklingslagen har skapat speciella förutsättningFideikommissinstitutionen är inte lagreglerad, även om
ar för arvskiften av just fideikommiss. Det handlar om
avvecklingen är det. Istället är det urkunderna, från
egendom som bevarats och hållits samman i många
stiftaren av varje fideikommiss, som ska tolkas och fölgenerationer. Förutom de rent ekonomiska värdena är
jas. Systemet, där ett barn, som regel en son, gynnas
ofta stora kulturhistoriska värden inblandade, förutvid arvskifte stack förstås i ögonen på många under
om det rent känslomässiga värdet hos en månghunddet radikala 1960-talet, och i den andan kom lagen om
raårig släktgård.
avskaffande.
Magnus Kindstrand har biträtt ett stort antal av lanMagnus Kindstrand är försiktig med att uttala sig i
dets innehavare av fideikommiss, både med planering
termer av rättvisa och orättvisa.
inför generationsväxlingar, som boutredningsman i fi– Man fokuserar ofta på att det inte blir rättvist när
deikommissbon för att genomföra avvecklingen, stydet gäller arv. Men typiskt sett berelseledamot i fideikommissaktiebogicks ju orättvisan i den första gelag eller som företrädare för andra
nerationen, när fideikommisset stifintressenter. Dessutom hjälper han
tades. Om det inte hade inträffat för
till med rådgivning kring andra jurikanske sju generationer sedan, då
diska frågor, som permutation för att
hade ju inte egendomen funnits kvar
få göra avvikelser från fideikommissi odelat skick, säger han.
bestämmelserna.
”Det är både brett och
Det är inte heller klart att avveck– Det är både brett och smalt. Det
smalt. Det är också
lingen upplevs som rättvis. Plötsär också mycket speciella regler som
mycket speciella regler ligt ska arvet falla ut i en generation,
dyker upp. Men man behöver utöver
medan tidigare generation blev utan.
dem också kunna en del annat, säger
som dyker upp. Men
– För farbröder och fastrar som inte
Magnus Kindstrand.
man behöver utöver
fick något kan det förefalla egendomFörutom generationsskiftesjuridik
dem också kunna en
ligt att deras brors barn delar upp
med fastighetsrättslig och skatterättsdel annat.”
egendomen.
lig anknytning får han också tillämpa
I några fall har regeringen besluett slags rättshistorisk juridik när det
magnus kindstrand
tat om att bevilja dispens från avgäller ett tolka urkunderna mot bakvecklingslagen. Förlängning har
grund av de regler som gällde då de
skett dels i ett par fall där oenighet rått mellan inskrevs. Dessutom rymmer uppdragen ekonomi, kulturtressenterna, dels i fall där alla intressenterna önskat
historia och även inblick i de areella näringarna som
en förlängning. Det är dock inte tillräckligt att de in
jord- och skogsbruk. Samt, förstås, mänskliga relatioblandade är eniga, utan avgörande ska vara att det finns
ner.
ett allmänt intresse som tillgodoses genom förläng– Det kan vara en särskild tillfredsställelse när man
ningen.
får parter att komma överens, summerar Magnus Kind– Man har nog i efterhand tillmätt de kulturhistostrand.
riska värdena större betydelse än man gjorde när laFideikommissjuridiken rymmer intressant juridik
gen antogs. Man har insett att den här typen av egenoch många spännande inblickar på andra områden, endom kanske vårdas bäst av de enskilda personer som
ligt Magnus Kindstrand. Den rör ofta stora kulturhisinnehar den. Om de kan sköta den på ett effektivt sätt
toriska och ekonomiska värden och sådant som är av
så besparar man staten en kostnad för kulturhistostor betydelse för innehavaren personligen. För många
riskt underhåll, där det annars finns en risk att kulturinnehavare är det viktigt att finna lösningar för att bebyggnaderna inte kan underhållas, om man inte kan
vara just en viss egendom i släkten.
behålla ett erforderligt ekonomiskt underlag i form av
– Samtidigt tillhör fideikommissegendomarna våra
tillräckligt mycket mark, konstaterar Magnus Kindstörsta och mest rationellt skötta privata jordbruks- och
strand. ¶
skogsföretag, konstaterar Magnus Kindstrand.
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Advokatsamfundets cirkulär nr 1/2020 och nr 19/2020.
Faktablad Fideikommissnämnden, Kammarkollegiets webbplats.
Fideikommissariernas Intresseorganisations webbplats,
www.fideikommiss.se.
l Hovrättens för Övre Norrland mål T 850-17.
l Justitiedepartementet: Faktablad, Nya regler för registrering av och
tillsyn över stiftelser, m.m., november 2009.
l Kammarkollegiet: Hemställan om översyn av stiftelselagen, inkommen
till Regeringskansliet i juni 2019.
l
l
l
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 änsstyrelserna: Behov av översyn av vissa bestämmelser i stiftelse
L
lagen m.m., skrivelse till Justitiedepartementet, juli 2019.
l NJA 2019 s. 335.
l Olsson, Katarina: Näringsdrivande stiftelser, N & S Bibliotek, 1996.
l Olsson, Katarina: Stiftelserna inom kulturområdet. En utredning av
stiftelsernas rättsliga status, Lunds universitet, 2019.
l Olsson, Katarina: Trusten. Om en udda figur i vårt rättssystem och
särskilt om skattedomstolarnas hantering av civilrätten, i Festskrift till
Christina Moëll, Juristförlaget i Lund 2017.
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Ändamålet styr
beskattning
Stiftelser omfattas av olika skatteregler, beroende på stiftelsens ändamål.
Alice Kuzmina, biträdande jurist på Baker McKenzie, reder ut vad som gäller på området.

VAD ÄR DET SOM AVGÖR HUR
EN STIFTELSE BESKATTAS?
Man kan säga att ”stiftelse” är ett
samlingsnamn för juridiska personer utan medlemmar eller ägare
vars syfte är att förvalta en avsatt
ekonomisk förmögenhet för särskilt
ändamål och över en längre tid.
Beskattning av stiftelser är i stort
sätt avhängigt av ändamålet och
kan i praktiken få väldigt olika utfall.
En oinskränkt skattskyldig stiftelse beskattas för näringsverksamhet
precis som andra juridiska personer,
till exempel ett aktiebolag. Det kan
vara stiftelser som har till ändamål
att främja vissa bestämda destinatärers intressen, bland annat familjestiftelser, vinstandelsstiftelser och
företagsanknutna stiftelser.
En stiftelse som uppfyller kvalificerat allmännyttigt ändamål kan få
förmånligare beskattning – den beskattas bara för löpande fastighetsinkomster och eventuell inkomst
från näringsverksamhet. Utöver all44
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Alice Kuzmina är
biträdande jurist
och verksam inom
Baker McKenzies
tax practice group
i Stockholm.

männyttigt ändamål ska 90–95 pro
cent av stiftelsens verksamhet gå ut
på att tillgodose ändamålet (verksamhetskravet), och 75–80 procent av löpande avkastning under
en femårsperiod ska användas för
det allmännyttiga ändamålet (fullföljdskravet). Alla intäkter räknas
inte med i fullföljdsberäkningen:
till exempel gåvor, arv, stöd eller bidrag räknas med endast när givaren
avsett att gåvan ska användas i den
löpande verksamheten; kapitalvinster ses som en del av kapitalet och
räknas därför inte med. Dessutom
ska kretsen av mottagare vara relativt vid, och inte begränsad till vissa
bestämda personer eller familjer.

