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Clea Sangborn arbetar med unga brottsoffer. Claes Langenius är affärsadvokat. De är två exempel på advokater som hjälper 
enskilda och företag. Advokater är verksamma inom en rad områden, såväl inom Sverige som på den internationella arenan.
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ADVOKAT I DAG
Ingår som bilaga i Svenska Dagbladet den 11 juni 2008

Komplicerad arvsrätt 
kräver rådgivning
Den som planerar att upprätta ett testamente bör 
ta hjälp av kompetent och professionell rådgiv-
ning. Arvsrätten är komplicerad och utan en 
ordentlig analys av den är risken stor att testamen-
tet ställer till problem när testatorn är avliden och 
testamentet ska tillämpas, skriver advokat Börje 
Samuelsson.

SIDAN 8

Oeniga föräldrar får
ej gemensam vårdnad
Allt fler vårdnadstvister slutar med ensam vårdnad 
för en av föräldrarna. Om föräldrarna inte kan 
komma överens eller samarbeta dömer domstolen 
regelmässigt till ensam vårdnad. Det innebär att 
det är mycket svårt att processa sig till gemensam 
vårdnad, menar advokat Christer Eiserman som är 
specialiserad på familjerätt.

SIDAN 10

Unga brottsoffer
behöver särskild hjälp
En ung människa som blivit misshandlad eller 
våldtagen behöver någon som kan lyssna.

Det finns alla typer av unga brottsoffer, de väl-
digt oroliga, de förskräckta, de som inte vill med-
verka och de tuffa. Att företräda unga brottsoffer 
är som att vara både kurator och advokat.

Det skriver advokat Clea Sangborn.
SIDAN 12

Fel med näringsförbud
för att stoppa karteller
Näringsförbud är inte rätt väg att gå för att kom-
ma åt problemen med kartellbildning i näringsli-
vet. Det är viktigt att det finns en konkurrenslag 
med effektiva sanktioner, men näringsförbud skul-
le få till följd att en drabbad vd i praktiken inte kan 
försörja sig. Det skriver advokat Claes Langenius 
och bitr. jurist Patricia Helanow.

SIDAN 13

Ny lag ökar risken 
för renommésnyltning
Företag får svårare att skydda sig mot renommé-
snyltning om en föreslagen ny lag träder i kraft vid 
halvårsskiftet. Kraven för att renommésnyltningen  
skall anses vara otillåten höjs, skriver advokat Lena 
Frånstedt Lofalk och bitr. jurist Jennifer Hagerman.

SIDAN 18

Advokaten har ett stort ansvar 
för grundläggande rättigheter
För den enskilde är det svårt att överblicka konsekvenserna av de nya lagarna om buggning, preventiv avlyssning och datalagring. 
Riksdagen ska i dagarna besluta om Försvarets radioanstalt ska få avlyssna all trafik som passerar Sveriges gränser.

Samhällets kontrollnät har blivit allt mer finmaskigt. Advokaten har ett särskilt ansvar i samhället att värna grundläggande 
rättigheter. Därigenom ökar advokatens betydelse som rådgivare, till både privatpersoner och företagare. Det skriver Advokat-
samfundets generalsekreterare Anne Ramberg. SIDAN 3
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Advokatfirman Lindahl
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Lindahl [lin.da:l] – en av Sveriges ledande, största (och trevligaste) affärsjuridiska 
advokatbyråer. Snabbfotad och smidig samarbetspartner med stor internationell 
kapacitet. Erbjuder såväl affärsjuridisk bredd som en rad specialistkompetenser. 
Har under det senaste året varit anlitad som rådgivare i flera av Skandinaviens  
största företagstransaktioner. För vägledning i framgångsrika affärer, se även 
www.lindahl.se
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Att vara advokat kan inne-
bära att företräda enskilda 
mot stat och kommun, att 

uppträda i domstol som försvarare 
åt en misstänkt eller att företräda 
barn som tvångsomhändertagits. 
Det kan också innebära att biträda 
någon som hamnat i tvist med säl-
jaren av sommarhuset eller att 
överklaga ett beslut om eftertaxe-
ring. Advokaten uppträder  även 
som rådgivare åt små och stora fö-
retag i en mängd olika situationer, 
såväl inom Sverige som på den in-
ternationella arenan. Advokatupp-
draget kan  relatera till det mesta 
som har med mänsklig verksamhet 
att göra. Advokaternas verksamhet 
varierar följaktligen mycket. I den-
na tidning har vi försökt ge några 
exempel på vad en advokat kan bi-
stå med som familjens och företa-
gets advokat. 

Advokaten har ett särskilt ansvar 
i samhället att värna grundläggan-
de rättigheter. 

Klienterna har tillförsäkrats vis-
sa rättigheter som bara advo-

katers klienter åtnjuter. Advokaten 
måste iaktta vissa centrala yrkes-
plikter. Dessa är oberoende, lojali-
tet och tystnadsplikt. Med obero-
endet avses plikten att företräda 
klienten utan hänsyn till andra 
ovidkommande intressen. Lojali-
tetskravet innebär en plikt att utan 
hänsyn till ovidkommande intres-
sen eftersträva bästa möjliga resul-
tat för klienten inom ramen för det 
anförtrodda uppdraget. Tystnads-
plikten innebär en skyldighet att 
inte till utomstående sprida uppgift 
som advokaten anförtrotts i sam-
band med sitt uppdrag. Dessa 
grundläggande kärnvärden som 
uppbär den skyddade advokattiteln, 
kräver frihet från intressekonflikter. 
Därför finns noggranna jävsregler 
till skydd för klienterna. 

Till dessa kärnvärden kan läggas 
krav på integritet, skyldighet 

att upprätthålla kompetens, krav på 
skäligt arvode och respekt för rätts-
systemet bara för att nämna några. 
Advokaten skall således vara en ga-
rant för hög etik och professiona-
lism. Dessa  principer  utgör advo-
katyrkets grund och skapar advo-
katrollen. De är tillkomna i klien-
tens och rättssamhällets intressen. 
Till detta kommer att advokaten på 
ett övergripande plan även har en 
skyldighet att värna rättsstaten.

Det är dessa krav som skiljer ad-
vokaten från andra konsulter och 
som tillförsäkrar  klienten dennes 
privilegier. Det ställs höga krav för 
att få bli  advokat. Bara den som 
har blivit antagen som ledamot av 
Sveriges advokatsamfund får kalla 

sig advokat. Förutom jur. kand. 
-examen som tar cirka fem år krävs 
ytterligare fem års erfarenhet av 
kvalificerat, juridiskt arbete.  För 
att beviljas inträde i Advokatsam-
fundet krävs därutöver godkänd 
advokatexamen och att personen är 
lämplig för yrket. En advokat mås-
te därefter varje år vidareutbilda 
sig. Advokater är skyldiga att följa 
god advokatsed och är underkas-
tade Advokatsamfundets tillsyn.

Ialla demokratiska rättsstater utgör 
oberoende advokater oumbärliga 

hörnstenar i samhällsbygget. Väl-
färdsstaten kräver ett fungerande 
rättssystem. Det betyder att advo-
katers roll är inte bara att företräda 
en klient i ett enskilt uppdrag. Ad-
vokatens och Advokatsamfundets 
uppgift är också att på ett allmänt 
plan försvara grundläggande rät-
tigheter. Advokater kan förväntas 
att inte bara slåss för sina klienter i 
rättssalen, utan också  i den all-
männa debatten. Det betyder bland 
annat att alltid uppmärksamma när 
mänskliga rättigheter riskerar att 
trädas förnär. Det kan gälla kon-
kreta händelser i familjen eller i fö-
retaget.  Men det kan också gälla  
ny lagstiftning som hotar att in-
kräkta på dessa grundläggande rät-
tigheter.  

Tanken med grundläggande rät-
tigheter som de kommer till uttryck 
i FN-stadgan, Europakonventionen 
och vår svenska grundlag är att de 
inte ska kunna överges på grund av 
tillfälliga opinioner eller (yttre) på-
tryckningar. De ska utgöra garanten 
för att mänskliga rättigheter upp-
rätthålls också i orostider. Det är 
därför som inskränkningar i grund-
lagen kräver två riksdagsbeslut eller 
kvalificerad majoritet. 

Jakten på häxor under 1600-talet 
eller kommunister under 1950-

talet  har i dag ersatts av jakten på 
muslimska terrorister och mc-gäng. 
Det finns en väsentlig skillnad. Det 
har aldrig funnits häxor till skillnad 
från terrorister.  Men, skyddsbehoven  
motsvaras inte alltid  av de hotbilder 
som målas upp. Då lika lite som nu. 
Det är inte länge sedan USA och 
dess allierade invaderade Irak  under 
påstående att man hade bevis för att 
Saddam Hussein innehade massför-
störelsevapen som inom mycket 
kort tid skulle kunna avfyras mot 
väst med förödande konsekvenser 
till följd. Invasionen ansågs nödvän-
dig. De som då uttryckte tvivel om 
uppgifternas riktighet blev  ifråga-
satta. Vi vet nu bättre. De påstådda 
behoven var inte sådana som de be-
skrevs. Invasionen innebar ett över-
våld med mycket mänskligt lidande 
som följd.

Välfärdssamhället kräver en 
fungerande rättsstat. Det innebär 
bland annat en stat där medborgar-
na kan känna trygghet på gator, 
torg och i bostaden. Medborgarna 
skall i görligaste mån skyddas mot 
våldsbrott och andra övergrepp 
mot person eller egendom. För 
detta krävs att samhället beivrar 
brott. Brottsbekämpning innebär 
att vi måste acceptera vissa ingrepp 
i vår integritet. Om detta är nog al-
la överens. Vad problemet handlar 
om är att finna en rimlig balans 
mellan effektiv brottsbekämpning 
och rättsstatens skydd för mänsk-
liga rättigheter.

Advokatsamfundet har, tillsam-
mans med ett flertal andra remiss-
instanser, kritiserat den stora 
mängd förslag om utökad och 
hemlig tvångsmedelsanvändning 
som på senare tid presenterats. 
Förslagen motiveras vanligen av att 
samhällets brottsbekämpning blir 
mer effektiv. Vad som är tekniskt 
möjligt blir också kriminalpolitiskt 
lämpligt.

Betraktade var för sig framstår 
dessa förslag ibland som rim-

liga. Men de brottsbekämpande or-
ganens naturliga strävan efter effek-
tivitet innebär också att andra  mot-
stående intressen inte tillräckligt be-
aktas. Det är helheten och mängden 
av förslag som i kombination med 
de enskilda förslagens otillräcklighet 
inger betänkligheter. Den övergri-
pande analysen lyser oftast med sin 
frånvaro. Vilken kontrollapparat är 
vi i färd med att bygga? 

De handlar om buggning, pre-
ventiv avlyssning och datalagring. 
Riksdagen skall i dagarna ta ställ-
ning till om Försvarets radioanstalt 
skall få avlyssna alla samtal som pas-
serar rikets gräns. Förslag finns att 
polisen i hemlighet ska få hacka sig 
in i datorer och placera programvara 
för avlyssning. Bara för att nämna 
några. Ett genomförande av dessa 
förslag innebär att samhällets kon-
trollnät blir alltmer finmaskigt. Det-
ta nödvändiggör att samhället  över-
väger i vad mån de olika förslagen är 
individuellt proportionella. Det 
krävs därutöver att man hela tiden 
överväger samhällets totala kon-
trollmakt över medborgarna.

För det första bör bedömas om 
ett genomförande av förslaget 

är nödvändigt eller om ett lika gott 
resultat kan uppnås med andra 
mindre ingripande medel. Den 
analysen saknas ofta.

För det andra bör man pröva om 
förslaget innebär en effektivitets-
vinst.  Man bör då ställa sig frågan 
vad effektiviteten skall avse. Är det 
att förhindra brott? Eller är det att 
uppspåra och infånga gärnings-
männen? Det kan då ifrågasättas 
om buggning, datalagring, och 
andra intrång i privatlivets helgd 
egentligen kan antas förhindra 
några brott alls. 

En annan sak är att uppspåran-
det av bovarna kan bli mer effek-
tivt. Men räcker det? För det tredje 
bör betänkas om det enskilda för-
slaget är proportionellt i strikt me-
ning. Är balansen mellan det re-
pressiva ingreppet rimligt för att 
uppnå målet? Råder en balans mel-
lan motstående intressen? Även 
den analysen saknas i allmänhet.  

Anser man att ett visst verktyg 
bör införas och att detta således in-
te innebär en opåkallad utbyggnad 
av kontrollapparaten uppkommer 
andra frågor. En av dessa avser 
kontrollen av maktmedelsanvänd-
ningen.

Det kanske största problemet 
med de nya förslagen är att 

det inte bara är grova brottslingar 
som kommer att avlyssnas och 
buggas utan att det lika väl kan vara 
du och jag. Denna risk framstår 
som än större när det numera in-
förts en lagstadgad rätt att avlyssna 

personer i förebyggande syfte, trots 
att det inte ens föreligger misstanke 
om brott. När polisen tilldelas alla 
dessa nya verktyg, riskerar förtro-
endet för polis, åklagare och dom-
stolar på sikt att undermineras. 
Allmänheten kan komma att be-
möta polisen med  ökad misstro. 
Det inger oro. Ett angiverisamhälle 
med utbredd korruption riskerar 
att etableras.

Alla människor har behov av 
och rätt till en privat zon. Det 

betyder inte att vi har något att 
dölja. Rättssäkerhet och integritet 
är inte en lyx för några få, utan ett 
grundläggande krav för alla män-
niskor inklusive de som tillhör olika 
religiösa, politiska, ideella eller 
andra intellektuella organisationer, 
även om dessas ståndpunkter inte 
överensstämmer med vad som för 
ögonblicket är politiskt korrekt. 

Det inger allvarliga betänklig-
heter att det införts möjlighet att i 
USA använda sig av tortyr som 
förhörsmetod. Det är likaså oroande 
att en federal domstol accepterat 
att den amerikanska gränspolisen 
får kopiera innehållet i din dator 
när du reser in i USA, och detta utan 
att det föreligger misstanke om 
brott. Röster höjs i Sverige för in-
förande av allt från nationella hel-
täckande DNA-register till kastre-
ring av våldtäktsmän. Då krävs att 
det finns fria advokater som är be-
redda att obundet tillvarata enskil-
das rätt mot maktens utövare.

ANNE RAMBERG

advokat och generalsekreterare i
 Sveriges advokatsamfund
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Brott och straff – i verklighetens 
värld. Det låter för många som 
något som bara gäller andra, 
mindre lyckligt lottade, männi-
skor. Något kan det ligga i detta, 
men det är en alltför oskuldsfull 
uppfattning. De mest lugna och 
till synes stabila sociala samman-
hang kan plötsligt skakas och en 
person misstänks för ett brott. 
Detta skär igenom hela sam-
hället, i alla familjer oberoende 
av social ställning och etnisk 
bakgrund.

Till detta kommer att det blir allt-
mer vanligt att företag direkt eller 
indirekt berörs av straffrättsliga frå-
gor. Det kan till exempel gälla på-
stådda miljöbrott eller ifrågasatta 
korruptionsbrott. I dessa fall finns 
dessutom möjligheten till företags-
bot. 

Härtill kommer skattefrågor som 
kan övergå i misstankar om skatte-
brott med mera. I alla dessa fall 
finns behov av en kompetent för-
svarsadvokat.