Samtliga krav måste uppfyllas för
varje beskattningsår.
Den vanligaste stiftelseformen i
Sverige – pensionsstiftelsen – har
fått ett särskilt undantag. En stiftelse som bildas för tryggandet av
pensioner enligt tryggandelagen är
undantagen från inkomstskatt, och
är oftast skattskyldig bara för avkastningsskatt och eventuell fastighetsskatt. Utöver pensionsstiftelser
finns det några särskilt reglerade
undantag från skattskyldighet för
vissa inkomster.
VAD HÄNDER OM EN SKATTEBEFRIAD
STIFTELSE TILLFÄLLIGT BLIR
OINSKRÄNKT SKATTSKYLDIG?
En stiftelse som ett år inte uppfyller
samtliga krav för att vara inskränkt
skattskyldig kan beskattas för det
året. Vid övergången mellan inskränkt och oinskränkt skattskyldighet, det vill säga när stiftelsen byter
skattestatus, bör stiftelsen vara observant på hur den beskattas. Om
stiftelsen säljer aktier ska beräkning
ADVOKATEN NR 8 • 2020
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av stiftelser
inte utgå från det ursprungliga anskaffningsvärdet, utan utifrån marknadsvärde vid ingången av året då
man inte uppfyllde samtliga krav för
att vara inskränkt skattskyldig.
En sådan situation kan uppkomma för stiftelser som inte kan uppfylla utdelningskraven med följd att
mindre än 75–80 procent av löpande
avkastning används för ändamålet.
I så fall blir alla inkomster skattepliktiga.
I dessa fall kan det finnas ett behov att justera ändamålet för att
kunna uppfylla fullföljdskravet eftersom den skatterättsliga bedömningen av ändamålet utgår i första
hand från stadgarna. Om den faktiska verksamheten inte överensstämmer med stadgarna kan den faktiska
verksamheten istället bli avgörande
för den skatterättsliga bedömningen.
HUR BESKATTAS INKOMSTER FRÅN
UTLÄNDSKA MOTSVARIGHETER
TILL STIFTELSER I SVERIGE?
Stiftelselagen och svenska skatteADVOKATEN NR 8 • 2020

regler får genomslag för beskattning
av inkomster från liknande utländska enheter i Sverige. De termer
och uttryck som används i inkomstskattelagen omfattar också motsvarande utländska företeelser om det
inte anges eller framgår av sammanhanget att bara svenska företeelser
avses. Det innebär att en utländsk
trust, foundation eller establishment
kan anses ha sin närmaste funktionella motsvarighet i en svensk stiftelse och därmed skattemässigt klassificeras som en utländsk stiftelse.
Frågan om en viss utländsk företeelse ska anses motsvara en svensk
stiftelse avgörs från fall till fall med
hänsyn bland annat till om den utländska företeelsen motsvarar de
grundläggande krav som gäller för
svenska stiftelser avseende avskildhet, ändamål, varaktighet och
självständig förmögenhet. Det hela
försvåras ytterligare av att jämförelsebedömningen ska göras vid varje
beskattningstidpunkt och utifrån
stiftelsehandlingarna.

Under det senaste halvåret har
det kommit en rad avgöranden i
kammarrätterna och förhandsbesked från Skatterättsnämnden avseende jämförbarheten mellan utländska företeelser och svenska
stiftelser. Till exempel bedömde
kammarrätten att en liechtensteinsk
stiftelse motsvarar en svensk familjestiftelse, men Skatterättsnämnden bedömde att en annan liechtensteinsk stiftelse inte motsvarade en
svensk stiftelse. Utgången i jämförelsebedömningen föranleder olika
beskattningskonsekvenser i Sverige.
Därmed vore det önskvärt att eftersträva förutsägbarhet i utgången av
jämförelsebedömningar.
Ökad förutsägbarhet kan uppnås
med tydligare regler för stiftelser i
Sverige. En uppdatering av stiftelselagen skulle därmed även öka rättssäkerheten i fråga om beskattning
av utländska motsvarigheter till
svenska stiftelser.

EN STIFTELSE
SOM UPPFYLLER KVA
LIFICERAT
ALLMÄNNYTTIGT
ÄNDAMÅL
KAN FÅ FÖRMÅNLIGARE
BESKATT
NING.

Alice Kuzmina
Biträdande jurist
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Skärpta regler för
Advokat Ulf Bergquist redogör för gällande rätt och för det aktuella lagstiftningsarbetet
med skärpta regler för månggifte och gör en internationell utblick över hur månggifte
hanteras i andra länder.

I

den här artikeln redogör jag först
för gällande rätt samt därefter för
det aktuella lagstiftningsarbetet
med skärpta regler för månggifte.
Vidare görs en internationell utblick
över hur månggifte hanteras i andra
länder i Norden och i övriga Europa.
HUVUDREGEL OM ERKÄNNANDE
AV UTLÄNDSKA ÄKTENSKAP
Månggifte har sedan urminnes tider inte varit tillåtet enligt svensk
rätt (2:4 ÄktB). Månggifte är till och
med straffrättsligt sanktionerat
(7:1 BrB).
En annan fråga är hur vi i Sverige
ska se på ett månggifte, som ingåtts
i utlandet. Reglerna om erkännande
av utländska äktenskap finns i IÄL
(lagen 1904:26 s. 1 om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap).
Grundregeln i 1:7 IÄL är att ett äktenskap, som ingåtts i utlandet, erkänns i Sverige, om det är giltigt i
den stat där det ingicks. Den regeln
är självklar. Två makar, som gift sig i
Tyskland för 40 år sedan och sedan
som pensionärer flyttar till Sverige,
anses naturligtvis inte som ogifta i
Sverige. (Inte heller anses min fru
och jag som ogifta i Tyskland.) Som
46

utgångspunkt gäller regeln i 1:7 IÄL
även för ett månggifte som ingåtts
till exempel i ett muslimskt land, eftersom det äktenskapet är giltigt i
det land där det ingåtts.

public. Bogdan anser att månggifte
inte strider mot ordre public. Lind
och Bergquist/Fayad (Internationell
äktenskapsrätt, Norstedts Juridik,
2017) anser däremot att månggifte
uppenbart strider mot grundläggande svenska värderingar. I den norska
doktrinen finns motsvarande diskussion. Wærstad har samma uppfattning som Lind och Bergquist/Fayad. Frantzen delar däremot Bogdans
uppfattning. I flera länder (till exempel Frankrike) används ordre public
för att vägra erkännande av utländska månggiften.

ORDRE PUBLIC-FÖRBEHÅLL
I nästan all IP-rättslig lagstiftning
finns det ett så kallat ordre publicförbehåll. Det innebär att regler i en
utländsk lag inte får tillämpas, om
det skulle vara uppenbart oförenligt
med grunderna för rättsordningen i
Sverige (7:4 IÄL). Svenska domstolar/myndigheter är emellertid mycket restriktiva med att tillämpa ordre
public, även vad avser månggifte. I
doktrinen finns olika uppfattningar
om huruvida månggifte ska anses
vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen och därmed stridande mot ordre

FÖRSTA SPECIALREGELN
OM MÅNGGIFTE ÅR 2004
I början av 2000-talet såg lagstiftaren
behov av striktare regler för erkännande av utländska äktenskap. Syftet
var att förhindra att svenska regler
om äktenskaps ingående kringgicks,
genom att personer bosatta i Sverige
åkte till sitt ”ursprungsland” och där
ingick äktenskap, som inte var tilllåtna i Sverige, för att därefter få
det utländska äktenskapet erkänt i
Sverige. År 2004 infördes därför
en ny paragraf (1:8 a IÄL), som
innebär att vissa utländska äktenskap inte erkänns i Sverige. Det