Rätten till en försvarsadvokat är 
grundläggande i ett rättssamhälle. 
En förutsättning för det civiliserade 
samhällets legitimitet när det gäller 
att besluta och genomdriva straff är 
förstås att den dömde har fått alla 
möjligheter till ett starkt och effek-
tivt försvar. Detta gäller i lika hög 
grad den tidigare ostraffade som 
den belastade återfallsdömde.

VILKA GRUNDPRINCIPER gäller för 
försvarsadvokaten?

Försvararen ska stå på den miss-
tänktes sida. Den misstänktes upp-
fattning om händelseförloppet blir 
min utgångspunkt och arbetshypo-
tes. Mitt personliga tyckande är 
ointressant. Det är oacceptabelt att 
försvararen gör sig till domare över 
sin egen klient.

Jag ska förstås upplysa om rätts-
läget och bevisläget. Men klienten 
avgör vad han eller hon berättar.

Den försvarare som skulle försö-
ka servera en story till klienten eller 
bättra på berättelsen, bryter mot 
advokatetiken och kommer förr el-
ler senare att avslöjas.

Till advokatens skyldigheter hör 
inte att kontrollera riktigheten i de 
uppgifter som klienten lämnar, i 
varje fall som huvudregel, men ad-
vokaten får inte lämna medvetet 
osanna uppgifter.

EFTERSOM DEN SOM misstänks för 
ett brott inte själv har någon skyl-
dighet att bidra till utredningen om 
brottet eller vara aktiv och inte hel-
ler måste lägga fram någon egen 
bevisning, har inte heller försvara-
ren någon sådan skyldighet.

Ja, försvararen får helt enkelt en-
ligt advokatetiken inte i rätten åbe-
ropa bevis eller lämna uppgift som 
talar till klientens nackdel. Det är 
åklagaren som har hela bevisbör-
dan. 

Ibland finns förstås egna vittnen 
eller annan bevisning som talar för 
den misstänktes oskuld eller stärker 
hans position. Försvararen ska då se 
till att detta kommer fram. Försva-
raren ska ständigt vara en kritisk 
och skeptisk granskare och ifråga-
sättare av polisens och åklagarens 
uppgifter och påståenden.

NÄR ÅKLAGAREN BARA presente-
rar en enda förklaring till händelse-
förloppet ska försvararen kunna 
peka på alternativa hypoteser.

Inte så sällan – särskilt när det 

gäller våldsbrott som riktat sig mot 
försvarslösa eller mot personer i 
underläge – väcks avsky och av-
ståndstagande hos allmänheten.

ÄVEN DEN MISSTÄNKTES person-
liga drag kan ibland vara stötande 
och provocera. Det är i dessa fall 
kanske ännu viktigare att den miss-
tänkte har en försvarare som är be-
redd att utföra uppdraget utan tan-
ke på eventuellt egna obehag eller 
andra ovidkommande omständig-
heter. Även detta är en skyldighet 
enligt Advokatsamfundets etiska 
regler.

Försvararen ska med ”nit och om-
sorg tillvarata den misstänktes rätt” 
(Rättegångsbalken). Detta innebär 
att försvararen måste sköta sitt upp-
drag under största ansvarstagande. 

Den som är misstänkt för ett brott är 
i ett klart underläge. Staten har stora 
resurser och ingripande maktmedel 
vid en brottsutredning. De medlen är 
anhållan och häktning, beslag och 
husrannsakan, telefonavlyssning och 
spaning med mera.

DEN MISSTÄNKTE ÄR ifrågasatt och 
känner sig ofta pressad och miss-
förstådd. Inte sällan har han bara 
försvararen att vända sig till. För-
svararen ska ge röst åt den miss-
tänkte, men också vara hans sköld 
och stöd under tiden som en brotts-
utredning och lagföring pågår. Den 
misstänkte ska vara trygg med sin 
försvarare som ska se till att den 
misstänkte får de förmåner som han 
eller hon är berättigad till.

För att fullgöra denna roll krävs 

kunskaper och yrkesskicklighet. Vi 
måste förstås behärska straff- och 
processrätten, men förkovrar oss 
också, bland annat genom obligato-
risk vidareutbildning för medlem-
mar i Advokatsamfundet. Vi för-
svarare väljer ofta kurser i förhörs- 
och pläderingsteknik, kriminaltek-
nik, vittnespsykologi, allmän bevis-
värdering med mera. 

Vi försvarar aldrig ett brott men 
vi försvarar en människa. Det inne-
bär att axla ett stort förtroende och 
att fullgöra en viktig uppgift. Men 
det är också ett privilegium som vi 
utför med stolthet.

TOMAS NILSSON

ordförande i Sveriges advokatsamfund, 
advokat sedan 1983. 

Inriktning: Brottmål, ekobrottsmål
samt vissa förvaltningsrättsliga uppdrag.

Så arbetar en försvarsadvokat

Specialistkompetens, affärsmässighet och personligt engagemang
Nu även svensk och internationell affärsjuridik samt fastighetsrätt

www.advokatag.se   Tel +46 8 677 17 00

Vi försvarar aldrig ett brott men vi 
försvarar en människa.  Advokat-
samfundets ordförande Tomas Nils-
son ser försvarsadvokatens roll som 
ett stort förtroende och en viktig upp-
gift för en människa som befinner sig 
i underläge.

FOTO: ROGER TURESSON/SCANPIX (stora bilden)

B. FORSBERG (lilla bilden)
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Med väldigt få undantag är juridiska 
tvister ovälkomna undantag i företagets 
verksamhet. De juridiska processerna 
uppfattas som hämmande och destruk-
tiva för verksamheten och därtill dyra 
och med osäkert utfall. Eftersom dessa 
uppfattningar ofta har fog för sig, bör 
ambitionen naturligtvis vara att om möj-
ligt undvika process.

Den ovan beskrivna uppfattningen präglar 
emellertid ofta företagets hantering av tvis-
ten även efter det att process visat sig ound-
viklig. 

Eftersom processen inte utgör en del av 
företagets normala produktion, utan snarare 
uppfattas som en hämsko för denna, ham-
nar den ofta utanför fokus. Möjligen gör 
det sitt till att företag, med undantag för de 
större bolagen, normalt saknar intern kom-
petens att hantera juridiska processer. Pro-
cesshanteringen uppfattas därför som något 
som läggs ut på annan, för att helt skötas av 
denne. 

Verkligheten ser dock annorlunda ut. En 
juridisk process handlar om faktiska förhål-
landen. Tvisten rör sådant som historiskt 
hänt i företagets verksamhet och i kontak-
terna med motparten. Dessa faktiska för-
hållanden känner bara representanter för 
och anställda vid företaget till. Den egna 
arbetsinsats som företaget måste göra i 
samband med en process är därför ofta om-
fattande. 

Det handlar om att eftersöka fakta, för-
klara dessa för ombudet, faktagranskning av 
processkrifter, medverkan vid möten och 
förhandlingar, ombudets intervjuer med 
anställda med mera. Även den enklaste av 
tvister kommer att på detta sätt kräva par-
tens aktiva medverkan. En omfattande tvist 
kräver alltid betydande insatser. 

ALTERNATIVET ATT LÄGGA UT fakta-
insamling på ombudet, det vill säga att 
uppdra åt ombudet exempelvis att genom-
föra en granskning av företagets dokumen-
tation i jakt på relevanta handlingar, är ofta 
ineffektivt och mycket kostnadskrävande. 
Detta gäller även om till exempel IT-stöd
som möjliggör fritextsökning i inskannade 
dokument används. Dessutom krävs ändå 
att företaget informerar ombudet om bak-
grunden till och avsikten med handlingar-
na, faktiska diskussioner i samband med att 
avtal undertecknades och så vidare.

Vidare måste faktauppgifterna fortfa-
rande granskas av företaget. Denna gransk-
ning kan bli mer omfattande än annars, ef-
tersom irrelevanta fakta måste sorteras ut. 
Att låta ombudet helt handha faktainsam-
ling är alltså sällan ett gångbart alternativ 
till företagets eget arbete under ombudets 
vägledning.

EN DOMSTOLSPROCESS KAN PÅGÅ under
lång tid. Avgörande i tingsrätt tar nästan all-
tid mer än ett år, och om prövning därefter 
ska ske i hovrätt och kanske till och med i 
Högsta domstolen, kan det dröja flera år 
innan tvisten är avgjord. Företagets insatser 
krävs under hela denna tid. Detta leder ibland 
till problem i samband med att ansvariga 
personer slutar. Om tvisten avgörs i skilje-
förfarande går det normalt mycket fortare. 

Å andra sidan kommer arbetet, inklusive 
företagets eget, då att bli mer intensivt, vil-
ket naturligtvis innebär en större belastning 
för verksamheten. 

Inställningen att processen är något som 
ska hanteras externt leder ofta till att inga 
särskilda resurser avsätts för denna hante-
ring i företagets interna planering. Detta 
kan få till följd att processen fördröjs och 
fördyras. 

Vidare kan inställningen göra att kost-
naderna för företagets eget arbete inte tas 
med i beräkningen när processen ska utvär-
deras ekonomiskt, till exempel i samband 
med övervägande av andra alternativa lös-
ningar, såsom en förlikningsöverenskom-
melse. Företaget har då inte tillräckligt un-
derlag för att fatta informerade affärsmäs-
siga beslut. I förlängningen medför bristen 
på planering ofta även att kostnaderna för 
företagets eget arbete underskattas när 
ersättning för dessa skall begäras av mot-
parten.

FÖRATT OM MÖJLIGT UNDVIKA dessa prob-
lem bör behovet av eget arbete bedömas re-
dan vid processens inledning. Tillsammans 
med sitt ombud bör företaget bestämma vil-
ka anställda som ska hantera processen och 
kontakterna med ombudet samt bedöma 
omfattningen på de insatser som dessa per-
soner kommer att behöva göra. 

Utifrån denna bedömning kan den mest 
kostnadseffektiva uppdelning mellan före-
tagets egna och ombudets arbetsuppgifter 
göras, varefter företaget kan utforma sin 
interna planering. En sådan planering ger, 
tillsammans med en bedömning från om-
budet avseende dennes kostnader, företaget 
en möjlighet att uppskatta de egna kostna-
derna för processen. Den möjliggör även 
framförhållning i förhållande till personal-
förändringar.

FREDRIK FORSSMAN

advokat sedan 2003. 
Inriktning: Processer, skiljeförfaranden 

och allmän affärsjuridisk rådgivning.

Engagemang 
viktigt för en 
lyckad process

Juridiska processer kan pågå i åratal och kräver 
stora arbetsinsatser av de berörda företagen, 
skriver Fredrik Forssman.
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Bara i Sverige omsätter hästbran-
schen miljardbelopp och har stora 
likheter med andra industriella 
verksamheter. Inom branschen 
finns integrerade aktörer som 
producerar, marknadsför och säl-
jer hästar och andra aktörer som 
sysslar med delar i kedjan till ex-
empel förädling, handel eller ser-
vice. Det som främst skiljer häst-
branschen från övrig industri är 
att produkten är en levande var-
else som föds, lever, åldras och 
dör. Detta skapar juridiska utma-
ningar.

Ytterligare en juridisk utmaning är 
att transaktionsjuridiken i häst-
branschen ofta innefattar att åt-
minstone en av parterna utger sig 
för att vara konsument.

Exempel på vanliga tvister inom 
hästbranschen är sådana där köpa-
ren gör gällande att hästen är felak-
tig på ett eller annat sätt. Även 
tvister om veterinärers påstådda fel-
behandlingar av hästen är inte hel-
ler ovanliga.

Till detta kommer naturligtvis 
andra tvisteämnen precis som i an-
nan kommersiell verksamhet. Även 
om tvisterna oftast handlar om re-
lativt beskedliga belopp är det inte 
sällan som tvisterna involverar åt-
skilliga miljoner kronor.

KÖPESKILLINGEN FÖR EN topphäst 
överstiger ofta en miljon kronor och 
under tiden som tvisten pågår ska 
hästen tränas, skos och veterinär-
behandlas. Den ska också ha mat, 
stallplats och omvårdnad. Eftersom 
genomloppstiden för en tvist som 
hanteras i allmän domstol ofta 
spänner över flera år, ackumuleras 
kostnaderna och ränta tillkommer 
på beloppen. Rättegångskostnader-
na blir också betydande, inte bara 
ska advokaternas arvoden betalas 
utan också ofta sakkunniga veteri-
närers. Eftersom många av aktörer-
na i branschen är relativt små kan 

konsekvenserna för förlorande part 
bli katastrofala. Därför är det viktigt 
att satsa resurser på att undvika att 
bli indragen i tvist.

Risken för tvist minskar väsent-
ligt om parterna lägger vikt vid avta-
let och klarar ut exempelvis vem som 
är köpare och vem som är säljare. 
Märkligt nog är detta en ofta före-
kommande tvistefråga eftersom 
många aktörer ibland gör affärer 
som företrädare för bolag och ibland 
som privatpersoner.

INTE SÄLLAN KÖPS HÄSTEN  via 
en framgångsrik förälder att använ-
das av en lovande myndig son eller 
dotter. Är köparen eller säljaren 
konsument eller näringsidkare? När 
har hästuppfödningshobbyn över-
gått till att bli näringsverksamhet? 
Är den kvalificerade tävlingsrytta-
ren verkligen konsument? De flesta 
av dessa frågor får ett naturligt svar 
i samband med att parterna gemen-
samt upprättar ett skriftligt över-
låtelseavtal.

Risken för tvist minskar också 
om parterna gemensamt gör klart 
för sig vad hästen ska användas till 
och hästens skick. Ofta låter par-
terna veterinärbesiktiga hästen för 
att undanröja risken för att hästen 
är behäftad med de mest uppenbara 
felen. I de fall som är tvistiga har 
köparen som regel trott sig upp-
täcka ett fel som inte upptäckts av 
veterinären. Felet kan yttra sig i att 
hästen börjar halta eller bete sig 
underligt en tid efter det att köpa-
ren börjat rida hästen.

ERFARENHETSMÄSSIGT vet man 
att en ny ryttare, nytt underlag eller 
ny miljö väsentligt kan förändra en 
hästs funktion och beteende utan 
att det behöver vara något fel på 
hästen. Dessa faktorer tillsammans 
med att ”kemin inte stämmer” mel-
lan häst och ryttare kan göra att 
köparen sätter igång och försöker 
finna fel på hästen. 

Nästan alla hästar, och särskilt 
tävlingshästar, har individuella fy-
siologiska egenheter och ny, ännu 
inte helt beprövad teknik, exempel-
vis magnetröntgen, lämnar ofta ut-
rymme för påståenden om att en 
viss egenhet hos hästen är den som 
orsakar hältan. I dessa fall åberopar 
båda parter utlåtanden från mer el-
ler mindre kvalificerade veterinärer 
som kan ha olika uppfattningar om 

orsakerna till symptomen. Dessa 
tvister är komplicerade och utfallet 
svårt att förutse för inblandade par-
ter. 

ÄR KÖPAREN DESSUTOM kon-
sument och konsumentköplagen 
tillämplig blir situationen för säljaren 
inte särdeles angenäm. Dessvärre kan 
inte säljaren friskriva sig från ansvar 
för hästens skick eftersom en sådan 

friskrivning inte är giltig om konsu-
mentköplagen reglerar parternas för-
hållanden.

Branschen är alltså full av juri-
diska fallgropar och för hästbran-
schen gäller precis som i andra 
branscher: Gärna ett handslag – 
men först ett rejält avtal.

INGRID WIKLUND

advokat sedan 1987. 
Inriktning: Familjerätt och hästjuridik.

I hästbranschen litar vi
på varandra – eller…?

Ingrid Wiklund har lång erfarenhet av tvister inom hästbranschen som är full av juridiska fallgropar.
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Sveriges advokatsamfund är en 
privaträttslig sammanslutning, 
som bildades på enskilt initiativ 
1887.

Advokatsamfundet fi ck offi ciell sta-
tus när rättegångsbalken trädde i 
kraft 1948. När samfundet bildades 
hade det 38 ledamöter. Under de 
senaste 20 åren har antalet ledamö-
ter ökat kraftigt. I dag har Advo-
katsamfundet mer än 4 400 leda-
möter. Enligt stadgarna för Sveriges 
advokatsamfund har samfundet till 
ändamål:

upprätthålla en rättrådig och yrkes-
skicklig advokatkår,

ka för att samfundets erfarenheter 
kommer denna till godo,

na yrkesintressen samt

samförstånd mellan advokater.

Advokatsamfundet anlitas i stor 

omfattning som remissorgan och 
avger yttranden över i stort sett alla 
förslag till central lagstiftning. 
Dessutom deltar samfundet i den 
offentliga debatten i ämnen som är 
särskilt angelägna för rättsutveck-
lingen. Advokatsamfundet har även 
givits en i viss mån offentligrättslig 
ställning, framför allt i fråga om 
den disciplinära verksamheten.

SÅ STYRS ADVOKATSAMFUNDETS 
VERKSAMHET
Advokatväsendet regleras i 8:e ka-
pitlet rättegångsbalken. Av 1 § 
framgår att det ska fi nnas ett all-
mänt advokatsamfund i Sverige och 
att samfundets stadgar fastställs av 
regeringen. Endast den som är le-
damot av samfundet får använda ti-
teln advokat.

Av rättegångsbalken framgår att 

advokatsed. Vad som är god advo-
katsed framgår av Vägledande reg-
ler om god advokatsed. God advo-
katsed är inte något som är en given 

storhet för alla tider utan den för-
ändras och utvecklas över tiden ge-
nom så kallade vägledande uttalan-
den av styrelsen och genom disci-
plinnämndens avgöranden.

Regleringen av Advokatsamfun-
det syftar till att trygga allmän-
hetens intresse av att kunna få rätts-
ligt biträde av kvalifi cerade ombud.

SÅ ORGANISERAS SAMFUNDET
Advokatsamfundet är geografi skt 

delning har en lokal verksamhet 
och egen styrelse. Avdelningsstyrel-
serna lämnar yttranden till samfun-
dets styrelse bland annat i ärenden 
som gäller ansökningar om inträde i 
samfundet. Samfundets ledamöter 
utövar sitt infl ytande över Advokat-
samfundet genom fullmäktige, som 
utses av avdelningarna.

Fullmäktige sammanträder en 

fundets styrelse, som består av nio 
ordinarie ledamöter, nio supplean-
ter, ordförande och vice ordförande. 

de, vice ordförande och sex ledamö-
ter till disciplinnämnden. De åter-
stående tre ledamöterna av disci-
plinnämnden, de offentliga repre-
sentanterna, utses av regeringen. 

hålls allmänt advokatmöte då leda-
möterna samlas till föredrag och 
debatter i aktuella rättspolitiska frå-
gor och yrkesfrågor.

Advokatsamfundet har sitt kansli 

leds av en generalsekreterare, för 
närvarande Anne Ramberg. I Advo-
katsamfundets fastighet fi nns även 
Juridiska Biblioteket i Stockholm. 
På samfundets kansli fi nns även den 
redaktion och informationsavdel-
ning som producerar Advokatsam-
fundets tidskrift Advokaten och dri-
ver samfundets webbplatser.

SÅ BEVILJAS INTRÄDE 
I ADVOKATSAMFUNDET

ledamot av Advokatsamfundet. För 
att bli advokat krävs en omfattande 
teoretisk och praktisk utbildning. 

bete. Under minst tre av dessa fem 
år ska man ha arbetat som biträ-

dessutom att den sökande har av-
lagt advokatexamen för att inträde 

SÅ FUNGERAR TILLSYNEN
En advokat är enligt rättegångsbal-

I sin verksamhet är advokaten un-

kanslerns tillsyn. Advokatsamfun-
dets kontroll i etiskt hänseende ut-
övas av samfundets disciplinnämnd. 
Ett disciplinärt ingripande kan leda 

med straffavgift på maximalt 50 000 
kronor, varning eller erinran. 

Detta är Sveriges advokatsamfund

På www.advokatsamfundet.se fi nns mycket in-
formation att hämta.
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Viktigt med kvalificerad rådgivning
för att undvika problem och osämja
Det är angeläget att människor 
som överväger att upprätta testa-
mente, uppmärksammas på vik-
ten av rådgivning beträffande be-
hovet av testamente och, om be-
hov föreligger, utformningen av 
det.

De flesta som står i begrepp att 
upprätta testamente söker nog ock-
så någon form av rådgivning men 
det framstår som mycket angeläget 
att den rådgivning som lämnas är 
professionell och kompetent, alltså 
att rådgivningen lämnas av någon 
med särskilda kunskaper och erfa-
renheter på rättsområdet.

Arvsrätten är nämligen inte all-
deles enkel och om inte testators 
önskemål, situationen i stort och – 
inte minst – det grundläggande 
arvsrättsliga regelsystemet, blir 
föremål för en ordentlig genom-
gång och analys, blir resultatet ty-
värr ofta ett testamente som mest 

ställer till problem när testator är 
död och testamentet ska tillämpas.

Det kan vara så illa att testamen-
tet inte i realiteten har några förut-
sättningar att överhuvudtaget fung-
era enligt dess lydelse, vilket testator 
naturligtvis har trott och inte minst 
den eller de som gynnats i testamen-
tet kan ha utgått från. Det kan också 
vara så att testamentet är så otydligt 
eller oklart utformat att en testa-
mentstagare tvingas in i en rättegång 
för att hävda sin rätt enligt testa-
mentet, vilket kanske hade kunnat 
undvikas om mer omsorg lagts ner 
på testamentets utformning. 

OM DET EXEMPELVIS rör sig om en 
mycket gammal eller sjuk person 
där situationen ofta är sådan att 
man har anledning att räkna med 
att testamentets giltighet kan kom-
ma att ifrågasättas med hänsyn till 
testators tillstånd vid upprättandet, 
kan man överväga att ta fram ett 

läkarintyg eller liknande rörande 
testators hälsotillstånd vid tiden för 
testamentets upprättande. Intyget 
blir ett komplement till den ofta 
standardiserade vittnesmeningen i 
själva testamentet som ju dessutom 
ofta undertecknas av vittnen som 
inte har någon som helst kännedom 
om testator.

Ytterligare flera exempel skulle 
kunna ges på hur omsorg vid utform-
ningen och undertecknandet av tes-
tamentet kan i vart fall minska risken 
för att problem och tvister uppstår 
när testamentet ska tillämpas.

Kanske ännu mera angeläget är 
det med kvalificerad rådgivning vid 
olika transaktioner eller åtgärder i 
livstiden som kan få arvsrättsliga 
konsekvenser. Det rör sig då vanligt-
vis om gåvotransaktioner mellan 
föräldrar och barn eller mellan ma-
kar men det kan också exempelvis 
gälla försäljning av egendom till ett 
pris som kan påstås klart understiga 

egendomens verkliga värde. Ett yt-
terligare exempel är tecknande av 
försäkring med förmånstagarförord-
nande eller ändring av ett redan be-
fintligt förmånstagarförordnande. 
Dessa typer av åtgärder i livstiden får 
ofta arvsrättsliga och andra konse-
kvenser när den som vidtagit åtgär-
den har avlidit. 

En gåva kan således bli föremål 
för återgång enligt reglerna om det 
så kallade förstärka laglottsskyddet i 
ärvdabalken 7:4. En gåva eller gå-
voliknande transaktion kan föran-
leda vederlagsanspråk från arving-
arna till en tidigare avliden person 
enligt reglerna i ärvdabalken 3:3 
och ett förmånstagarförordnande 
kan helt eller delvis jämkas enligt 
reglerna i försäkringsavtalslagen. 
Allt detta måste uppmärksammas 
och analyseras när den tilltänkta 
åtgärden skall vidtas. Om så sker 
finns nämligen goda möjligheter för 
en kunnig och kreativ rådgivare att 

finna lösningar som i vart fall mins-
kar risken för bekymmer och tvister 
efter ett dödsfall samtidigt som det 
grundläggande syftet med åtgärden 
ändå kan uppnås.

I UPPDRAG SOM boutredningsman 
och skiftesman men även som om-
bud för enskilda parter i arvsrättsli-
ga sammanhang, har jag sett alltför 
många, ibland direkt hårresande, 
exempel på vad dålig och oseriös 
rådgivning i dessa frågor kan ställa 
till. Rådet till den som står i be-
grepp att upprätta testamente eller 
vidta någon annan åtgärd som kan 
ha arvsrättsliga konsekvenser, måste 
därför bli att söka rådgivning men 
kanske framför allt att, så gott det 
går, försäkra sig om att rådgivaren 
har särskilda kunskaper och erfa-
renheter på rättsområdet. 

BÖRJE SAMUELSSON

advokat sedan 1985. 
Inriktning: Ekonomisk familjerätt.

När någon går bort och egen-
domen ska delas uppstår ofta 
tvister mellan arvingarna. Men 
med sakkunnig rådgivning kan 
många konflikter undvikas.
FOTO: ULF LODIN 
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Karlerö & Co + Liljeblad & Co = Sant

Under juni månad integreras verksamheterna i Karlerö & Co

och Liljeblad & Co. Efter sammanslagningen kommer byrån

att bestå av drygt 20 jurister.

Kontakta Lars-Gunnar Karlerö, larsgunnar.karlero@karlero.se,

eller Hans Liljeblad, hans.liljeblad@llaw.se för mer information.

Karlerö & Co, Box 7330, 103 90 Stockholm, Engelbrektsgatan 5   Tel 08-20 06 10   Fax 08-20 06 04   E-mail: info@karlero.se   Internet: www.karlero.se

Advokatfirman Liljeblad & Co, Box 7425, 103 91 Stockholm, Biblioteksgatan 11   Tel 08-440 51 00   Fax 08-440 51 10   E-mail: info@llaw.se   Internet: www.llaw.se

Fallgropar inom arbetsrätten
”Personalen är vår viktigaste re-
surs.” Så brukar det heta när före-
tagsledare uttalar sig om sitt före-
tag. Just därför är det förvånande 
hur lättsinnigt man i många före-
tag hanterar sina personalären-
den.

Att anställa en ny medarbetare, sär-
skilt i ett mindre företag, är en in-
vestering med långtgående konse-
kvenser. Att ta ombord rätt person 
kan innebära att företaget får den 
styrka som behövs för att växa och 
utvecklas.

Om anställningen misslyckas, 
det vill säga om det blir en felrekry-
tering, kan företaget drabbas av 
kostnader om flera hundra tusen 
kronor. Att säga upp en anställd 
förutsätter ”saklig grund”, vilket 
kan vara antingen ”arbetsbrist” eller 
”personliga skäl”. Alla som har kon-
fronterats med frågan, vet hur svårt 
och tidsödande det kan vara att på-
visa saklig grund för uppsägning, 
särskilt om det är fråga om omstän-
digheter som är att hänföra till den 
anställde personligen, det vill säga 
”personliga skäl”. 

ETT BESLUT OM ATT ANSTÄLLA en 
ny medarbetare bör därför föregås av 
noggranna överväganden, och ar-
betsgivaren bör göra allt som är 

möjligt för att minimera risken för 
ett felaktigt beslut. Förutom att 
granska formella meriter – betyg och 
tjänstgöringsintyg etcetera – och att 
intervjua den sökande, bör man in-
hämta referenser, helst från flera håll. 
Likväl slarvas det ofta med den sa-
ken. Antingen ställer man bara några 
få frågor, för att få sin (förutfattade) 
mening bekräftad, eller också under-
låter man helt att skaffa in referenser. 
Den omständigheten att den sökan-

de inte vill att man kontaktar nuva-
rande arbetsgivare är naturligtvis inte 
något godtagbart skäl. I sådant fall 
bör man be att få kontakta tidigare 
arbetsgivare eller andra personer som 
kan uttala sig om den sökandes 
lämplighet för jobbet. Även person-
liga referenser kan här vara av värde.

NÄR BESLUTET VÄL ÄR FATTAT, att 
man ska anställa en medarbetare, 
uppkommer frågan hur man ska an-

ställa vederbörande. Om den sökan-
de kommer direkt från utbildning, 
eller i övrigt från något annat än en 
fast anställning, bör man regelmäs-
sigt använda sig av möjligheten till 
provanställning. Denna kan omfatta 
högst sex månader. Såväl arbetsgiva-
re som anställd kan, när som helst 
under provanställningen, och senast 
vid provanställningstidens utgång, 
avsluta anställningen, för arbetsgiva-
rens del med iakttagande av två 
veckors varsel. Något skäl – eller 
”saklig grund” – för att avsluta prov-
anställningen behövs inte. Dock får 
anledningen givetvis inte vara någon 
omständighet som skulle utgöra otil-
låten diskriminering. Hit hör till ex-
empel diskriminering på grund av 
etnisk tillhörighet, religion eller 
funktionshinder.

OM DEN SÖKANDE av olika skäl 
inte vill gå med på provanställning, 
är det normalt sett en tillsvidarean-
ställning – det vill säga en ”fast” an-
ställning – som är aktuell. Emeller-
tid kan man även överväga en så 
kallad ”allmän visstidsanställning”, 
vilket är en tidsbegränsad anställ-
ning om högst två år. En sådan an-
ställning kan vara en attraktiv lös-
ning, om man är osäker på det 
långsiktiga behovet av den nya 
medarbetarens tjänster.

Om det trots allt visar sig att den 
anställde inte fungerar i sitt nya 
jobb, och om det är fråga om en 
”fast” anställning, vad gör man då? 
Att säga upp en medarbetare på 
grund av personliga skäl är, som ti-
digare nämnts, ingen lätt sak. 

I ALLMÄNHET ÄR DET en ganska 
lång process, där arbetsgivaren måste 
försöka komma tillrätta med prob-
lemet. Stödjande åtgärder, i form av 
handledning och träning, samt even-
tuell omplacering, förväntas av en 
arbetsgivare, innan uppsägning kan 
ske. Vidare måste den anställde få 
tydliga varningar om att allt inte 
står rätt till, och att anställningen är 
i fara, innan arbetsgivaren kan till-
gripa en uppsägning. Blir det sedan 
tvist om uppsägningen, kan proces-
sen lätt dra ut i tiden, under 12 må-
nader eller mera. Det alternativ som 
står till buds är att parterna, det vill 
säga arbetsgivaren och den anställ-
de, träffar en överenskommelse om 
att anställningen ska upphöra. I de 
allra flesta fall är det en bättre lös-
ning, både för företaget och för den 
anställde.

MAGNUS WALLANDER

advokat sedan 1982. 
Inriktning: Associationsrätt, energi, 

arbetsrätt & pensioner 
samt företagsöverlåtelser

Att vara väldigt nog-
grann när man anställer 
personal minskar risken 
för felaktiga beslut, råder 
Magnus Wallander.