PRESENTATION
Advokat Ulf
Bergquist har
varit Advokatsamfundets
expert i utredningen
om månggifte.
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utländska månggiften

gäller tvångsäktenskap, barnäktenskap och månggifte. Emellertid infördes två undantag från huvudregeln i 1:8 a IÄL. För det första
erkändes utländska månggiften, om
ingen av makarna var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige
när äktenskapet ingicks. Erkännandeförbudet krävde således viss anknytning till Sverige. Departementschefen skrev i propositionen att det
skulle föra för långt att låta lagbestämmelsen i 1:8 a IÄL omfatta ett
månggifte som ingåtts i enlighet
med andra normer än de svenska,
om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående inte fanns skäl för
makarna att ta de svenska normerna
i beaktande. För det andra infördes
en så kallad ventil för äktenskap, där
det finns ”särskilda skäl”, till exempel om konsekvenserna blir ”orimliga” för parterna (prop. 2003/04:48).
REGELSKÄRPNING ÅR 2014
År 2014 skärptes ventilen till ”synnerliga skäl”, men kravet på anknytning till Sverige för att tillämpa erkännandeförbudet behölls.
NY UTREDNING ÅREN 2018–2020
Efter initiativ från riksdagen tillsatte
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departementschefen sommaren 2018
en utredning med uppdrag
– att analysera och ta ställning till
hur det kan förhindras att utländska
månggiften består i Sverige
– redogöra för rättsverkningarna
av att ett utländskt månggifte inte
erkänns eller annars inte tillåts bestå i Sverige och analysera och ta
ställning till hur orimliga konsekvenser för berörda personer kan
undvikas.
Särskild utredare blev hovrättsrådet Anne Kuttenkeuler. Till sitt stöd
hade hon ett antal experter. I januari
2020 framlade utredningen betänkandet SOU 2020:2.
Utredningens huvudförslag blev
att utländska månggiften inte ska erkännas i Sverige oavsett parternas
anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks.
Utredningen anförde som skäl för
sitt förslag bland annat att man internationellt på ett tydligt sätt tagit
avstånd från månggifte. FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor har konstaterat att
månggifte motverkar kvinnors rätt
till jämställdhet och kan ha så allvarliga känslomässiga och ekonomiska konsekvenser för en kvinna,

och dem som är beroende av henne,
att sådana äktenskap bör förhindras och förbjudas. Uttalandena
har gjorts mot bakgrund av 1979 års
FN-konvention om avskaffande av
all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW). Av artikel 16 i den konventionen följer att alla lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering av kvinnor i frågor som gäller
äktenskap ska vidtas. Vidare erinrade utredningen om att FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor och FN:s kommitté
för barnets rättigheter tillsammans
i en rekommendation 2014 uttalat
att polygami strider mot en kvinnas värdighet och hennes mänskliga rättigheter och frihet, inkluderande jämställdhet och skydd inom
en familj. Enligt rekommendationen
har konventionsstaterna uttryckliga skyldigheter att motverka och
förbjuda polygami. Utredningen
konstaterade också att svensk rätt
(till exempel regler om bodelning,
arv, pensioner och försäkringar)
inte är utformad för att kunna til�lämpas på utländska månggiften.
Mot den här bakgrunden ansåg utredningen att det fanns behov av en
skärpt och förtydligad lagstiftning,

UTREDNING
ENS HUVUD
FÖRSLAG OM
GENERELLT
ICKEERKÄNNANDE
AV UTLÄND
SKA MÅNG
GIFTEN
HAR DÄRVID
FÅTT ETT
MYCKET
STARKT
STÖD.

»
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»
GEMENSAMT
FÖR DESSA
LÄNDER ÄR
ATT INHEM
SKA MÅNG
GIFTEN INTE
ÄR TILLÅTNA.
DÄREMOT ÄR
INSTÄLLNING
EN DELVIS
OLIKA TILL
MÅNGGIFTEN
INGÅNGNA I
LÄNDER DÄR
SÅDANA ÄR
TILLÅTNA.

och att behovet har accentuerats
genom att förekomsten av registrerade månggiften på senare år har
ökat markant, inte minst genom ett
ökat antal asylsökande (SOU 2020:2
s. 143 f.).
Ventilen, som innebär att utländska månggiften kan erkännas om
synnerliga skäl föreligger, behölls
dock i utredningens förslag.
Utredningen föreslog vidare en
övergångsbestämmelse innebärande att äldre bestämmelser om erkännande ska gälla för äktenskap
som har ingåtts före ikraftträdandet av de nya striktare reglerna. Det
innebär till exempel att ett månggifte som ingicks i Syrien år 2020
kan komma att erkännas i Sverige
år 2030. För att påskynda lagändringens genomslag framfördes i utredningens expertgrupp ett förslag
om att sådana månggiften, som inte
antecknats i det svenska personregistret före de nya reglernas ikraftträdande, skulle vägras erkännande.
I praktiken innebär det att ett månggifte, där makarna anländer till Sverige efter 1 juli 2021, inte kommer att
erkännas även om äktenskapet ingicks före den dagen.
Utredningens förslag har remissbehandlats under våren 2020. Utredningens huvudförslag om generellt icke-erkännande av utländska
månggiften har därvid fått ett mycket starkt stöd. Däremot har vissa remissinstanser riktat kritik dels mot
att ”ventilen” behålls, dels mot att
övergångsbestämmelsen skulle kunna medföra erkännande i Sverige av
utländska månggiften under lång tid
framöver.
RIKSDAGENS UTTALANDE
VÅREN 2020
Riksdagen har våren 2020 med
mycket stor majoritet uttalat följande: ”Utskottet konstaterar att polygama äktenskap är en icke önskvärd
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företeelse och att det därför är angeläget att sådana äktenskap vägras
erkännande eller på annat sätt inte
tillåts bestå i Sverige. Utskottet ser
därför positivt på förslaget från Utredningen om strängare regler om
utländska månggiften att ta bort det
befintliga anknytningskravet i fråga
om utländska polygama äktenskap,
så att hinder mot erkännande ska
gälla oavsett parternas anknytning
till Sverige när äktenskapet ingicks.
Enligt utskottet är det dessutom motiverat att en ny reglering på området får ett snabbt genomslag. Sålunda bör i vart fall sådana polygama
äktenskap där de berörda personerna kommer till Sverige efter ikraftträdandet av de nya reglerna omfattas av dessa.” (2019/20:CU 17.)
PROPOSITION VÅREN 2021
Justitiedepartementet arbetar för
närvarande med en lagrådsremiss.
Proposition planeras till våren 2021
och ikraftträdande den 1 juli 2021.
INTERNATIONELL UTBLICK
Nedan redogörs för månggiftesfrågan i Danmark, Norge och Finland
samt i Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Gemensamt för dessa
länder är att inhemska månggiften
inte är tillåtna. Däremot är inställningen delvis olika till månggiften
ingångna i länder där sådana är til�låtna. (SOU 2020:2 s. 81–89.)
Danmark
I Danmark är huvudregeln att utländska äktenskap vägras erkännande, där detta skulle strida mot
grundläggande danska rättsprinciper (ordre public). Detta gäller
månggifte oavsett om makarna vid
vigseltillfället hade anknytning till
Danmark. Undantag kan dock göras om makarna skulle försättas i
en orimlig situation. (Jämför den
svenska ”ventilen”.)

Norge
I Norge erkänns inte utländska
månggiften om minst en av parterna hade anknytning till Norge vid
vigseltidpunkten. (Jämför nuvarande regeln i 1:8 a IÄL.) Dessutom
finns i Norge en ordre public-regel.
Huruvida den kan tillämpas på utländska månggiften, där ingen av
parterna hade någon anknytning till
Norge vid vigseltillfället, är omstritt
i den norska doktrinen. Noteras kan
dock att polygama äktenskap, där
makarna vid vigseltillfället saknade
anknytning till Norge, inte registreras i det norska folkbokföringsregistret på grund av ordre public.
(Jämför med Sverige där sådana
äktenskap för närvarande registreras i det svenska folkbokföringsregistret.) I Norge tillämpas således
ordre public mindre restriktivt än i
Sverige.
Även i Norge finns ett undantag
motsvarande den svenska ”ventilen”, men detta undantag tillämpas
mycket restriktivt, till exempel om
det tidigare äktenskapet har hunnit
upplösas eller om parterna felaktigt
trott att det första äktenskapet var
upplöst.
Justitiedepartementet arbetar
med frågan och har som underlag
två utredningar. Något klart lag
förslag föreligger emellertid ännu
inte.
Finland
I Finland är utgångspunkten att utländska månggiften erkänns trots att
även Finland har en ordre publicregel. Dock kan åklagare väcka talan
om tvångsupplösning om båda makarna har hemvist i Finland. Tvångsupplösning kan ske även om makarna saknade anknytning till Finland
när äktenskapet ingicks. Äktenskapets längd kan påverka om åklagare
väljer att föra talan om tvångsupplösning.
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Tyskland
Utländska månggiften, som ingås
i ett land där de är giltiga, erkänns
som regel i Tyskland, såvida ingen
av makarna är tyska medborgare.
Även i tysk rätt finns en ordre public-regel, men den tillämpas generellt inte. Även i Tyskland har
funnits ett lagförslag, att utländska
månggiften som regel ska upphävas
om båda makarna sedermera förvärvat hemvist i Tyskland. Förslaget
tycks dock inte (i vart fall för närvarande) leda till ändrad lagstiftning.

Frankrike
I Frankrike kan månggiften ingångna i utlandet ogiltigförklaras, om en
av makarna är fransk medborgare.
Sådana utländska månggiften, där
ingen av parterna är fransk medborgare, anses strida mot ordre public. Trots att sådana äktenskap inte
anses gälla i Frankrike, kan de ges
rättsverkningar i vissa frågor, till exempel för livförsäkringar, men däremot inte i vissa andra frågor, som
till exempel ansökan om uppehållstillstånd.

Storbritannien
Utländska månggiften är ogiltiga om
någon av makarna hade hemvist i
Storbritannien när äktenskapet ingicks. Om däremot ingen av makarna hade hemvist i Storbritannien vid
vigseltillfället, kan utländska månggiften som regel erkännas. Ett sådant äktenskap ger dock inte samma
rättigheter till socialförsäkringsförmåner, bidrag och pensioner som
ett monogamt äktenskap.
Ulf Bergquist
Advokat
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Gillar du att vara sjuk? Då kan du strunta i det här.
Alla är viktiga på en advokatbyrå, men vissa personers frånvaro har större ekonomisk
inverkan än andras. Skulle du eller en anställd drabbas av sjukdom eller olycksfall finns
det risk att det inte bara påverkar dig och din privata ekonomi. Långa sjukskrivningar
för nyckelpersoner kan i värsta fall påverka hela byråns fortlevnad.
Advokatsamfundets sjukvårdsförsäkring ger dig och dina medarbetare snabb tillgång
till specialistvård, effektiv rehabilitering och tillgång till hälsofrämjande tjänster.
Du får träffa en specialistläkare inom högst sju dagar och en operation inom 20 dagar.
Advokatsamfundets sjukavbrottsförsäkring är en trygghet för din verksamhet.
Den ger byrån andrum under en nyckelpersons frånvaro då den säkerställer att
byrån kan fortsätta betala fasta kostnader.
Som ledamot av Sveriges advokatsamfund har du möjlighet att teckna sjukvårds- och
sjukavbrottsförsäkring för dig och dina anställda till ett fördelaktigt pris. Försäkringarna
är framtagna i samarbete med Sveriges advokatsamfunds försäkringsförmedlare
Willis Towers Watson och försäkringsbolaget Länsförsäkringar.
Kontakta Advokatservice hos Willis Towers Watson för offert
08-546 359 60 eller advokatservice@willis.com

Sveriges advokatsamfunds ansvarsförsäkringar förmedlas av
försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson Sweden AB.
Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ).

AKTUELLT
MÅNADENS ADVOKAT
BIRGITTA MELANDER
Birgitta Melander i Stockholm
har varit advokat i 50 år och
startade den egna firman Birgitta
Melanders Advokatbyrå AB 1973.
Hon firade 50-årsjubileet i början av oktober med mottagning
på Advokatsamfundets kansli.
Birgitta Melander har bland annat deltagit i arbetet med Advokatsamfundets remissyttranden
på det familjerättsliga området.
I Advokaten nr 8/2019 kunde
man läsa om hennes intresse
för konst och om engagemanget
för kulturen i Stockholmsadvokaternas konstförening som hon
var med och startade i början av
1990-talet.

DE MÄNSKLIGA
KONTAKTERNA FRÅN
ALLA DELAR AV
SAMHÄLLET ÄR
EN TILLGÅNG I EN
ADVOKATS UTVECKLING.

Bäst med yrket är att se till att
alla klienter får bästa möjliga hjälp
Varför valde du att bli advokat?
– Sedan jag i början av mina
juridiska studier vikarierade
som advokatsekreterare fick
jag inblick i vad yrket innebär genom kontakt med de
fem advokater som delade kontor. Då bestämde jag min yrkesbana.
Hur kom du att intressera dig för
familjerätt?
– Inledningsvis
hade
jag
många brottmål och civilrättsmål utanför familjerätt – de målen kom så småningom.
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Vad är det bästa med advokatyrket?
– Att se till att alla klienter får
bästa möjliga hjälp och support.
De mänskliga kontakterna från
alla delar av samhället är en tillgång i en advokats utveckling.

– All ny lagstiftning efter Sveriges inträde i EU och hur den
har påverkat mitt arbete. Dessutom att se resultaten av klienters
egna avtal som mer eller mindre
har tagits från nätet, med dåliga
och svårtolkade texter.

Vad är det svåraste med advokat
yrket?
– Att berätta att ett ärende inte
går att driva som klienten vill!

Du var med och startade Stockholmadvokaternas konstförening och har arbetat mycket med
den. Vad har ditt engagemang
gett dig?
– Det har stimulerat kollegornas kunskap och intresse för
konst i alla dess former; det var

Vilka är de viktigaste förändringarna i yrket under dina år som
advokat?

det ursprungliga syftet med föreningen.
Många är bekymrade för att det
är färre advokater som ägnar sig
åt familjerätt. Vad behövs för att
stärka återväxten?
– Jag har i många år haft studenter som assistenter, och en
del av dem har kommit in på familjerätt senare. Familjerättskunskap innefattar också inblick
i och kunskap på andra områden, och det borde intressera
fler för ämnet. Det gäller bodelningar, till exempel.
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Har du tips om något du tycker borde uppmärksammas här? Mejla oss på advokaten@advokatsamfundet.se

Tradition i Tällberg trots coronatid
Mellersta avdelningen bjöd
traditionsenligt, trots den annorlunda tid vi befinner oss i, in
till studiedagar i Tällberg den
18–19 september.
Ett 30-tal advokater och jurister
deltog och fick i digital form information från Advokatsamfundet
genom Mia Edwall Insulander.
Föreläsningar hölls därefter på
två olika teman: Hur optimerar en
försvarare tillgång till information
i förundersökningen med utgångspunkt i sekretessreglerna med advokat Angelica Dipeders samt Vad

kan vi lära av historien? Paralleller mellan 1600-talets häxprocesser och dagsaktuella ämnen med
fokus på rättssäkerheten med
Annika Andebark och Anna Vild.
På kvällen avnjöts gemensamt
middag och en underhållningsshow, allt i coronasäkrat format.
Föreläsningen dagen därpå, med
legitimerade psykoterapeuten
Jakob Carlander, bar rubriken Hur
man bemöter ett rättshaveristiskt
beteende och innehöll talrika exempel på nyssnämnda beteende,
vilka hos många frammanade en
känsla av stark igenkänning.

Vinge prisades för jämställdhet
Mannheimer Swartling i Göteborg byter lokaler
Nybyggda Våghuset på Masthuggskajen blir advokatbyrån Mannheimer
Swartlings nya adress i Göteborg. Byrån har tecknat hyresavtal med
NCC, som bygger huset, och kommer att husera på de tre översta våningarna, totalt cirka 3 000 kvadratmeter, med utlovad milsvid utsikt
över Göteborg. Mannheimer Swartling tillträder sitt nya kontor vid årsskiftet 2022–2023.

I
PARASITEN
GÖRAN RISE

ETT FALL FÖR ADVOKAT CARL B. LAMBERT

Vid European Women in Business Law Awards i september utsågs
Vinge för åttonde gången till “Bästa nordiska affärsjuridiska byrå för
kvinnor”. European Women in Business Law Awards (WIBLA) delas
ut till de byråer som, baserat på undersökningar och nomineringar,
är de bästa byråer för kvinnor att verka i och som lyckas bäst med
sitt jämställdhetsarbete.