 Hela denna bilaga är en annons från Sveriges advokatsamfund

10

ANNONS                                    ANNONS

Ensam vårdnad blir allt vanligare
Utdömande av gemensam vård-
nad mot en förälders vilja före-
kommer numera i domstolarna 
endast om oenigheten mellan för-
äldrarna är tillfällig och gäller en 
enstaka fråga. Vid långsiktiga 
svårigheter att samarbeta i frågor 
som rör barnet dömer domstolen 
numera regelmässigt till ensam 
vårdnad.

Vanligt är att ena parten anklagar 
andra parten för att sabotera samar-
betet i syfte att få ensam vårdnad. 
Oftast är det omöjligt att utreda 
varför samarbetet inte fungerar och 
domstolen kan då endast konstatera 
att det inte finns ett fungerande 
samarbete och ge ensam vårdnad 
till en av föräldrarna.

– Numera förekommer det inte 
att domstolen dömer till gemensam 
vårdnad för att tvinga föräldrarna 
till ett samarbete, säger advokat 
Christer Eiserman, Göteborg.

Han är specialiserad på familje-
rättsliga frågor och var bland annat 
expert i 2002 års Vårdnadskom-
mitté.

Den förälder som blir fråntagen 
den gemensamma vårdnaden upp-
fattar det ofta som ett angrepp på 
föräldrakapaciteten, att man inte 
skulle vara en fullgod förälder. Ofta 
ser man också gemensam vårdnad 
som ett viktigt band av samhörighet 
med barnet.

VANLIGAST I DAG är att föräldrarna 
är ense om att den gemensamma 
vårdnaden ska bestå och att själva 
tvisten handlar om hos vem av för-
äldrarna som barnet ska bo inom ra-
men för en gemensam vårdnad.

– Ingen av föräldrarna har större 
rätt till barnet på grund av sitt kön, 
men i praktiken är det ofta barnets 
mor som mest haft hand om barnet 
och det får betydelse när domstolen 
ska avgöra boendefrågan, säger 
Christer Eiserman.

Det har blivit vanligare att part 
stämmer till domstol och yrkar väx-
elvis boende vilket vanligen innebär 
att barnet bor ena veckan hos pap-

pan och andra veckan hos mam-
man.

ETT VÄXELVIS BOENDE ställer sär-
skilda krav på samarbete och kräver 
dessutom att föräldrarna bor för-
hållandevis nära varandra så att bar-
net kan få samma skola och kam-
ratkrets.

– Domstolen har numera en ak-
tiv roll som medlare och ett vanligt 
resultat av en första inställelse i 
tingsrätten är att parterna under 
rättens ledning träffar en proviso-
risk överenskommelse under en 
prövotid. Därefter får parterna 
komma tillbaka till domstolen på 
utsatt tid för redovisning av hur 
provperioden utfallit.

Barnet har numera rätt att kom-
ma till tals. Redan från 6-7 års ålder 

brukar barnen höras när kommu-
nens familjerättsavdelning gör en 
utredning. Tidigare fanns en regel 
som sa att barn som fyllt 12 år eller 
dessförinnan uppnått motsvarande 
mognad inte fick flyttas mot sin 
vilja.

Åldersgränsen har upphävts och 
i det praktiska rättslivet brukar man 
tala om att ta stor hänsyn till barns 
vilja redan från 10 års ålder. Detta 
är föräldrarna medvetna om och det 
innebär att barnen inte sällan ut-
sätts för olika påtryckningar, enligt 
Christer Eiserman.

TILL SKILLNAD FRÅN andra civil-
rättsliga mål kan ett vårdnadsmål 
alltid tas upp på nytt. Avgörande 
sker utifrån de aktuella förhållan-
dena och mellan tingsrätt och hov-

rätt kan förändringar ha skett ge-
nom att barnen börjat i skolan eller 
en av föräldrarna flyttat.

Omprövningsrätten gör också 
att det är meningslöst att vid ingå-
ende av äktenskapet skriva avtal om 
hur man i framtiden ska behandla 
eventuella framtida tvister om bar-
nen som många gör när det gäller 
de ekonomiska frågorna genom att 
skriva äktenskapsförord.

De flesta vårdnadstvister förlikas 
efter det att parterna fått del av fa-
miljerättens utredning med förslag 
till dom. De mål som avgörs efter 
huvudförhandling i domstol är nu-
mera regelmässigt mer infekterade 
och mer omfattande.

– Det beror bland annat på att 
många fäder menar att de tagit en 
stor del i barnets liv och att de nu är 

beredda att strida hårdare för vård-
nad, boende eller umgänge, säger 
Christer Eiserman.

En annan infekterad fråga är ofta 
umgängesrätten mellan barnet och 
den förälder som inte är boende-
förälder. Umgängesrätten ska bedö-
mas individuellt men eftersom för-
hållandena vid de flesta skilsmässor 
är likartade är det vanligt med ett 
veckoslutsumgänge samt umgänge 
varannan storhelg, lov samt två till 
fyra veckor på sommaren.

Svenskar som bott utomlands i 
mer än två år drabbas ofta av en 
obehaglig överraskning om de 
skiljer sig. Då gäller enligt svensk 
lag det nya landets bodelningsla-
gar. Familjerätten i den globalise-
rade världen stämmer till efter-
tanke – före.

Reglerna för vad som gäller vid 
skilsmässor, bodelningar, frågor rö-
rande barn och umgänge samt arv 
och testamenten är normalt kom-
plicerade oavsett vilket land man 
lever i. När flera olika lagstiftningar 
krockar blir ärendena mycket kom-
plexa, menar advokat Fredric Ren-
ström, Stockholm, som är speciali-
serad på svensk och internationell 
familjerätt.

– Ännu så länge finns det få 
överenskommelser med andra län-
der, men det pågår ett stort arbete 
inom EU för att försöka åstadkom-

ma gemensamma bestämmelser, 
säger Fredric Renström.

Närmast diskuteras inom EU 
hur de olika länderna ska kunna 
skapa överensstämmande regler för 
bland annat tillämplig lag för äk-
tenskapsskillnader, tillämplig lag 
vid bodelningar och ett samord-
ningsarbete pågår även när det gäl-
ler arvsfrågor.

– Det är svårt eftersom våra kul-
turella bakgrunder skiftar. Det vi 
tycker är rättvist, kan betraktas med 
helt andra ögon i ett annat land, sä-
ger Fredric Renström.

I Sverige är det enkelt att skilja 
sig och det syns också i statistiken, 
närmare hälften av alla nya äkten-
skap slutar i skilsmässa. Den som 
vill skilja sig behöver inte heller ha 
ett skäl i lagens mening. Skilsmäs-
san handlar framför allt om hur 
egendom ska fördelas mellan de 
båda parterna, var och hos vem bar-

nen ska bo, om hur umgänget ska 
utformas med icke boendeföräldern 
och om underhållsfrågor.

– En skilsmässa kan få ett helt 
annat resultat i ett annat land än 
den skulle få i Sverige, säger Fredric 
Renström.

HANS SPECIALITET är just skils-
mässor mellan personer med inter-
nationell anknytning, samt interna-
tionella dödsbon. Det kan gälla 
svenskar eller äktenskap där olika 
kulturer blandats. Eftersom osäker-
heten kan vara stor när det gäller 
internationella skilsmässor blir det 
ofta en ”jakt till domstolen”. Det 
kan ofta bli fråga om att hinna först 
till en domstol i ett land där skils-
mässan kan genomföras, enligt 
Fredric Renström.

Det här kan drabba, eller gynna, 
svenska medborgare som alltid bott 
i Sverige men flyttat ut till exempel 

med sina företag. Den som bott 
tillräckligt länge utomlands tappar 
till slut anknytningen till Sverige 
och de kan därför komma att skilja 
sig under ett annat lands lagar.

– Okunskapen är ganska stor. 
Många svenskar tror att de får be-
hålla de svenska reglerna bara för 

att de är svenskar, men så är det in-
te, säger Fredric Renström.

Han hjälper ofta till med att 
skriva äktenskapsförord där avtalet 
är konstruerat så att det också ska 
gälla i det land dit det gifta paret 
ska flytta.

– Fast man måste också komma 
ihåg att det inte alltid hjälper, efter-
som alla länder inte tillåter äkten-
skapsförord.

Liknande problematik gäller även 
andra familjerättsliga förhållanden. 
Att till exempel upprätta ett testa-
mente här som gäller i det landet dit 
en svensk ska flytta kan också vara 
komplicerat eftersom arvsrätten ser 
annorlunda ut i olika länder.

Vad bör man tänka på vid en ut-
flyttning eller vid ett äktenskap med 
en person med annan nationalitet?

– Om paret bor här stadigvaran-
de och gjort så tillräckligt länge, 
skulle vi säga att det är svensk lag 

Vårdnad eller bara umgänge? Vårdnadstvister är vanliga, men de flesta förlikas innan det går till domstol. FOTO:ULF LODIN

Fredric Renström varnar för okända 
effekter för den som bor utomlands.

Christer Eiserman är specialiserad på 
familjerätt.

Obehaglig överraskning om du bor utomlands 



 Hela denna bilaga är en annons från Sveriges advokatsamfund

11

ANNONS                                    ANNONS

Många människor avstår från att 
skriva testamente sedan lagänd-
ringen genomfördes som innebär 
att en efterlevande make ärver 
den andre och gemensamma barn 
får vänta till dess båda föräldrarna 
är avlidna. Utan testamente kan 
dock värdet av det barnen ärvt 
delas om barnen efter arvet skiljer 
sig och missat att skriva äkten-
skapsförord.

– Tidigare var det vanligt att föräld-
rar skrev testamente och då skrevs 
så gott som alltid också in i testa-
mentet att det barnen ärvde skulle 
utgöra deras enskilda egendom. Då 
skyddades tillgångarna i nästa led, 
även om barnen skiljde sig efter ar-
vet, säger advokat Suzanne Johan-
son, Stockholm, specialiserad på 
ekonomisk familjerätt och arvsrätt.

Hon anser att många tidningar 
skrivit om lagändringen som att det 
inte längre är nödvändigt att skriva 
testamente, och att många männis-
kor därför inte längre gör det i 
samma utsträckning som tidigare. 
Det medför att man missar möjlig-
heten att göra egendomen enskild i 
äktenskap och samboförhållanden.

– Det har fått till följd att föräld-
rar avlider i trygg förvissning om att 
tillgångarna är säkrade, men när bar-
nen senare skiljer sig ska de dela med 
sig av det föräldrarna stretat ihop.

Under senare år har även den så 
kallade sambolagen förändrats. Nytt 
är bland annat att lagen numera gäl-
ler för både heterosexuella och ho-
mosexuella. Det har också blivit tyd-
ligare när ett samboförhållande upp-
hör, till exempel när samborna eller 
någon av dem ingår äktenskap eller 
partnerskap, eller om de flyttar isär 
eller avlider samt om ansökan om 
bodelningsförrättare skett.

– DEN I PRAKTIKEN viktigaste ny-
heten är den så kallade preskrip-
tionsregeln. En sambo måste nu 
begära bodelning inom ett år från 
det att samboförhållandet upphör. 
Om samboförhållandet upphör på 
grund av att en sambo avlider ska 

den efterlevande senast vid boupp-
teckningen begära bodelning. Det 
kan dock komma att bli en hel del 
tvister framöver där domstolen 
måste tolka om en sambo begärt 
bodelning inom föreskriven tid eller 
inte, säger Suzanne Johanson.

Om bodelning inte begärs inom 
rätt tid har en sambo alltså förlorat 
sin rätt att kräva bodelning. Detta 
kan få svåra ekonomiska konsekven-
ser för en sambo som under många 
år bott i en bostad som anskaffats av 
den andre för gemensamt bruk och 
som skulle ha ingått i bodelning om 
sådan begärts inom rätt tid. Kanske 
har den sambo som inte äger bosta-
den i stället betalat mat och kläder?

OM SAMBORNA ÄGER bostaden 
tillsammans undviks detta resultat.

Ofta tvistar tidigare sambor, lik-
som vid bodelningar mellan makar, 
om värdet av en fastighet eller bo-
stadsrättslägenhet eftersom en av 
parterna i regel vill bo kvar och den 
som ska lösa ut den andre ska i bo-
delningen göra detta med utgångs-
punkt från marknadsvärdet. Om 
båda vill bo kvar, avgör till slut 
domstolen vem som har störst be-
hov av bostaden. Det blir oftast den 
som barnen bor hos.

Det är också viktigt att poängte-
ra, anser Suzanne Johanson, att 
sambor fortfarande inte ärver var-
andra och att det bara är bostad och 
bohag som anskaffats för gemen-
samt bruk som kan bodelas.

– Ett sätt är att spara på gemen-
samma konton och köpa kapitalva-
ror gemensamt, så att inte den ene 
står för matkontot medan den andre 
står för sparande och inköp av kapi-
talvaror, säger hon. Det är också 
viktigt att överväga ett testamente; 
särskilt vid långvariga förhållanden.

Vad ska man tänka på när man 
gifter sig eller flyttar ihop?

– Grundinställningen måste vara 
att man tror på äktenskapet om man 
gifter sig, att man ska planera att leva 
tillsammans i alla tider. 

Hur mycket man ska planera 
beror också på när man gifter sig. 

Är det i 25-30-årsåldern, då båda 
parter ofta saknar förmögenhet och 
höga inkomster, kan det vara vettigt 
att inte ha äktenskapsförord, anser 
Suzanne Johanson.

– De lyckligaste äktenskapen är 
ofta de där man grävt i varandras 
fickor och kämpat tillsammans hela 
livet, men det innebär ju inte att det 
inte kan bli skilsmässa ändå.

OM DEN ENA PARTEN i ett blivande 
äktenskap kommer från en förmö-
gen familj vet man redan från början 
att det kan komma arv och gåvor 
från föräldrar. Det kan då vara lämp-

ligt att skriva ett äktenskapsförord 
där arv och gåvor görs till enskild 
egendom. Förmögna föräldrar upp-
rättar ofta själva testamente där de 
skriver in att arvet ska vara barnens 
enskilda egendom och ger de gåvor 
till barnen skriver de ofta in att 
egendomen ska vara enskild. I såda-
na fall blir arven och gåvorna bar-
nens enskilda även om barnet missat 
att skriva äktenskapsförord. 

Det kan vara klokt att fundera 
igenom om äktenskapsförord verk-
ligen är att föredra, menar Suzanne 
Johanson.

– Ofta kan det vara så att kvin-

nan har fått ett sommarhus av för-
äldrarna – utan att de i gåvobrevet 
angivit att huset är enskild egen-
dom – och föräldrarna anser att det 
är viktigt att se till att hon har äk-
tenskapsförord för att skydda som-
marhuset. Mannen kanske går på 
Handels men har ingen förmögen-
het när äktenskapsförordet skrivs.

Det är pappan till kvinnan som 
anlitar en advokat för att se till att det 
blir ett äktenskapsförord som slår fast 
att allting är enskild egendom. Han 
vill ju rädda sommarhuset.

EFTER 20 ÅR HAR MANNEN i äkten-
skapet kanske gjort karriär och äger 
ett företag värt 100 miljoner. Kvin-
nan har arbetat deltid eller haft ett 
lågavlönat arbete. Det gamla äkten-
skapsförordet innebär att mannens 
tillgångar är hans enskilda och hus-
truns tillgångar hennes enskilda. Det 
betyder då att företaget och allt an-
nat mannen köpt under äktenskapet 
är hans enskilda egendom som inte 
delas medan hustrun äger ett som-
marhus för ett par miljoner.