Cederquist och Ulrika Borg fick Justitiapris
Årets Justitiapris till den affärsjuridiska advokatbyrå som bäst jobbar med jämställdhet gick, för
andra året i rad, till Cederquist. Enligt motiveringen
är byrån ”den som presterat bäst när det kommer
till balans, dvs. hur könsfördelningen på byrån ser
ut i allmänhet och bland delägare och styrelseledamöter i synnerhet”. Cederquist arbetar också för ett
mer jämställt uttag av föräldraledighet.
Priset Årets Justitia gick i år till brottmålsadvokat
Ulrika Borg på den helt kvinnliga advokatbyrån
Ulrika Borg.
Krim advokater. I motiveringen sägs bland annat att
Borg inte är ”rädd för att ta i de obekväma frågorna och brinner för att
sprida sin kunskap vidare. Hon förespråkar vikten av jämställda relationer på hemmaplan och uppmärksammar problemet med att kvinnliga
jurister väljs bort som delägare om de inte har det.”

Nya uppdrag och anslag
Lambert hade tackat nej att bistå församlingen på Costa
del Sol att biträda medlemmarna för att få behålla sin
karismatiske kyrkoherde som snart skulle visa sig vara
en ulv i fårakläder.
Han hade istället åtagit sig uppdraget att biträda
en klient som påstod att en advokatkollega i Nueva
Andalucía förskingrat hans pengar.
Göran Rise advokat med femtio års verksamhet vet vad
han skriver om. Parasiten är hans sjätte roman i serien
om advokaten Carl B Lambert.
Parasiten utkommer i början på december.
Beställ dit exemplar hos Bokus eller Adlibris.
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l Johan Rosén blir från årsskiftet ny managing partner på AG
Advokat.
l Erik

Forsin har utsetts till
ny delägare i Baker McKenzie,
Stockholm.

l Karin

Schurmann är ny del
ägare i Kompass advokat från
och med den 1 oktober.

Julia Nilsson har
anslutit sig till Brick Advokat.
Julia kommer närmast från
Cederquist.
l Advokat

l Jessica Zetterquist har utsetts till COO vid advokatbyrån
Brick. Jessica kommer närmast
från en liknande roll vid advokatfirman Westermark Anjou.
l Forskarna Victoria Enkvist,
Seth Epstein och Marianne
Dahlén vid juridiska institutionen, Uppsala universitet, har
fått totalt 10 501 000 kronor i
anslag från Formas för forskningsprojektet Att förverkliga
naturens rättigheter: Håller
utveckling och demokrati.
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RECENSION: I RÄTTVISANS TJÄNST

Nyttig läsning för yngre jurister
med hågen att utvecklas

FOTO: FREDRIK HJERLING

Advokat Peter Danowsky har
läst advokaten Johan Erikssons
bok I rättvisans tjänst. Enligt
Danowsky lyfter författaren i
sin bok betydelsen av att den
gode försvararen, utan att
förlora sin integritet, verkligen
intresserar sig för sin klient.
Johan Eriksson är en mycket
bra brottmålsadvokat och en
hyvens karl. Jag känner honom
så jag vet. Och hans bok I rättvisans tjänst befäster denna uppfattning.
Det är svårt att ange genre
för boken. Ett antal korta fiktiva
berättelser. Skrivna med korta
meningar. Iakttagelser ur brottmålsadvokatens vardag. Och så
en inblick i arbetet med Akilov-målet. Det är intressant och
lättläst. Säkert nyttig läsning för
yngre jurister med hågen att utvecklas till att bli framgångsrika
försvarsadvokater.
Att Johan Eriksson är en så
uppskattad och anlitad försvarare är ingen tillfällighet. Uppenbarligen passar den personlighet
som också framträder i boken så
bra för dessa uppdrag. Han ser
människan, oavsett om det är
en misstänkt, ett brottsoffer, en
häktesvakt eller en polis. Han
ser något gott hos alla. Han ger
och han möter vänlighet. Han blir därmed
väldigt effektiv.
I det mörker som
efterspelet till ett allvarligt brott utspelar
sig i, sätter han ljuset på det mänskliga.
Det är här boken har
sitt största värde: i att
lyfta betydelsen av att
den gode försvararen
verkligen
intresserar sig för sin klient. Utan
att förlora sin integritet. Den
aspekten är också tydlig i boken.
ADVOKATEN NR 8 • 2020

Johan Eriksson är brottmålsadvokat. Han tilldelades Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom
advokatyrket 2018.

Berättelserna ger inget utrymme för tvivel på Johan Erikssons
engagemang i uppdraget. Och
inte heller på att han, som det
förefaller, närmast instinktivt låter rättskänslan styra. Han verkar inte vilja trixa och
visa sig smart, snarare leds han av att
i varje läge komma
nära och utgå ifrån
det som synes sant
och så fånga den
mänskliga infallsvinkeln.
om

johans

erikssons

berättelser är typiska för brottmålsadvokatens vardag och arbete, är
det påfallande hur underordnat
juridiskt finlir är i förhållande

till de praktiska bestyren med
besök i häktet och stöd till den
misstänkte och så småningom
tilltalade. Berättelserna handlar mindre om rättssalen och
om förhör och plädering, än om
de tilltalades öden. En viktig del
av försvararens insatser utspelar
sig snarare utanför rättssalen än
i den. Bland annat, och här förefaller Johan Eriksson mästerlig, gäller det att medverka till
en god stämning i hela kedjan
av personer som agerar sedan
någon blivit misstänkt för ett
brott. Det persongalleri som Johan Eriksson lyfter fram i sina
berättelser är inga hårdingar,
inga förhärdade gängledare och
cyniska narkotikahandlare. Till
och med Akilov får något mjukt
över sig.

åtskilliga
tillfällen i brottmålsadvokatens
vardag där det inte finns samma
utrymme för en mjuktonad blick
och där advokaten måste ta personligt spjärn för att kunna utföra sitt uppdrag med integritet
och rättrådighet. I dessa dagar
då den organiserade brottsligheten tydligare än tidigare skapar
utmaningar för rättssystemet,
torde advokatens roll bli alltmer komplicerad. Läser man
den uppmärksammade boken
Familjen av Johanna Bäckström
Lerneby, ser man hur upprepade
uppdrag från samma krets till en
och samma advokat blir en del
av verkligheten. Det är en hårdare och mer hotande värld än den
Johan Eriksson ger oss inblick i.

jag gissar att det finns

Peter Danowsky
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JURIDISKA BIBLIOTEKET
Kontakt: Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08-459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se
LÄSTIPS

Den Europæiske menneskerettigheds
konvention : for praktikere
Författare: Jon Fridrik
Kjølbro
Förlag: Jurist- &
Økonomforbundets
forlag
Boken analyserar de
grundläggande frioch rättigheter som
skyddas genom
Europakonventionen
i ljuset av den omfattande rättspraxis som utvecklats genom
Europadomstolens avgöranden. Denna
femte upplaga behandlar rättspraxis fram
till december 2019 samt de viktigaste domarna
från början av 2020. Den innehåller också en
beskrivning av mer allmänna ämnen som
konventionens tillämpningsområde, tolkningsprinciper, måltyper och så vidare. Författaren
är sedan 2014 verksam som domare, från
2020 som vicepresident, vid Europadomstolen.
Europeiska människorättskonventionen
Författare: Matti Pellonpää med medverkan av Monica Gullans,
Pasi Pölönen och Antti
Tapanila
Förlag: Alma Talent
En aktuell introduktion till innehållet i
Europakonventionen.
Författaren behandlar
också det internationella övervakningssystemet samt konventionens ställning i nationell rätt och EU-rätt, med

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2020 om inte annat anges.
Artificial intelligence and fundamental rights / edited by Claes
Granmar, Katarina Fast Lappalainen, Christine Storr (Publit
Sweden, 2019. 2020 s.)
Axmin, Martina: Socialförsäkring
och arbetslöshetsförsäkring :
en introduktion till viktiga delar
av Sveriges välfärdssystem /
Martina Axmin, Göran Lundahl
(Studentlitteratur. 203 s.)
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visst fokus på konventionens betydelse för
finsk rätt. I denna andra svenska upplaga – en
uppdaterad översättning av den senaste finskspråkiga upplagan – beaktas ny rättspraxis
och annan rättsutveckling fram till slutet av
2019. Författaren har tidigare varit ledamot av
Europakommissionen för de mänskliga rättigheterna och Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Boken ingår i publikationsserien Fiducia, finsk juridik på svenska.
PRAKTISK VÄGLEDNING

Omhändertagande av barn enligt LVU
I vissa situationer kan socialtjänsten inte invänta ett domstolsbeslut om LVU-vård om ett
barn far illa i hemmet, utan måste ingripa akut
och fatta beslut om omedelbart omhänder
tagande. En sådan möjlighet finns i 6 § LVU.
Eftersom det är en ingripande åtgärd ställs
det också stora krav på en rättssäker handläggning. Boken Omedelbart omhändertagande av barn av Carl-Gustaf Tryblom, Tomas
Törnqvist och Caroline Hellström (Norstedts
juridik) ger en praktisk vägledning för hur ett
ärende enligt 6 § LVU ska handläggas. Omfattande hänvisningar till domstolsavgöranden
och JO:s praxis. Boken riktar sig bland annat
till jurister i förvaltningsdomstolarna och
jurister som arbetar som offentliga biträden i
LVU-ärenden.
AVHANDLINGAR

Integritet och skadestånd : om skyddet för
personuppgifter och privatliv i svensk rätt av
Johanna Chamberlain, Uppsala universitet
(Iustus)
Med fokus på skadeståndsrätten undersöker
avhandlingen hur ett modernt, fungerande
skydd för privatlivet kan utformas. Boken
innehåller även en genomgång av integritetsskyddets framväxt i svensk rätt, mötet med
Europarätten och utblickar mot den skadeståndsrättsliga utvecklingen i USA vad gäller
skyddet för privatlivet. Johanna Chamberlain
disputerade den 9 oktober vid Uppsala universitet.

Bernitz, Ulf: Svensk och europeisk marknadsrätt. 2, Marknadsföringsrätten (2. uppl.
Norstedts juridik. 209 s.)
Brattström, Margareta: Rätt arv :
fördelning av kvarlåtenskap /
Margareta Brattström, Anna
Singer (5. uppl. Iustus. 245 s.)
De Ridder, Adri: Finansiell ekonomi för jurister (Norstedts
juridik. 171 s.)
Derlén, Mattias: Konstitutionell
rätt / Mattias Derlén, Johan
Lindholm och Markus Naartti-

Straffansvar vid atypiska sinnestillstånd av
Tova Bennet, Lunds universitet (Norstedts
juridik)
Till skillnad från de flesta andra straffsystem,
saknas krav på tillräknelighet för straffansvar i brottsbalken. Alla människor anses
ha ansvarsförmåga, kunna ansvara för sina
handlingar. I avhandlingen undersöks de
straffrättsliga förutsättningarna för skuld om
gärningspersonen lider av exempelvis en allvarlig psykisk störning vid brottstillfället. Tova
Bennet disputerade den 25 september vid
Lunds universitet.
BOK

Gangsterparadiset : så blev
Sverige arena
för gängkriminalitet,
skjutningar
och sprängdåd av Lasse
Wierup,
Bokförlaget
Forum.
Den kriminella gängmiljön
i Sverige har
ökat explosionsartat och består i dag av
mer än 350 olika grupperingar, en tredubbling
jämfört med 2010. I sin nya bok, Gangsterparadiset, skildrar DN:s kriminalreporter
Lasse Wierup hur dessa kriminella gäng
och nätverk har kunnat etablera sig och hur
samhället har misslyckats med att stoppa utvecklingen. Genom att kartlägga 183 individer
– medlemmar i några av de mest våldsamma
grupperingarna som Märstanätverket och
Rinkebynätverken Shottaz och Dödspatrullen
med flera – blottlägger han gärningsmännens
drivkrafter och polisens brister. Samhällets
oförmåga att förstå problematiken har gjort
att Sverige utvecklats till ett gangsterparadis,
enligt författaren.

järvi (2. uppl. Norstedts juridik.
775 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 211)
Enkvist, Victoria: Religionsfrihet :
om rättsliga skiftningar och
nyanser / Victoria Enkvist,
Hedvig Lokrantz-Bernitz, Kavot
Zillén (Iustus. 202 s.)
Essen, Ulrik von: Förvaltningsrättens grunder / Ulrik von Essen,
Alf Bohlin, Wiweka Warnling
Conradson (4. uppl. Norstedts
juridik. 376 s.)
Finna rätt : juristens källmate-

rial och arbetsmetoder / med
bidrag av Ulf Bernitz et al.
(15. uppl. Norstedts juridik.
292 s.)
Hellstadius, Åsa: Immaterialrätt
och marknadsrätt : ur praktiskt
perspektiv (2. uppl. Norstedts
juridik. 141 s.)
Jareborg, Nils: Straffrättens
påföljdslära / Nils Jareborg,
Josef Zila (6. uppl. Norstedts
juridik. 195 s.)
Lavin, Rune: Femtiofem år av
offentligrättslig forskning
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FEM FRÅGOR TILL … ANN TÖRNKVIST

Gola, vittna, dö – om vittnesmord
och konsekvenserna för rättsväsendet
Journalisten Ann Törnkvist
har följt upp sin bok om
Södertäljenätverket med en
ny bok om gängkriminalitet.
”Gola, vittna, dö” handlar om
José, mördad tillsammans
med sin fru sedan han hade
blivit vittne till ett mord. Det
betecknas som Sveriges första
vittnesmord.
Hur har du gått till väga för att
få inblick i tystnadskulturens
värld?
– När det gäller brottslingar är svårigheterna med att få
dem att prata med journalister
i sig ett kvitto på tystnadskulturen. Det krävs inte mycket mer
än att läsa förundersökningsprotokoll för att förstå rädslan.
Men i det här målet ställde alla
vittnen upp och hördes i rätten.
Har du haft kontakt med några
advokater?
– Sargon De Basso, som inte

FOTO: MAX BROUWERS

ANN TÖRNKVIST

GOLA
VITTNA
DÖ
TYSTNAD OCH TRAUMA
I HALLONBERGEN

(Juristförlaget i Lund. 184 s.
Skrifter utgivna av Juridiska
föreningen i Lund ; 182)
Lundmark, Johan: Förvaltnings
lagen : en kommentar / Johan
Lundmark, Mathias Säfsten
(Norstedts juridik.
369 s. Gula biblioteket )
Mattsson, Nancy: PBL : en handbok om PBL och samhällsADVOKATEN NR 8 • 2020

– Nej. För det första är det
rättsosäkert, för det andra
skulle det inte göra någon skillnad i oändligt många brottmål. I Hallonbergen hade det
varit uppenbart för de tilltalade vem som vittnade mot dem.
José 
behövde vittnesskydd.
Men utredningens komplexitet och Josés ovilja att förhöras visade sig vara en dödlig
kombination.

Borde möjlighet till anonyma
vittnesmål införas?

Finns andra sätt för effektiva
brottsutredningar, när vittnen
är rädda att tala med polisen?
– Jag är tveksam till att avskaffa omedelbarhetsprincipen, av det enkla skäl att vittnen kanske då tiger redan i
förhör. Deras uppgifter behövs
för att ens kunna gå vidare med
utredningen.
– En lösning vore att utreda snabbare så att misstänkta
häktas. I Josés fall är det ytterst
tragiskt att hans uppgifter, om
han hade låtit sig förhöras, kunde ha lett till att männen som
senare mördade honom hade
häktats. Men vad krävs för att
utredningar ska gå snabbare?
Polisen lägger redan enorma
resurser på morden och rättsprocessen måste förbli rättssäker. Vad är avkastningen moraliskt om det svenska samhället
sabbar rättssäkerheten? Självklart ska polisen få fler operativa metoder, men även där
måste vi vara försiktiga. Den
dag Sverige blir en polisstat
går jag i pension.

byggande / Nancy Mattsson,
Carl-Gustaf Hagander (3. utg.
Svensk byggtjänst. 288 s.)
Renman, Hans: Återvinning 
enligt 4 kap. konkurslagen : en
process- och insolvensrättslig
manual (3. uppl. Norstedts
juridik. 319 s.)
Rådman, Fredrik: Sekretess och
tystnadsplikt på socialtjänstens

område / Fredrik Rådman,
Therése Fridström Montoya
(Norstedts juridik. 128 s.)
Svensk juridik / Mats Persson et
al. (2. uppl. Norstedts juridik.
718 s.)
Teleman, Örjan: Äktenskapsförord (4. uppl. Norstedts juridik.
132 s.)
Wainikka, Christina: Att skydda

var inblandad i Hallonbergenmålet, är med i Gola, vittna,
dö och varnar för populistisk
rättspolitik. Carla Pantzar, som
försvarade ledargestalten, har
gett en intervju. Slutligen har
jag pratat med Mathias Blomberg som var Josés målsägandebiträde i Umeå för tjugo år
sen. Han berättade hur mycket han respekterade och gillade José, som han beskrev som
”genomsyrad av rättspatos”,
och att José hatade droghandeln av privata skäl. Det är inte
konstigt att José försökte hjälpa
polisen. Han var en god om än
vingklippt man.
Hur kan utvecklingen vändas?
– En viktig fråga handlar om
påföljd. Man kan fråga sig varför vittnen ska riskera sina liv
när de dömda får komma hem
efter så kort tid.