– Då är det bättre att skänka 
sommarhuset med gåvobrev som 
anger att huset är enskild egendom 
och inte strida för att dottern eller 
sonen skriver ett äktenskapsförord, 
säger Suzanne Johanson.

Testamente skyddar barnens egendom

 och ska skiljas
som gäller vid bodelning. Men det 
finns risk för att lagstiftningen i 
makens eller makans hemland säger 
någonting helt annat, säger Fredric 
Renström.

FRAM TILL 1990 hade Sverige en 
lagstiftning från 1912 som slog fast 
att det var mannens medborgarskap 
vid tiden för äktenskapets ingående, 
som avgjorde vilken lagstiftning 
som skulle tillämpas på förmögen-
hetsfrågor och bodelning. Enligt 
Fredric Renström kan det finnas 
sådana kvarvarande regler kvar i 
andra länder.

I och med den snabbt utveck-
lande globaliseringen händer det 
allt oftare att människor drabbas av 
komplexa regler som står emot var-
andra. Inte minst gäller det äkten-
skapsskillnad.

– Det är viktigt att verkligen se 
över de här frågorna, och det gäller 

även dem som lever i lyckliga förhål-
landen, eller kanske till och med 
särskilt dem för det är lättare att göra 
någonting åt ojämlikheter när man 
är vänner, säger Fredric Renström.

Ett sätt att göra det på är att re-
gelbundet till exempel se över inne-
börden av de handlingar som finns, 
vem som äger vad, kontrollera om 
det finns gåvobrev eller testamen-
ten med föreskrifter om till exem-
pel enskild egendom. I bland kan 
det vara lämpligt att komplettera 
med exempelvis ett äktenskapsför-
ord och i andra fall kan det i stället 
röra sig om på olika sätt att försöka 
kompensera för den som till exem-
pel varit hemma med barn och 
därmed halkat efter i karriärutveck-
lingen.

– Det kanske inte räddar äkten-
skapet men underlättar om det trå-
kiga inträffar att man separerar eller 
vid dödsfall, säger Fredric Renström.

Suzanne Johanson råder alla att skriva testamente.
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Så arbetar 
advokaten med 
unga brottsoffer
Bakom varje rubrik om våld, sex 
och hot finns en alldeles riktig 
människa, ett barn, en ungdom 
eller en vuxen. En människa som 
råkat ut för något alldeles för-
skräckligt eller som råkat ut för nå-
got som i vart fall åklagaren anser 
vara en kriminaliserad handling. 

Brottsoffer har i många fall rätt att 
företrädas av ett eget rättsligt biträ-
de; ett målsägandebiträde. Som 
målsägandebiträde arbetar man vid 
sidan av åklagaren. Ett målsägande-
biträde lägger ned tid för att brotts-
offret, som kallas för målsägande i 
rättsprocessen, får det stöd som han 
eller hon behöver för att berätta om 
det inträffade och ta sig igenom 
rättegången. 

Som målsägandebiträde före-
träder man målsäganden i dennes 
skadeståndstalan mot den tilltalade. 
Ett målsägandebiträde kan även, 
vid sidan av åklagaren, för måls-
ägandens räkning föra talan i 

ansvarsfrågan, biträda åtalet. 
Våra allra yngsta brottsoffer, bar-

nen som utsatts för övergrepp i nå-
gon form, behöver normalt inte 
komma personligen till domstol om 
de är under 14 år, men ingen exakt 
åldersgräns finns. Barnens förhör 
videofilmas hos polisen och visas se-
dan i domstol. Barnet som brotts-
offer har många likheter med de 
äldre brottsoffren på så sätt att de 
alltid undrar vad som ska hända före, 
under och efter rättegången. Kom-
mer förövaren i fängelse? Tänk om 
förövaren är arg på mig? Kommer 
jag att bli ifrågasatt? En viktig del av 
uppdraget som målsägandebiträde 
är att förklara vad som ska hända.

DET FINNS ALLA TYPER av brotts-
offer, de väldigt oroliga, de för-
skräckta, de som inte vill medverka 
och de tuffa. Att företräda unga 
brottsoffer är som att vara en bland-
ning mellan kurator och advokat 
eller rättare sagt både och.

Att till exempel ta emot en ung 
människa som blivit våldtagen eller 
svårt misshandlad ställer krav på 
dig som medmänniska. Då gäller 
det att kunna lyssna, men ändå 
kunna leda tillbaka samtalet till det 
juridiska fältet och förklara det som 
måste förklaras och ställa de frågor 
som måste ställas. 

MÅNGA UNGA brottsoffer upplever 
ofta att aktörerna i rättssalen inte 
vill förstå vad de säger. Att deras 
ord förvandlas till något de inte 
menat. Att varje tvekan upplevs 
som osäkerhet och kanske tas till 
intäkt för att de inte riktigt minns 
eller att de försöker hitta på något 
som inte är sant. En del av dessa 
upplevelser kan man förebygga som 
målsägandebiträde, genom att för-
klara de olika rollerna i rättssalen 
och emellanåt även berätta vilken 
typ av frågor som förmodligen 
kommer att ställas.

Det mest signifikanta med unga 

brottsoffer, men även med unga 
tilltalade, är att de trots att man 
som deras ombud och biträde ivrigt 
förklarar vilka roller som finns re-
presenterade i rättssalen och vilka 
uppgifter dessa personer har, efteråt 
har en väldigt luddig bild av vad 
som egentligen hände under rätte-
gången. Var det inte så att åklagaren 
stannade kvar och bestämde domen 
med den där som verkade bestäm-
ma därinne, han eller hon i mitten 
längst fram, alltså domaren?

Att företräda unga människor i 
domstol kräver – förutom stor em-
pati och juridiskt kunnande – en 
inte obetydlig pedagogisk insats. 
Min intention är att mina klienter 
ska känna sig väl förberedda och att 
de har mitt stöd när de står inför 
domstolen och ska berätta om sitt 
livs kanske svåraste upplevelse. 

CLEA SANGBORN

advokat sedan 1999. 
Inriktning: Brottmål (försvarare 

och målsägandebiträde).

Sedan 1997 ska den som behöver anlita advo-
kat vid en tvist i första hand utnyttja rätts-
skyddet i sin hem- eller fordonsförsäkring. 

Rättshjälpen, statens ersättning för att anlita 
juridiskt ombud vid en tvist, är begränsad till 
vissa situationer och omfattar i första hand 
personer med lite lägre inkomster.

Advokaten är enligt de vägledande regler-
na om god advokatsed skyldig att upplysa sina 
klienter om möjligheten att använda rätts-
hjälpen eller rättsskyddet i en försäkring, eller 
om möjligheten att få en offentlig försvarare. 
Din advokat hjälper också till att ansöka om 
rättshjälp eller rättsskydd.

RÄTTSSKYDD
Rättsskydd ingår automatiskt i bland annat alla 
hemförsäkringar. Rättsskyddet innebär att för-
säkringsbolaget betalar en del av kostnaden för 
att anlita advokat eller ett annat juridiskt om-
bud om du hamnar i en rättslig tvist.

Utformningen av rättsskyddsförsäkringen 
kan variera mellan försäkringsbolagen. Titta i 
försäkringsbrevet eller kontakta ditt försäk-
ringsbolag för att få veta exakt hur rättsskyd-
det i din försäkring är utformat.

Den som inte har någon försäkring med 
rättsskydd men borde ha haft det, kan som 
regel inte få hjälp med kostnaderna av staten.

Om du behöver utnyttja rättsskyddet, kon-
takta ditt försäkringsbolag.

RÄTTSHJÄLP
Om tvisten inte omfattas av rättsskyddet i dina 
försäkringar kan staten under vissa förutsätt-
ningar lämna rättshjälp. Rättshjälp beviljas ba-
ra den som har en årsinkomst på under 
260000 kronor. Även företagare kan, om vissa 

särskilda skäl är uppfyllda, beviljas rättshjälp. 
Om du beviljas rättshjälp ska du betala en 

rättshjälpsavgift som bestäms med hänsyn till 
dina ekonomiska förhållanden. I övrigt står 
staten för kostnaderna för din advokat.

Rättshjälp kan inte beviljas i alla typer av 
rättsliga angelägenheter. Du kan till exempel 
inte få rättshjälp för förrättande av boupp-
teckning eller i inskrivningsärenden enligt 
jordabalken. Vid skilsmässa, tvister om un-
derhåll till barn och frågor som ska behandlas 
i andra länder krävs det särskilda skäl för att 
man ska få rättshjälp.

För att du ska kunna få rättshjälp måste du 
i normalt inleda med en timmes rådgivning 
hos exempelvis advokat. Kostnaden för råd-
givningen får du oftast betala själv. Advoka-
ten kan då också hjälpa dig att ansöka om 
rättshjälp, som beviljas av Rättshjälpsmyn-
digheten eller av domstol.

OFFENTLIG FÖRSVARARE
Den som misstänks för ett brott har enligt 
rättegångsbalken rätt att ta hjälp av en försva-
rare. Om den misstänkte är anhållen eller 
häktad, eller misstänks för brott som kan ge 
mer än sex månaders fängelse, har han eller 
hon rätt att få en offentlig försvarare. Det kan 
man också få i andra fall, om det finns sär-
skilda skäl till det. 

Den offentlige försvararen får ersättning 
för sitt arbete av staten, enligt en bestämd 
taxa. Om den misstänkte döms för brottet 
kan staten dock kräva tillbaka hela eller delar 
av kostnaderna för försvararen.

Det är domstolen som förordnar offentlig 
försvarare. I allmänhet är det bara advokater 
som förordnas. Den misstänkte har rätt att 
själv föreslå en viss advokat som försvarare, och 
förutsatt att den advokaten tackar ja till upp-
draget ska domstolen i allmänhet förordna 
honom eller henne. Vid mindre allvarliga brott 

kan dock domstolen säga nej till en viss advo-
kat om det skulle innebära stora kostnader, till 
exempel för advokatens resor, om han utsågs.

Försvararens uppgift är att ”med nit och 
omsorg tillvarataga den misstänktes rätt och i 
detta syfte verka för sakens riktiga belysning” 
som det står i rättegångsbalken. Enkelt ut-
tryckt är försvararen den som ska föra fram 
den misstänktes version av vad som hänt och 
peka på oklarheter i polisutredningen och 
åklagarens bevisning.

MÅLSÄGANDEBITRÄDE
För den som blivit utsatt för ett brott kan det 
kännas svårt att konfronteras med den miss-
tänkte gärningsmannen vid en rättegång. Till 
sin hjälp kan den som utsatts för ett allvarligt 
brott, till exempel sexualbrott, misshandel el-
ler andra brott som kan ge fängelse till förö-
varen, få ett målsägandebiträde. Målsägande-
biträdet ska förutom att ge stöd också bevaka 
målsägandes intressen, och till exempel be-
gära skadestånd.

Du kan få ekonomisk hjälp om du behöve

Rättsskydd
Rättsskydd ingår i vissa försäkringar, till exempel 
alla hemförsäkringar. Kontakta försäkringsbola-
get om du behöver utnyttja rättsskyddet i din 
försäkring.

Rättshjälp
Rättshjälp innebär att staten betalar en del av di-
na kostnader för att anlita advokat. Rättshjälp
kan beviljas för vissa typer av tvister, om de inte 
omfattas av rättsskyddet i någon försäkring. Mer 
information om rättshjälp finns på Rättshjälps-
myndighetens hemsida www.rattshjalp.se.

Offentlig försvarare
Den som är anhållen eller häktad, eller misstänks 
för brott som kan ge ner än sex månaders fäng-
else har rätt att få en offentlig försvarare, som 
bekostas av staten. Rätten till försvarare när man 
misstänks för brott regleras i rättegångsbalkens 
21 kapitel. 

Målsägandebiträde
Den som blivit utsatt för ett grövre brott har 
rätt att få ett målsägandebiträde som bevakar 
hans eller hennes intressen. Åklagaren begär då 
hos domstolen att det ska förordnas ett målsä-
gandebiträde. Rätten till målsägandebiträde reg-
leras i lagen (1988:609) om målsägandebiträde.

Anne Rambergs brev 
till riksdagsledamöterna:
”Om staten önskar värna om en fri och obunden 
advokatkår med hög etisk och professionell stan-
dard måste förutsättningar skapas för att ge 
skickliga advokater möjlighet att verka inom hu-
manjuridiken och inom ramen för detta arbete få 
skälig ersättning. En av Advokatsamfundets hu-
vuduppgifter är att garantera en etiskt och pro-
fessionellt högtstående kår. För att trygga detta 
krävs att väsentliga förändringar avseende tim-
kostnadsnormen vidtas omgående. Det är ett 
samhällsintresse. Frågan är vad rättvisan och 
rättssäkerheten för den enskilde får kosta?”
Läs brevet i sin helhet på www.advokatsamfun-
det.se

I många fall där du behöver anlita en advokat kan du få hjälp att betala för tjänsterna. Vid 
privata tvister finns i första hand rättsskyddet i din försäkring. I vissa fall kan du i stället 
få statlig rättshjälp för att anlita en advokat. Den som misstänks ha begått något grövre 
brott har rätt till en offentlig försvarare, och den som blivit utsatt för brott kan få ett 
målsägandebiträde på statens bekostnad.

Att företräda unga brottsoffer ställer stora krav på advokaten. FOTO: T KNUTSON
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Förslag på näringsförbud
för kartellöverträdelser

13

Karteller är skadliga för samhälls-
ekonomin och för utvecklingen 
av en fri och sund konkurrens. 
Det är därför viktigt att det finns 
en konkurrenslag med sanktioner 
som effektivt motverkar uppkom-
sten av karteller. Frågan är om re-
geringens förslag till införande av 
näringsförbud för företagsledare 
som sanktion för kartellöverträ-
delser är rätt väg att gå för att 
uppnå detta syfte.

Vi tror att det finns en klar risk för 
att genomförandet av detta förslag i 
stället skulle motverka sitt eget väl-
lovliga syfte och anser därför att 
näringsförbud för vd och andra fö-
retagsledare som sanktion inte bör 
införas.

Förslaget utgör en del av reger-
ingens förslag till ny konkurrenslag. 
Regeringen anser att företagsledare 
genom sin position kan påverka hur 
anställda i företaget förhåller sig till 
konkurrensreglerna och därigenom 
kan förebygga uppkomsten av kar-
teller. En risk för vd:ar och andra fö-
retagsledare att drabbas av närings-
förbud till följd av ett företags kar-

tellöverträdelse ska stärka incita-
mentet att aktivt motverka karteller 
och samtidigt verka avskräckande. 

Vi tror dock att man kan utgå 
ifrån att vd:ar och styrelseledamöter 
i svenska företag väl känner till att 
exempelvis priskarteller inte är til-
låtna och att de sanktioner i form av 
konkurrensskadeavgift, skadestånd 
och badwill som följer i kölvattnet 
av en otillåten kartell och som drab-
bar det företag som deltagit i denna 
är tillräckliga för att verka avskräck-
ande utan att näringsförbud skall 
adderas till denna lista. 