Samfundet invänder inte
mot registrering vid gränsen
På SVT Nyheter den 28 september kommenterade Advokatsamfundets generalsekreterare Mia
Edwall Insulander regeringens
förslag om att fler personer som
kommer till Sverige ska fotograferas och registreras med fingeravtryck vid gränskontrollen.
Advokatsamfundet motsätter
sig inte lagförslaget. Men Mia
Edwall Insulander sa till SVT Nyheter att det är viktigt att registreringen av uppgifterna sker på
rätt grunder.
MEDIERNA

”Även oskyldiga har
skäl att vara tysta”
I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 21 oktober försvarar
brottmålsadvokaterna Kristofer
Stahre och Martin Persson omedelbarhetsprincipen. Principen
har under hösten debatterats
flitigt och ifrågasatts av bland
andra riksåklagaren.
Stahre och Persson förklarar
omedelbarhetsprincipens innebörd och pekar på hur viktig
den är för rättssäkerheten.
Syftet bakom denna och andra
rättsstatliga principer är ju
ytterst ”att motverka felaktigt
fällande domar, det vill säga att
skydda enskilda mot att straffas
och låsas in av staten utan berättigad anledning”, skriver
advokaterna.

innovationer : affärer, risker
och möjligheter (2. uppl.
Norstedts juridik. 242 s.)
Wikrén, Gerhard: Utlännings
lagen med kommentarer /
Gerhard Wikrén, Håkan Sandesjö (12. uppl. Norstedts juridik.
1046 s.)
Alla nyheter hittar
du på Juridiska
bibliotekets webbplats
www.advokatsamfundet.se/
juridiska-biblioteket
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NY ADVOKAT: VICTOR SUNDH

Det gäller att inte vara rädd att ge råd
Victor Sundh på Eversheds Sutherland Advokatbyrå i Stockholm
blev advokat den 2 oktober. Han
arbetar huvudsakligen med aktie- och rörelseöverlåtelser.
Hur länge har du velat bli advokat? Är det en barndomsdröm?
– Som många andra barn närde jag en dröm om att bli fotbollsproffs. När jag var gammal
nog att inse att jag sannolikt
inte skulle ha någon vidare
ljus framtid som utövare ville
jag i stället bli sportkommentator. När jag sedan insåg att min
något nasala stämma skulle få
det svårt att träffa hjärtat på tvtittarna kom jag i stället fram
till att advokat nog är ett yrke
som passar min person väl och

som jag själv samtidigt skulle
uppskatta. Vid det laget hade
jag redan påbörjat mina gymnasiestudier.
Vilken tycker du är den viktigaste egenskapen för en
advokat?
– Att vara lösningsorienterad och inte
rädd för att ge råd.
Vad är den viktigaste erfarenheten
du har gjort under
tiden som biträdande jurist?
– Den viktigaste erfarenheten jag
har gjort är att komma till insikt om vad

det är klienten egentligen efterfrågar av advokaten. Min
erfarenhet är att klienten sällan är särskilt behjälpt av att
få gällande rätt beskriven
för sig med lagrumshänvisningar och rättsfall redovisade i diverse fotnoter. Det finns såklart fall
där detta är just vad
klienten efterfrågar,
men allt som oftast
söker klienten upp
advokaten för att
den vill ha rådgivning i hur den ska
gå tillväga i en viss
uppkommen eller
planerad situation.
Ofta finns det flera
sätt att hantera en si-

tuation – alla med olika risker
och potentiella utfall – och då
gäller det att inte vara rädd att
råda klienten att handla i enlighet med den lösning som du
som advokat, givet din erfarenhet och kunskap om de faktiska omständigheterna, tycker är
det bästa alternativet.
Du har valt att inrikta dig på och
fördjupa dig i transaktionsrätten. Vad tycker du är intressant
just med transaktioner?
– Jag tror att jag attraheras
av tempot i processerna, komplexiteten i de knutar som behöver lösas upp efter vägen
samt själva förhandlingsdelen
som omgärdar hela transaktionsprocessen.

Äntligen. Ett advokatsystem som inte
välkomnar Mac-användare
med armbågen.
i saturnus 2 råder full jämlikhet

mellan PC
och Mac. Användarupplevelsen är lika bra
i båda världarna. Dessutom är alla funktioner
tillgängliga på alla skärmar – oavsett om det
gäller jävsökning, attestflöden, leverantörs
fakturor eller utlägg. Och givetvis fungerar
Saturnus 2 med de största webbläsarna.
Läs gärna mer om det Mac-vänliga advokatsystemet på www.saturnusadvokatsystem.se.

A D V O K A T S Y S T E M
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 YA LEDAMÖTER
N
DEN 2 OKTOBER 2020
Anna Alnervik, Advokataktiebolaget
Jansson & Partners, Landskrona
Urim Azemi, Advokatfirman Linge
AB, Karlskrona
Melinda Bagherzadehdarban, Advokatbyrån Vigilo AB, Uppsala
Amelie Bengtsson, Advokatfirman
NORDIA Göteborg KB, Göteborg
Cecilia Bergman, Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB,
Stockholm
Mathilda Blom, WERKS Advokater
AB, Göteborg
Mattias Dacker, Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB, Stockholm
Dinela Dervovic, Advokatbolaget
WIKÖ HB, Uppsala
David Gräslund, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm
Otto Gullberg, Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB, Göteborg
Astrid Gustafsson, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm
Erik Hagberg, Advokatfirman Treschow & Partner AB, Göteborg
Helena Helgeby, Falkenborn Advokatbyrå AB, Stockholm
Viktoria Hybbinette, Wistrand Advokatbyrå Göteborg KB, Göteborg
Eleonora Johansson, Advokatbyrån
Markus Bergdahl AB, Helsingborg
Jessica Kling, Maminza Advokatbyrå AB, Linköping
Adriana Krzymowska, Krzymowski
Juristbyrå AB, Stockholm
Amelia Krzymowska, Krzymowski
Juristbyrå AB, Stockholm
Antonia Krzymowska, Krzymowski
Juristbyrå AB, Stockholm
Harry Kwiek, SEGER Advokatbyrå
Uppsala AB, Stockholm
Alexander Lindeberg, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg
Eric Lindholm, Nilsson Advokater
BTN Väst AB, Trollhättan
Elin Ljungström, Advokatfirman
Cederquist KB, Stockholm
Sofia Lord, Advokatfirman Hemzelius Fransson AB, Lund
Caroline Lundwall, Adacta Advokatbyrå AB, Malmö
Reem Matlak, Matlak Juristbyrå
AB, Stockholm
Malin Nilsson, Altene advokatbyrå
AB, Södertälje
Mirjam Olofsson, Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB, Stockholm
Emelie Piironen, Advokatfirma DLA
Piper Sweden KB, Stockholm
David Rosengren, Kihlstedts Advokatbyrå HB, Mjölby
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Ariana Sohrabi, Baker & McKenzie
Advokatbyrå KB, Stockholm
Victor Sund, Eversheds Sutherland
Advokatbyrå AB, Stockholm
Johanna Peterson Tell, Setterwalls
Advokatbyrå AB, Malmö
Victoria Wennerlund, Wega Advokater AB, Stockholm
Viktor Wihlstrand, Advokatfirman
Lindahl KB, Helsingborg
REGISTRERADE EU-ADVOKATER
Karola Xénia Kassai (ügyvéd, Ungern), KassaiLaw AB, Årsta havsbad
Katja Flittner (advokat, Finland),
Wigge & Partners Advokat KB,
Stockholm
UTTRÄDDA LEDAMÖTER
Anna Ahlénius, Stockholm, 1 oktober 2020
Anders Ahlm, Bohus-Malmön,
31 augusti 2020
Fredrik Andersson, Kristianstad,
31 augusti 2020
Julia Asplund, Stockholm,
30 augusti 2020
Marcus Axelryd, Stockholm,
31 augusti 2020
Frida Bergqvist, Göteborg,
31 augusti 2020
Manne Bergström, Stockholm,
31 augusti 2020
Arvid Bard Bringéus, Stockholm,
31 augusti 2020
Helena Dandenell, Stockholm,
31 augusti 2020
Alexander Engström, Stockholm,
1 september 2020
Josefina Erdös, Stockholm, 1 september 2020
Joel Fingal, Göteborg, 1 oktober
2020
Emma Grönroos, Stockholm,
24 augusti 2020