NÄRINGSFÖRBUD ÄR dessutom en 
mycket ingripande åtgärd som nor-
malt sett drabbar ekonomiska 
brottslingar. Näringsförbud för en 
vd skulle i många fall i praktiken 
innebära en förlust av möjligheten 
att försörja sig.

Regeringen har i sak rätt i att de 
som skulle riskera att drabbas av 
näringsförbud sannolikt skulle göra 
allt för att undvika att företaget in-
volveras i en kartell, men det bör 
hållas i åtanke att det i kartellsam-
manhang har visat sig vanligt att 

det också kan vara personer på lägre 
nivåer i företaget som deltar i kar-
teller. Eftersom dessa personer inte 
omfattas av förslaget om närings-
förbud har vi svårt att se att de 
kommer att avskräckas av risken att 
vd kan drabbas av ett sådant. Vi tror 
därför inte att införandet av nä-
ringsförbud skulle få någon verklig 
preventiv effekt på uppkomsten av 
karteller.

NATURLIGTVIS SKA EN VD eller 
styrelseledamot ansvara för bolagets 
ageranden men det är inte rimligt 
att han eller hon ska riskera ett nä-
ringsförbud i flera år för att en an-
ställd deltagit i en kartell. Reger-
ingen föreslår visserligen att det 
personliga ansvaret ska vara begrän-
sat till fall då ”flagranta brister” i 
kontroll och övervakning förekom-
mit men lämnar ändå utrymme för 
åläggande av näringsförbud trots att 
företagsledaren inte har känt till 
kartellen. Resultatet blir att före-
tagsledare, i fall då de själva inte 
deltagit i kartellen, får mycket svårt 
att förutse när de riskerar att åläg-
gas näringsförbud.

För att införandet av näringsför-
bud inte ska verka hämmande på 
den redan befintliga möjligheten 
för företag att informera Konkur-
rensverket om en kartell och däri-
genom bli befriat från böter, föreslår 
regeringen att en motsvarande möj-
lighet till befrielse från näringsför-
bud införs. Exakt under vilka förut-
sättningar sådan befrielse kan ske är 
oklart. Vår uppfattning är därför att 
företagsledare får svårt att förutse 
när lämnande av information om en 
kartell kan medföra befrielse från 
ett möjligt näringsförbud.

ÄVEN OM ETT SYSTEM med nä-
ringsförbud skulle motivera före-
tagsledare att motverka karteller 
anser vi att osäkerheten avseende 
risken att drabbas av näringsförbud 
skulle innebära en risk för att före-
tagsledare skulle avstå från att in-
formera Konkurrensverket om en 
oupptäckt kartell. Systemet skulle 
då snarare kunna medföra ett inci-
tament att försöka dölja kartellens 
förekomst för att eliminera risken 
att drabbas av näringsförbud. Re-
sultatet skulle kunna bli att karteller 

blir än mer svåra att upptäcka med 
följd att samhället får svårare att 
lagföra dem. Effekten skulle där-
med bli den motsatta till den av re-
geringen önskade.

Lagändringarna föreslås träda i 
kraft den 1 november 2008.

CLAES LANGENIUS

advokat sedan 1994. 
Inriktning: EU- och konkurrensrätt 

samt immaterialrätt
PATRICIA HELANOW

biträdande jurist. 
Inriktning: EU- och konkurrensrätt 

samt företagsöverlåtelser

Ett målsägandebiträde förordnas av dom-
stolen, efter ansökan av åklagaren. Målsägan-
debiträdet, som oftast är advokat eller biträ-
dande jurist på en advokatbyrå, får ersättning 
av staten efter samma taxa som den offentlige 
försvararen. I vissa fall kan den som döms för 
brottet också bli skyldig att stå för kostna-
derna för brottsoffrets målsägandebiträde.

ADVOKATEN I RÄTTSSTATEN
Advokaten spelar en viktig roll i rättsstaten, 
för att hjälpa enskilda människor att tillvarata 
sina rättigheter. Det är därför grundläggande 
för rättsäkerheten att alla människor, oavsett 
inkomst, kan få en försvarare när man miss-
tänks för brott, ett målsägandebiträde när 
man drabbats av brott, eller juridisk hjälp när 
man hamnat i en tvist som man inte själv 
klarar att lösa.

I budgetpropositionen för 2008 fick rätts-
väsendet totalt 31,4 miljarder kronor. Av 
dessa pengar går ungefär 18 miljarder till po-
lisen, 4 miljarder till domstolarna och 6 mil-
jarder till kriminalvården. Posten rättsliga bi-
träden, som bland annat täcker offentliga 
försvarare och målsägandebiträden, beräknas 
kosta 1,225 miljarder kronor. Det är knappt 4 
procent av budgeten för rättsväsendet. 

RÄTTSSÄKERHET MÅSTE FÅ KOSTA
Advokater som tar uppdrag som offentliga 
försvarare eller målsägandebiträden får betalt 
för sitt arbete enligt den så kallade timkost-
nadsnormen, som regeringen bestämmer 
varje år. Timkostnadsnormen för 2008 är 1 
081 kronor. Ersättningen är inte någon lön, 
eftersom advokaterna som regel är egna före-
tagare, utan den ska täcka såväl advokatens 
lön som lokalhyra, lön till sekreterare och an-
nan personal, advokatens egna försäkringar 
och pensionsavsättningar. 

År 2006 visade Domstolsverket i en upp-

följning att timkostnadsnormen är felaktigt 
beräknad. Bland annat är den satt med ut-
gångspunkt i att advokaten ska kunna ta be-
talt för 72,5 procent av sin arbetstid. Men 
enligt Advokatsamfundets undersökning kan 
den genomsnittliga advokaten bara debitera 
för 64 procent av arbetstiden, resten går åt till 
administration, resor och annat.

En följd av de förhållandevis låga ersätt-
ningarna är att få advokater med uppdrag 
som försvarare och målsägandebiträden har 
råd att anställa biträdande jurister, unga juris-
ter som är under utbildning till att bli advo-
kater. Följden är att vi inom en snar framtid 
riskerar brist på advokater som kan ta dessa 
uppdrag. 

Advokatsamfundet arbetar för att systemet 
för ersättning till advokater med offentliga 
uppdrag ska förändras. 

I september 2007 skickade Advokatsam-
fundets generalsekreterare ett brev till samt-
liga riksdagsledamöter om detta. Rättssäker-
het måste få kosta, var hennes budskap till 
riksdagen.

er advokat

Många gånger kan man få hjälp med kostnaderna, via staten eller hemförsäkringen. FOTO: ULF LODIN

Patricia Helanow.

Claes Langenius.
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Svensk klimatpolitik har i första 
hand varit inriktad på nationella 
utsläppsminskningar. Man talar 
om att ”gå före” och vara ett ex-
empel för andra. Som bland annat 
framförts i en rapport* av Björn 
Carlén på Finansdepartementet 
är det emellertid både dyrt och 
ineffektivt att ensidigt satsa på 
nationella utsläppsminskningar i 
Sverige. 

En ensidig satsning på nationella 
utsläppsminskningar är enligt min 
mening inte heller förenlig med 
syftet med de internationella kli-
matöverenskommelserna. Enligt 
FN:s Klimatkonvention och Kyo-
toprotokollet är klimatfrågan ett 
globalt problem och bör lösas på 
global nivå. Genom att införa han-
del med utsläppsrätter och få med 
så många länder och sektorer som 
möjligt i handelssystemet ska man 
på ett kostnadseffektivt sätt uppnå 
största möjliga minskning av ut-
släppen på global nivå.     

Sverige kan inte på ett märkbart 
sätt påverka klimatet genom natio-
nella utsläppsminskningar. För att 
åstadkomma globala utsläpps-
minskningar krävs att åtgärder vid-
tas utanför Sverige. Detta gagnar 
även utvecklingsländerna där man 
genom en relativt liten insats kan 
åstadkomma kraftfulla minskningar 
av utsläppen, och samtidigt med-
verka till en överföring av ren tek-
nologi till länderna.    

        
SVENSKA FÖRETAG BÖR därför ta 
till vara de möjligheter till handel 
med utsläppsrätter och till utsläpps-
minskningar som ges, bland annat 
genom de projektbaserade meka-
nismerna CDM och JI.

CDM och JI är projekt som ge-
nomförs i andra länder och där 

svenska företag kan tillgodoräkna sig 
utsläppsminskningar som kan an-
vändas inom EU:s utsläppshandels-
system. Projekten ger kostnadsef-
fektiva utsläppsminskningar, samti-
digt som vi hjälper utvecklingslän-
derna att minska sina utsläpp och att 
få del av miljövänlig teknik. 

Ett aktuellt exempel är en finan-
siering av ett 900-megawatt vind-
kraftverk i Kina som Energimyn-
digheten deltog i tillsammans med 
Tricorona, och som undertecknades 
i samband med Fredrik Reinfeldts 
besök i Kina i april i år. Investe-
ringen motsvarar ungefär en Fors-
markreaktor eller all utbyggd vind-
kraft i Sverige.  

SANNOLIKHETEN FÖR att vi får en 
global marknad ökar, då Australien 
har godkänt Kyotoprotokollet och 
med tanke på utvecklingen i USA. 
En sammankoppling av EU:s ut-
släppshandelssystem till andra han-
delssystem (”länkning”) diskuteras 
redan. I oktober 2007 bildade flera 
länder och regioner, bland annat 
med deltagande från de europeiska 
länderna, Nya Zeeland och flera 
amerikanska delstater och provinser 
i Kanada, ICAP (International 
Carbon Action Partnership) med 
syfte att samarbeta för att uppnå en 
sammanlänkad global utsläpps-
marknad. 

Den stora internationella utma-
ningen är att för perioden efter 
2012 när Kyoto-protokollet upphör 
(”post-Kyoto”) få med USA, Kina 
och Indien på en ny global överens-
kommelse med åtaganden att mins-
ka sina utsläpp. 

DET ÄR VIKTIGT ATT HÅLLA i min-
net att EU:s utsläppshandelssystem 
inte är tidsbegränsat utan kommer 
att fortsätta, oavsett om en ny glo-

bal överenskommelse uppnås eller 
inte. Enligt EU-kommissionens 
förslag kommer också möjligheten 
att använda utsläppsminskningar 
från CDM och, i viss mån, JI-
projektet att finnas kvar efter 2012, 
dock föreslås begränsningar i an-
vändningen. EU har skärpt kraven 
på minskningen av utsläppen. 

En utvidgning av EU:s handels-
system till andra sektorer och växt-
husgaser är också aktuell. Flygets 
utsläpp ska inkluderas, förmodligen 
redan 2011, och vidare ser EU-par-
lamentet över möjligheten att in-

kludera sjöfartens utsläpp i han-
delssystemet.  

Utsläppshandeln är här för att 
stanna och kommer att få allt större 
betydelse genom utvidgningen till 
nya marknader och sektorer samt 
genom ökade krav på utsläpps-
minskningar. Svenska företag bör ta 
till vara de möjligheter till kost-
nadseffektiva utsläppsminskningar 
som klimatavtalen och utsläpps-
handeln medger. Detta gagnar alla, 
både företagen, EU:s medlemslän-
der och utvecklingsländerna. Dess-
utom ger det en större minskning 

av de globala utsläppen av växthus-
gaser, vilket är det övergripande 
syftet med FN:s Klimatkonvention 
och Kyotoprotokollet.

KRISTINA FORSBACKA

advokat sedan 1993. 
Inriktning: Företagsförvärv, miljö & energi, 

samt skiljeförfaranden

* Björn Carlén, Sveriges Klimatpolitik.
– värdet av utsläppshandel och valet av 

målformulering; Rapport till expertgrup-
pen för miljöstudier 2007:4. 

Regeringskansliet, 
Finansdepartementet.

Kristina Forsbacka tror inte på att ensidigt satsa på 
nationella utsläppsminskningar i Sverige.

Klimatfrågan bör lösas 
med globalt samarbete

Det är ineffektivt att enbart satsa på nationella utsläppsminskningar. FOTO: ULF LODIN
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I mitt arbete som skattejurist har 
jag märkt ett spirande intresse för 
investeringar i vindkraftverk i 
syfte att producera egen el. 
Intresset har väckts av rapporte-
ringen i olika medier som haft 
innebörden att energiskatt inte 
tas ut på sådan el.

Organisationen Sveriges kommu-
ner och landsting har uppskattat att 
kommunerna i sina egna lokaler 
och verksamheter förbrukar 3,5 
terrawattimmar. Egna vindkraft-
verk skulle innebära en möjlig sam-
manlagd vinst på nära en miljard 
kronor årligen enbart för Sveriges 
kommuner, och då ingår inte den 
stora förbrukningen hos kommu-
nala bostadsbolag och andra bolag. 

Energiskatten är en förbruk-
ningsskatt, vilket i princip innebär 
att energiskatt ska betalas för all 
förbrukad energi, inklusive den en-
ergi en producent själv förbrukar. 
Skattelättnader på elektrisk kraft 
producerad i vindkraftverk har dock 
funnits en längre tid. Under år 1994 
infördes ett generellt undantag på 
elkraft framställd i vindkraftverk, 
förutsatt att elkraften framställs av 
en producent som inte ”yrkesmäs-
sigt levererar” el. För att undantaget 
ska vara tillämpligt krävs att den 
producerade elkraften inte produ-
ceras och inte levereras av någon 
som yrkesmässigt levererar elkraft. 

”YRKESMÄSSIG” PRODUKTION och 
leverans föreligger när inkomsten 
utgör skattepliktig intäkt av nä-
ringsverksamhet. Att enbart produ-
cera och leverera elkraft till sig själv 
utgör inte en skattepliktig intäkt av 
näringsverksamhet. Därmed borde 
frågan om energiskatt på egenpro-
ducerad vindkraftsel vara löst. Men 
så enkel är sällan en fråga som rör 
skatt.

Regeringsrätten prövade i två 
mål under 1994 vad som utgjorde 
”yrkesmässig distribution” , vilket 
numera benämns ”yrkesmässig le-
verans”.

Något förenklat var situationen i 
båda målen att föreningar eller 
samfälligheter producerade elkraft i 
vindkraftverk som distribuerades 
till de egna medlemmarna. För 
distributionen hade avtal tecknats 
med de kommunala bolag som 
innehade ledningsnäten om att bo-
lagen skulle överföra (transitera) el-
kraften till föreningarnas medlem-
mar.

FRÅGAN I MÅLEN var om energi-
skatt skulle betalas för den transite-
rade elkraften. Regeringsrätten, som 
prövade frågan utifrån den då gäl-

lande lydelsen (”yrkesmässig distri-
bution”), konstaterade att den elkraft 
som producerades levererades till 
bolagen som i sin tur distribuerade 
elkraften över sina nät till ett stort 
antal förbrukare av vilka de flesta in-
te var medlemmar i föreningarna, 
och gjorde sedan bedömningen att 
föreningarnas leverans av elkraft till 
bolagen utgjorde ”distribution” i la-
gens mening och var att anse som 
yrkesmässig varför undantaget inte 
var tillämpligt. 

Domskälen är korta och kryp-
tiska. Regeringsrätten börjar med 
uttala att lagen ”ändrats i åtskilliga 
hänseende av betydelse för bedöm-
ningen av frågan om skattskyldig-
het för elektrisk kraft”, och påpekar 
därefter att deras bedömning endast 
avser tiden före de nämnda änd-
ringarna.

De ändringar som Regeringsrät-

ten åsyftar (bland annat infördes 
det nu behandlade undantaget och 
ordet ”distribuera” byttes mot ”leve-
rera”) skedde mot bakgrund av den 
nya och fria elmarknaden som inne-
bar att ett nytt led sköts in i pro-
duktions- och distributionskedjan, 
nämligen den som innehar elnätet 
och överför kraften mellan produ-
cent och förbrukare.

PÅ DEN NYA ELMARKNADEN är 
nätverksamheten skiljd från produk-
tion och leverans och bedrivs i sepa-
rata juridiska personer. Nätverksfö-
retagen tillhandahåller kraftnäten 
som en marknad för köp och leve-
rans av elkraft (begreppet ”distribu-
era” avser i dag denna typ av verk-
samhet). Det är inget som hindrar 
att samma företag både producerar 
och levererar elkraft. 

Vilken betydelse har då detta för 

undantaget från energiskatt för el-
kraft producerad i vindkraftverk?

Min uppfattning är att den nya 
elmarknaden innebär helt nya för-
utsättningar. På den nya elmarkna-
den är grundtanken att kunden ska 
välja leverantör. Detta innebär en-
ligt min mening att det går att sär-
skilja elkraft, och att distribuera el 
genom kraftnäten utan att elkraften 
anses ha ”blandats ut” och levererats 
till andra. Ägare till vindkraftverk 
skulle således kunna producera sin 
egen el och låta denna el distribue-
ras tillbaka till sig själv genom 
kraftnäten utan att det per automa-
tik kunde anses att elkraften också 
levererats till andra.

Så länge elkraften förbrukas en-
dast i den egna verksamheten upp-
kommer ingen intäkt av närings-
verksamhet. Produktionen är där-
med inte ”yrkesmässig”. Om pro-

duktionen inte ger ett överskott 
som levereras till andra sker inte 
heller någon ”yrkesmässig leverans”. 
Då borde enligt min mening förut-
sättningarna för undantaget vara 
uppfyllda.

Om jag har rätt i denna bedöm-
ning skulle det innebära enorma 
besparingar för dem som investerar 
i egna vindkraftverk (från kommu-
ner och företag till bostadsrättsför-
eningar och enskilda), men också 
ett enormt skattebortfall. Är reger-
ingen beredd att ta den kostnaden 
för att stimulera investeringar i kol-
dioxidfri energi och kanske nå en 
bit på vägen till de nationella 
klimatmål som nyligen föreslogs av 
Klimatberedningen?  

LILI-ANN TAPPER TULLBORG

advokat sedan 2003. 
Inriktning: Nationell och internationell 

skatterätt samt skatteprocesser

Energiskatt 
på el 
från eget 
vindkraftverk?

Allt fler visar intresse för att investera i vindkraft.   FOTO: ULF LODIN

Den som producerar vindkraft för 
egen förbrukning bör slippa energi-
skatt, är Lili-Ann Tapper Tullborgs 
bedömning.
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En bra advokatrelation gör
bolaget mer konkurrenskraftigt
Bolag och andra näringsidkare 
stöter på och hanterar en rad juri-
diska frågeställningar i den dag-
liga verksamhetsutövningen. 
Skillnaden är stor såvitt avser be-
hovet och arten av juridiskt stöd, 
men klart är att juridiska spörs-
mål löpande måste hanteras.

Bolag med anställda kommer, vare 
sig de önskar det eller inte, förr eller 
senare i kontakt med arbetslagstift-
ningen. Det kan gälla nedskärning 
av personal, anställning för ett en-
skilt projekt, föräldraledighet eller 
relationssvårigheter på arbetsplat-
sen. Många frågor kan lösas utan 
inblandning av jurister, men ibland 
måste jurist tillkallas.

AVTAL MELLAN BOLAG är oftast 
okomplicerade och träffas mellan 
personer som är väl förtrogna med 
den verksamhet som avtalet avser. 
Det är först när parterna får pro-
blem i relationen och olika tolk-
ningar av avtalsinnehållet lanseras 
från ömse håll som behovet av juri-
diskt stöd blir aktuellt.

En uppfinningsrik entreprenör 

berättar i annonser hur fantastiskt 
mycket bättre hans produkter är än 
de som erbjuds från konkurrenter 
och beskriver de otroliga egenskaper 
produkterna har. Först när ett före-
läggande från Konsumentverket/
Konsumentombudsmannen anlän-
der inser han att han kan ha brutit 
mot marknadsföringslagen.

En företagare hyr en lokal som 
blivit olämplig och säger upp den 
inom den tid som anges i hyresavta-
let. När sista dag för uppsägning 
passerats påpekar hyresvärden att 
uppsägningen inte uppfyller de for-
mella krav som lagen ställer på en 
uppsägning. Den är därför ogiltig 
och hyresavtalet förlängt ytterligare 
en period. Denna fadäs kostade flera 
miljoner kronor i onödiga kostnader.

DE HÄR BESKRIVNA situationerna 
är hämtade från vardagen. Det är 
inte ovanligt att juristen inte blan-
das in förrän ärendet kompliceras. 
En förklaring kan vara att mindre 
företag kan tveka att anlita advoka-
ter, som upplevs som dyra, svåra att 
förstå och gärna trasslar till frågorna 
ytterligare. Denna inställning är 
olycklig. En advokat i Sverige är 
som medlem i Sveriges Advokat-
samfund bunden av Samfundets 
regler. Dessa ger anvisning om 
bland annat debitering, förhållandet 
till klient, tystnadsplikt och utfö-
rande av uppdrag. Ett bolag som 
anlitar en advokat ska därför kunna 
utgå ifrån att uppdraget utförs 

kompetent och med klientens bästa 
som övergripande ledstjärna.

DET FINNS SJÄLVKLART också 
många fall där det känns naturligt 
att involvera advokater, till exempel 
vid förvärv eller försäljning av aktie-
bolag, större leveranskontrakt och 
förvärv av fast egendom. Större före-
tag har ofta en juridisk avdelning 
med en eller flera bolagsjurister, vil-
ket mindre bolag saknar. Även bolag 
med anställd bolagsjurist behöver då 
och då anlita extern juridisk hjälp i 
större och eller komplicerade frågor, 
som till exempel företagsöverlåtelser 
och processer. I dag har också den 
ökade globaliseringen medfört att en 
alltmer specialiserad juridisk kom-
petens efterfrågas. 

Ett bolag som regelbundet anli-
tar samma advokat kan också utgå 
ifrån att advokaten är väl insatt i 
bolagets affär och kultur och ger 
råden på det sätt som parterna 
emellan funnit vara det bästa. Ofta 
kan en rådgivning vara ett kort tele-
fonsamtal med ett kort svar, ibland 
kan bolaget be advokaten formulera 
ett känsligt brev och någon gång 

kan det handla om större frågor 
som kräver många förhandlingar 
och utväxlande av flera avtalsförslag. 
En regelbundet anlitad advokat eller 
advokatbyrå får samma roll som en 
juristavdelning och bolaget kan få 
del av erfarenhet och kompetens till 
en avsevärt lägre kostnad än en 
egen juristavdelning. Relationen 
med advokaten fyller på så sätt i viss 
mån samma roll som en försäk-
ringspremie.

I SAMTLIGA FALL får klienten till-
gång till advokatens eller advokat-
byråns samlade erfarenhet och 
kompetens och kan lita på de råd 
som ges.

Som den uppmärksamme läsa-
ren säkert noterat är denna artikel 
en uppmaning till bolag att skaffa 
en bra relation med en advokat – 
det kan bidra till att göra bolagets 
affär mindre riskutsatt och i flera 
avseenden mer konkurrenskraftig.

ANDERS NORLANDER

advokat sedan 1994. 
Inriktning: Företagsförvärv, bolags- 

och aktiemarknadsrätt, 
samt konkurrens- och EU-rätt

Anders Norlander är affärsadvokat.

Nu får vi ett välkommet tillskott i form av fem nya delägare. Samtliga har en gedigen och 

mångårig erfarenhet från sina respektive specialområden hos oss. Tillsammans är vi nu 

80 jurister under samma tak på Kungsgatan 9 i Stockholm. 

Jonas Premfors
Obestånd & Tvistelösning

Gustaf Reuterskiöld
Corporate & Fastigheter

Carl Schwieler
Bank & Finans

Björn Sjöberg
Bank & Finans

Emma Bergström
Corporate

Unga delägare stärker
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Vill du veta mer om  
Advokatsamfundet?
Besök vår hemsida
www.advokatsamfundet.se

Ny marknadsföringslag kan ge
företag sämre renomméskydd
En ny marknadsföringslag före-
slås träda i kraft den 1 juli i år. 
Den får sannolikt till följd att ett 
företags skydd mot bland annat 
renommésnyltning försämras. 

Genom nuvarande marknads-
föringslag skyddas inte bara konsu-
menter utan även företag mot otill-
börlig marknadsföring. Ett av de 
viktigare skydden lagen ger företa-
gen är skyddet mot renommésnylt-
ning, det vill säga att någon utnytt-
jar den goodwill företaget byggt 
upp kring sitt namn, sin verksamhet 
eller en viss produkt.

FÖRETAGEN SKYDDAS också i nu-
varande regelverk mot misskredite-
ring, till exempel att bli förlöjligade 
eller förminskade i någon annans 
marknadsföring. I domstol bedöms 
sådana förfaranden som otillbörlig 
marknadsföring och med stöd av 
marknadsföringslagen kan de för-
bjudas.  

Men på vilket sätt påverkas före-

tagens skydd av de nya regler som 
föreslås? Nyheten är att det införs 
ett krav på att marknadsföringen 
måste ha en sannolik ekonomisk 
effekt för att anses otillbörlig. En-
ligt den föreslagna lagtexten krävs 
att marknadsföringen ”i märkbar 
mån påverkar eller sannolikt påver-
kar mottagarens förmåga att fatta 
ett välgrundat affärsbeslut”.   

DET FÖRETAG SOM upptäcker att 
någon annan obehörigen anknyter 
till eller utnyttjar det goda anseende 
som förknippas med den egna verk-
samheten måste alltså kunna visa en 
sannolik påverkan hos mottagaren. 
Och dessutom krävs att mottagaren 
påverkas ”i märkbar mån”. Pröv-
ningen av hur mottagaren sannolikt 
påverkas – det så kallade transak-
tionstestet – får i praktiken till följd 
att företagens skydd mot renom-
mésnyltning och misskreditering 
väsentligen försämras. 

Från senare år finns några upp-
märksammade exempel på att före-

tag som utsatts för renommé-
snyltning lyckats stoppa konkur-
renternas utnyttjanden. 

Bland annat gällde detta en kon-
kurrents användning av ett mönster 
som var snarlikt Hästens rutmöns-
ter. Sannolikt skulle utgången i det 
målet blivit annorlunda med den 
nya lagen.   

MAN KAN FRÅGA SIG om lagstifta-
rens avsikt verkligen är att urholka 
skyddet. Om så inte är fallet finns 
det möjlighet att rätta till problemet. 
Det EG-direktiv som föranleder 
lagstiftningen i Sverige hindrar fak-
tiskt inte att vi behåller det skydd vi 
har i dag. 

Syftet med EG-direktivet är att 
skapa enhetliga regler inom EU för 
just konsumentskyddet men förhål-
landet mellan näringsidkare behand-
las inte i direktivet. 

Eftersom direktivet således bara 
tar sikte på förhållandet mellan 
näringsidkare och konsument är de 
enskilda länderna fria att bestämma 

över utformningen av skyddet i öv-
rigt. 

Förslaget till ny marknadsfö-
ringslag innebär i övrigt inte några 
stora förändringar jämfört med gäl-
lande lag men en av nyheterna är 
att lagens tillämpningsområde utö-
kas till efterköpssituationer. Det 
innebär att även företagets agerande 
efter avtalsslut, till exempel vid le-
verans och reklamationer, anses som 
åtgärder som kan bedömas enligt 
marknadsföringslagen. 

ETT HELT NYTT GREPP är att lagen 
som bilaga får en så kallad ”svart 
lista” innehållande 31 punkter med 
specifika affärsmetoder som är to-
talförbjudna. Affärsmetoder och 
ageranden som passar in på någon 
av punkterna svarta listan behöver 
inte prövas mot kravet att de ska 
påverka mottagarens affärsbeslut 
utan de är otillbörliga i sig. 

Värt att notera är att EG-direk-
tivet inte föreskriver ett lägsta kon-
sumentskydd utan bestämmer på 

vilken nivå skyddet ska ligga. De 
enskilda länderna får alltså inte ge 
konsumenterna ett mer omfattande 
skydd utan ska hålla sig till den nivå 
direktivet anger. Den lovvärda av-
sikten är att företagens marknads-
föring ska kunna följa produkten ut 
över hela Europa. Men just be-
gränsningen till näringsidkar-kon-
sument-relationen gör att företagen 
måste vara uppmärksamma på hur 
respektive lands regler om illojal 
konkurrens mellan näringsidkare är 
utformade. Här kan det finnas skill-
nader mellan länderna som får till 
följd att marknadsföringen kan be-
höva anpassas beroende på motta-
garland. 

När denna tidning trycks har 
riksdagen inte behandlat lagförsla-
get

LENA FRÅNSTEDT LOFALK

advokat sedan 1989. 
Inriktning: Immaterialrätt

JENNIFER HAGERMAN

biträdande jurist
Inriktning: Immaterialrätt
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We mind your 
own business

Jennifer Hagerman och Lena Frånstedt Lofalk befarar att den nya marknadsföringslagen ska försämra skyddet mot renommésnyltning.
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Överlåtelser och ”pork belly contracts”

Läs det här innan du säljer 
företagets fastigheter

“Do we really want entire corpo-
rate businesses, as important so-
cial institutions, continuously 
traded like pork belly contracts?”, 
frågade Lou Lowenstein när nå-
gon i klassen kom på en klyftig, 
kortsiktig lösning på det fall om 
ett företagsförvärv som vi disku-
terade. 

Det här var 15 år sedan. Sedan dess 
har antalet hårt belånade företags-
förvärv av riskkapitalbolag fullkom-
ligen exploderat. Stora företag har 
bytt ägare i en aldrig tidigare be-
vittnad utsträckning.

Trots ett väldigt litet eget kapital 
kan riskkapitalbolagen göra gigan-
tiska förvärv. Investeringshorison-
ten är kanske två till sex år. Helst så 
kort som möjligt. Deras enda syfte 
är att få så bra avkastning som möj-
ligt på sitt investerade kapital. 
Många av riskkapitalbolagen är väl-
digt lyckosamma.

VILL MAN VARA ELAK beror deras 
lycka till största del på förmågan att 
konstruera effektiva skattestruktu-
rer och att de ser till att bolagen 
som de investerar i åstadkommer en 
så effektiv kapitalanvändning som 

möjligt. Sedan är de duktiga på att 
skära i kostnader, som personal och 
mindre lönsamma verksamheter. Så 
visst handlar man numera bolag 
som ”pork belly contracts”, eller? 

Jag tror faktiskt inte det. Visst, 
vid en snabb betraktelse av före-
tagsförvärvsfabriken kan man lätt 
få för sig att det mest handlar om 
finansiellt och juridiskt trix och fix 
för att nå kortsiktiga vinster. I en 
sedan sex till sju år ständigt uppåt-
gående marknad förleds man också 
att tro att företagsförvärv är något 
simpelt som bara handlar om tekni-

kaliteter och tur. Men, Lowenstein 
påminde oss ofta om hur svårt det 
är att göra ett lyckosamt företags-
förvärv. 