av Bertil Begander

REMISSÄRENDEN
Förteckning över remissärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2020/1053 Promemorian Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet
(Ds 2020:14)
R-2020/1096 Betänkandet En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30)
R-2020/1102 Promemorian Registrering av kontantkort, m.m. (Ds 2020:12)
R-2020/1127 Promemorian Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckensrättsliga regleringen av ond tro
(Ds 2020:13)
R-2020/1216 Utkast till lagrådsremiss Ökad ordning och säkerhet i frivården
R-2020/1412 Kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiv
2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning
R-2020/1572 Promemorian Omställningsstöd till företag för perioden
maj–juli 2020
R-2020/1589 Betänkandet Ett nationellt biljettsystem för all kollektiv
trafik (SOU 2020:25)
R-2020/1881 Promemorian Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare
R-2020/1917 Promemorian Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för
att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.
Linda Hallberg, Malmö, 11 september 2020
Carl-Fredrik Hedengren, Stockholm, 21 september 2020
Viveka Heimer, Stockholm, 4 september 2020
Malin Hofstedt, Stockholm, 4 september 2020
Linda Jönsjö, Malmö, 1 september
2020
Anders Karlsson, Stockholm,
10 augusti 2020
Klara Kjellberg, Stockholm,
29 augusti 2020
Ronja Kleiser, Stockholm, 1 oktober
2020
Hanna Lekås, Stockholm,
30 augusti 2020
Cecilia Lindström, Stockholm,
1 oktober 2020
Johan Mellenius, Stockholm,
31 augusti 2020

Bertil Begander är verksam
som advokat i Malmö.
Under sina 25 verksamhetsår
har han i huvudsak
arbetat med familjerätt.
Familjethrillern SVEKET är en gripande
berättelse, byggd på sann historia, om
en pappa som slåss mot det svenska
rättssystemet om rätten till kontakt med
sin egen älskade son.

Elin Nilsson, Strömstad, 30 september 2020
Katja Persson, London, 1 oktober
2020
Sigrid Premberg, Göteborg,
1 oktober 2020
Daniel Strand, Stockholm, 4 september 2020
Olof Torén, Stockholm, 25 augusti
2020
Tobias Thind Tornkvist, Göteborg,
14 september 2020
Sebastian Westerling, Stockholm,
1 oktober 2020
Erik Åslund, Stockholm, 30 augusti
2020
Christian Österholm, Märsta,
30 september 2020
AVLIDEN LEDAMOT
Anders Frigell, Uppsala, 4 juli 2020

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se
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TILL SIST

Om pandemin (3)
ka byråer. Bilden jag får är att det var en dipp i mars och
– när pandemin var ny och på mycket kort
april men att läget sedan återgått till eller till och med
tid hade lamslagit Sverige – skrev jag om coronaviruset
överträffat det pre-pandemiska.
på den här platsen. När jag nu läser om texten, i AdvoHur har det gått för andra delar av kåren? Definitivt
katen nummer 3 2020, är det påtagligt vilken pessimism
svar får vi först efter en ny enkät, men vad jag hör har
som präglar den.
det även här gått bättre än vad man kunde frukta. En fakJag sammanfattade framtidsutsikterna så här: ”Om
tor som låg till grund för min pessimism i
det allmänna läget inte plötsligt förändras
mars var, som sagt, att många förhandlingar
till det bättre är jag därför rädd att pandeskulle ställas in, med negativa effekter för
mins yrkesmässiga effekter – i tillägg till de
framför allt brottmålsjurister och offentlimänskliga – blir svåra också för advokatSAMFUNDET
branschen.”
HAR ÄNNU INTE ga biträden. Så blev det inte. Statistik från
Domstolsverket visar att antalet avgjorda
Jag pekade på att transaktionsjuridiken –
GJORT NÅGON
mål i domstol (exklusive migrationsmål) per
särskilt den gränsöverskridande – riskerade
UPPFÖLJNING AV utgången av juli månad var 6 procent högre
att mer eller mindre försvinna på kort sikt
än motsvarande tid 2019.
med stor påverkan på beläggningen, särskilt
ENKÄTEN, MEN
på de stora affärsjuridiska advokatbyråerANEKDOTISK
na. Jag fruktade också att domstolarna i stor
när det gäller sättet på vilket vi jobbar har panBEVISNING
utsträckning skulle ställa in förhandlingar,
demin fortsatt stor inverkan. På många av
– DET VILL SÄGA de stora advokatkontoren i Stockholm är det
med följd att de i kåren som processar dagligdags skulle drabbas hårt.
fortfarande så att en mycket stor andel av
SAMTAL MED
arbetar hemifrån, och vad jag
KOLLEGOR – GER medarbetarna
förstår kommer det inte att ändras i närtid.
i månadsskiftet maj–juni gjorde AdvokatVID HANDEN ATT Detta är förstås långt ifrån okomplicerat –
samfundet en enkät som visade att
med brist på social samvaro, sämre möjlig53 procent av de svarande advoUTVECKLINGEN
katbyråerna hade haft en minsINTE ALLS BLIVIT heter att leda verksamheten och svårare att
hålla koll på hur medarbetarna mår, för att
kad ärendetillströmning till
SÅ DYSTER SOM nämna några aspekter.
följd av pandemin. Samtidigt
JAG FRUKTADE
Men det finns också positiva effekter.
visade enkäten att nästan lika
Jag tror exempelvis att den påtvingade
många byråer inte hade märkt
I MARS.
förflyttningen från kontor till hemarbetsnågon minskning eller tvärtom
plats för med sig att vi kommer att arbeta på
haft en ökning av ärendemängett delvis annat sätt även när pandemin är över. En elden. Det var en första indikation på att min
ler ett par dagar i veckan kommer nog många att arbeta
mars-pessimism – präglad av den osäkerhemifrån. Det i sin tur kommer att underlätta för småhet som rådde i pandemins inledningsbarnsföräldrar att få ihop livspusslet, för att nämna en
skede – var överdriven.
god effekt.
Samfundet har ännu inte gjort någon uppföljning av enkäten, men
anekdotisk bevisning – det vill
en annan följd av pandemin är att vi lärt oss en digital mötessäga samtal med kollegor – ger
teknik. Vi har upptäckt att det går ganska bra att ha mövid handen att utvecklingen inte
ten – och till och med förhandlingar – på Teams eller nåalls blivit så dyster som jag frukgon av de andra digitala tjänsterna. Även efter pandemin
tade i mars. Som en managing
kommer vi säkerligen att i ganska stor utsträckning att
partner på en stor affärsjuriarbeta på det sättet. Det sparar tid och minskar resandet.
disk byrå sa till mig häromdaNu är det bara att hoppas att det inte kommer en krafgen: ”I mars var det panik. Nu
tig andravåg.
visar det sig att vår omsättning
inte minskat överhuvudtaget.
I själva verket har den ökat.”
Jag har förstått att det förhåller sig på samma sätt även
Christer Danielsson
för andra stora affärsjuridisOrdförande i Sveriges advokatsamfund

i slutet av mars
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