Det är kolossalt svårt att över-
blicka, värdera och hantera alla ris-
ker, integrationsproblem, perso-
nalavhopp, ledningsfrågor och sy-
nergieffekter som uppstår i sam-
band med ett förvärv av ett företag. 
En del är mindre bra på detta. 
Andra är skickligare. Ofta handlar 
det om erfarenhet och allra mest 
erfarna är riskkapitalbolagen. De 
har gjort företagsförvärv och före-
tagsförädling till en helt ny bransch 
inom vilken inte bara de själva ver-
kar utan även mängder av rådgivare 
inom juridik, finansiering, miljö, IT, 
personal och management. 

FÖR OSS ADVOKATER verksamma 
inom denna bransch ställs höga 
krav. Vi kan inte parkera oss bakom 
våra skrivbord och vänta på att 
uppdragsgivaren ska avropa olika 
avtal och genomgångar. Vi förut-
sätts vara drivande, pålästa och kre-
ativa.

Företagsförvärv genomförs i dag 
efter mycket mer sofistikerade ut-
värderingar än man gjorde tidigare. 

Riskkapitalbolagen köper hellre ”ett 
bra bolag till ett rimligt pris än ett 
halvbra bolag till ett lågt pris”.

INNAN DE KÖPER ett företag utvär-
derar de marknad, konkurrenter, fi-
nansiell ställning, ledning, personal, 
miljöfrågor samt förstås värdet och 
risker förknippade med alla avtal 
som bolaget har. I dessa utvärde-
ringar ingår också att se till att förut-
sättningarna för en lyckosam fram-
tida utveckling av det förvärvade fö-
retaget finns på plats. Ledning och 
personal måste vara nöjda, gärna 
delägare och förstås belönas om 
verksamheten går bra. I en affärsplan 
ges riktlinjer för hur produktionen 
kan effektiviseras och produktutbu-
det göras mer varierat och kundori-
enterat. Duktiga leverantörer erbjuds 
långsiktiga kontrakt med vinstdel-
ning vid rationalisering. 

Vi har sett hur många svenska 
hyggligt skötta, halvstora kabel-tv-
bolag, inkassofirmor, fastighetsser-
vicebolag, vårdföretag, köksföretag, 
VVS-firmor, nätverksservicebolag, 
har vuxit till miljardkoncerner med 
expanderat produktutbud och eta-
bleringar i flera länder med riskka-
pitalbolag som ägare. I Sverige har 

de riskkapitalfinansierade bolagen 
en årlig tillväxt i antal anställda på 
10 procent under de senaste fem 
åren. Den årliga omsättningstill-
växten har varit närmare 25 procent. 
Det är långt från vad börsbolagen 
har presterat.

Jag tror därmed att de senaste 15 
årens utveckling av företagsförvärv, 
som har anförts av riskkapitalbola-
gen, har varit väldigt bra för pro-
duktivitet och välstånd. Väldigt få 
har fått lida och väldigt många har 
gynnats av riskkapitalbolagens akti-
viteter. Det är nog få som anser att 
de långsiktiga sociala och samhälls-
ekonomiska konsekvenserna av 
denna verksamhet är negativa. 

Så visst, vi vill att företag handlas 
med, men inte på samma sätt som 
”pork belly contracts”. Den tiden är 
förbi. 

RICHARD ÅKERMAN

advokat sedan 1998. 
Inriktning: Företagsöverlåtelser inklusive 

private equity

FOTNOT: Pork belly är undersidan på en 
gris, den bit som amerikanerna gör bacon 

av. Pork belly future contracts har, i enheter 
om 20 ton fruset fläsk, handlats i snart 50 

år på Chicagos råvarubörs.

Om du går omkring och funderar 
på att sälja företagets fastighet 
finns det all anledning att noga 
överväga hur en sådan försäljning 
lämpligen bör genomföras. Det är 
i själva verket ganska få kommer-
siella fastigheter som i dag ”bara” 
säljs utan någon form av ”pakete-
ring”, som det ofta kallas.

Och även om regeringen alldeles 
nyligen stoppade möjligheten för 
handelsbolag och kommanditbolag 
att vara part i dessa transaktioner, 
kvarstår möjligheten att använda 
vanliga aktiebolag.

Hur går då en sådan paketering 
till och varför gör man det? Och 
vilka argument kan du tänkas möta 
när du ska sälja företagets fastighet 
till en köpare som har stor vana att 
förvärva och förvalta fastigheter? 

OM FÖRETAGET HAR ÄGT fastig-
heten under lång tid är det troligt 
att fastighetens bokförda värde är 
väsentligt mycket lägre än fastighe-
tens marknadsvärde. Om fastighe-
ten då säljs direkt till en köpare 
uppkommer en kapitalvinst i bola-
get, motsvarande skillnaden mellan 

fastighetens bokförda värde (eller 
egentligen fastighetens skattemäs-
siga restvärde) och marknadsvärdet 
på fastigheten. Den kapitalvinsten 
beskattas hos bolaget, till 28 pro-
cents skatt.

Om du i stället väljer att ”pake-
tera” fastigheten före försäljningen 
kan du helt undvika denna skatte-
belastning.

EN PAKETERING KAN åstadkom-
mas genom att du först låter det 
fastighetsägande bolaget bilda ett 
dotterbolag, som förvärvar fastig-
heten till bokfört värde, således 
ingen reavinst. När fastigheten har 
hamnat i dotterbolaget överlåts 
dotterbolaget till köparen. Dotter-
bolaget överlåts till ett pris som 
motsvarar marknadsvärdet på fast-
igheten med tillägg för dotterbola-
gets egna kapital. Den reavinst som 
uppstår när dotterbolaget avyttras 
är sedan några år tillbaka helt skat-
tefri hos det överlåtande bolaget.

Svårare än så är det faktiskt inte. 
Och någon särskilt avancerad skatte-
planering är det inte frågan om, så 
länge det är ett aktiebolag som an-
vänds.

Några frågor uppkommer dock 
längs vägen. Försäljningen av fast-
igheten till dotterbolaget resulterar 
visserligen inte i någon beskatt-
ningsbar kapitalvinst, men det här 
första ledet utlöser dock sedvanlig 
stämpelskatt om tre procent på kö-
peskillingen.

Det blir inte sällan diskussioner 
mellan köparen och säljaren vem 
som ska betala denna stämpelskatt. 
Säljaren brukar hävda att det är den 
slutliga köparen som ska stå för 
stämpelskatten. Säljarens argument 
är att köparen ändå hade fått svara 
för stämpelskatten om han eller 
hon hade köpt fastigheten direkt. 
Köparen å sin sida brukar sällan 
hålla med om detta. Köparen har 
inte bett om att få ett bolag på kö-
pet, med allt vad detta för med sig i 
form av ökade administrativa kost-
nader med mera.

KÖPAREN BRUKAR i dessa sam-
manhang förklara att han eller hon 
visserligen kan vara beredd att ta 
över fastigheten genom att förvärva 
ett bolag, men att detta innebär att 
köparen i stället kommer att drab-
bas av en motsvarande mycket hö-

gre skatt den dag då köparen vill 
sälja fastigheten. Denna latenta 
skatt tycker köparen att parterna 
ska dela på, och att köpeskillingen 
för fastigheten därför ska reduceras 
med ett motsvarande belopp. 

Dessutom, säger köparen, inne-
bär paketering att köparens avskriv-
ningsunderlag för byggnaden blir 
mindre än vad det skulle ha blivit 
om köparen hade förvärvat fastig-
heten till marknadsvärdet direkt. 
Mindre avskrivningsunderlag kan 
innebära högre skatt för köparen. I 
det här läget börjar onekligen för-
handlingarna att bli ganska kom-
plexa – i vart fall om parterna är ute 
efter någon form av millimeterrätt-
visa. Någon sådan finns dock inte 

utan resultatet av förhandlingarna 
beror helt på parternas olika för-
handlingspositioner; vad ska köpa-
ren använda fastigheten till, hur har 
parterna bedömt marknadsvärdet 
av fastigheten och så vidare.

Även om själva paketeringen av 
fastigheten inte i sig behöver vara 
särskilt krånglig, uppkommer det 
ofta under resans gång en hel del 
frågeställningar som inte är alldeles 
okomplicerade. Därför känns det 
rimligt att avsluta med en uppma-
ning; om du funderar du på att sälja 
din fastighet, tala med din advokat!

OLLE LINDÉN

advokat sedan 1991. 
Inriktning: Arbetsrätt, bolagsrätt 

och fastighetsrätt

Tala med din advokat innan du säljer företagets fastigheter, råder Olle Lindén.
FOTO: ULF LODIN

Richard Åkerman är specialiserad på 
företagsöverlåtelser.
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ANNONS                                     ANNONS

1. I VILKA FRÅGOR BÖR JAG KONTAKTA 

ADVOKAT?

När du känner behov av att ha en rådgivare 
och samtalspartner i rättsliga frågor. Det 
kan gälla frågor som medför personliga el-
ler ekonomiska konsekvenser för dig: fa-
miljerättsfrågor som äktenskap, samboför-
hållande, skilsmässa eller arvsfrågor. Köp 
eller försäljning av fast egendom. Tvister 
som rör arbetet, skattefrågor, avtal och 
kontrakt, affärs-, bostads- och fastighets-
frågor. Ärenden där du blir stämd eller vill 
stämma någon eller i samband med en po-
lisutredning.

2. NÄR SKA JAG TA KONTAKTEN?

Så snart du känner att du behöver prata 
med någon juridiskt sakkunnig. Vänta inte 
tills frågan övergått till att bli ett problem 
eller en konfl ikt. Ju snabbare du kopplar in 
en advokat, desto större är chansen att stö-
testenarna kan elimineras genom förhand-
lingar och att problemen därigenom kan 
redas ut.

Det brukar sällan sluta lyckligt när en 
icke-jurist själv börjar slå i lagboken eller 
fråga bekanta till råds. Inget fall är det 
andra likt. 

”Det fi nstilta” är inte alltid lätt att fi nna 

och det kan vara ännu svårare att tolka det 
korrekt.

3. HUR FÅR JAG KONTAKT MED EN ADVO-

KAT?

Det vanligaste är att man frågar sina vän-
ner och affärskontakter om de känner nå-
gon advokat som de har goda erfarenheter 
av. Många använder också Gula Sidorna i 
telefonkatalogen. Det fi nns också en för-
teckning över landets alla advokater som är 
utlagd på Advokatsamfundets hemsida.

4. HUR VET JAG VILKEN ADVOKAT SOM 

PASSAR JUST FÖR MITT BEHOV?

Många advokater annonserar – på Gula 
Sidorna eller i advokatförteckningen – vil-
ken verksamhetsinriktning de har. När du 
ringer en advokat och presenterar ditt 
ärende, avgör advokaten om han eller hon 
kan åta sig ditt uppdrag eller kanske fi nner 
det lämpligare att hänvisa dig till någon 
annan advokat.

5. VAD KOSTAR DET ATT ANLITA EN ADVO-

KAT?

Det fi nns inga fasta taxor. I sitt arvode vä-
ger advokaten in en mängd faktorer. Dit 
hör hur lång tid som kommer att gå åt för 

att fullgöra uppdraget för din räkning. 
Andra faktorer som påverkar kostnaden rör 
svårighetsgraden och om särskilda utred-
ningar behöver göras. För rättshjälpsären-
den fi nns en timkostnadsnorm som fast-
ställs av regeringen.

6. MAN LÄSER IBLAND I PRESSEN OM JÄT-

TELIKA ADVOKATRÄKNINGAR?

Det rör mål som pågått mycket länge och 
som krävt stora arbetsinsatser av en eller 
fl era advokater och deras medhjälpare, ex-
pertutredningar med mera. Advokatens 
arvode ska täcka den egna lönen samt lö-
nen till de anställda, sociala avgifter, pensi-
oner och försäkringar, samt kostnaderna 
för hyra och kontor.

Den så kallade timkostnadsnormen är 
1 081 kronor exklusive moms för år 2008.

7. KAN JAG FÅ HJÄLP MED ADVOKATKOST-

NADERNA?

Du kan ha rättsskydd inkluderat i din 
hemförsäkring eller annan försäkring. Du 
kan få rättshjälp om vissa förutsättningar är 
uppfyllda. Ta upp frågor om rättsskydd och 
rättshjälp med advokaten vid första mötet.

8. KAN MAN FÅ EN KOSTNADSUPPSKATT-

NING REDAN FRÅN BÖRJAN?

Om ärendet du har är klart avgränsat, kan 
du få en uppskattning av kostnaderna. Gäl-
ler det en mer komplicerad fråga, kan det 
vara svårt för advokaten att lämna en precis 
prognos eftersom det är omöjligt att från 
början veta hur ärendet juridiskt kommer 
att utvecklas. Detta kan exempelvis gälla 
vid konfl iktsituationer där man inte vet hur 
motparten kommer att agera. Advokaten 
har ansvar för att bevaka att kostnaderna 
inte blir för höga i förhållande till vad som 
kan vinnas genom att driva ärendet vidare. 
Du bör se till att advokaten fortlöpande 
håller dig underrättad om detta.

9. KAN JAG LITA PÅ ATT ADVOKATEN HEL-

HJÄRTAT STÄLLER UPP FÖR MIG?

Advokaten är skyldig att arbeta enligt god 
advokatsed, vilket bland annat innebär att 

advokatens främsta plikt är att efter bästa 
förmåga lojalt tillvarata sin klients intres-
sen.

10. VÅGAR JAG ANFÖRTRO MIG ÅT EN AD-

VOKAT?

Svaret är obetingat ja. Advokaten har tyst-
nadsplikt och får inte yppa något som har 
meddelats honom i förtroende. Diskretion 
och tystnadsplikt gäller också de personer 
som är anställda hos advokaten.

11. VAD SKILJER EN ADVOKAT FRÅN ANDRA 

JURISTER SOM ERBJUDER RÅDGIVNING?

Vem som helst kan kalla sig jurist och sätta 
upp en juridisk byrå – här fi nns ingen kon-
troll från samhällets sida. När det gäller 
rätten att få kalla sig advokat måste man ha 
blivit antagen av Sveriges advokatsamfund 
som funnits i över hundra år. För att bli le-
damot i samfundet måste man ha en jur. 
kand-examen vilket tar cirka fem år av aka-
demiska studier. Efter examen ska man ha 
arbetat fem år med juridiskt arbete, varav 
minst tre år som biträdande jurist vid advo-
katbyrå eller i egen verksamhet. Därefter 
ska man ha avlagt en godkänd advokatexa-
men. Man ska ha en ordnad ekonomi, vara 
redbar och i övrigt vara lämpad för advo-
katverksamhet.

En advokat får inte vara anställd hos 
någon annan än hos en advokat. Advoka-
ten är självständig och har sin lojalitet mot 
klienterna – ingen annan. Advokaten har 
en lagstagdad tystnadsplikt. Advokaten är 
skyldig att följa de regler som fi nns för att 
förhindra intressekonfl ikter. En advokat 
måste följa samfundets etiska regler om 
god advokatsed.

12. HUR GÖR JAG OM JAG INTE ÄR NÖJD 

MED EN ADVOKAT?

Du kan anmäla advokaten till Advokat-
samfundet. I samfundets disciplinnämnd 
ingår åtta erfarna advokater och tre leda-
möter som tillsätts av regeringen och som 
svarar för den offentliga insynen.

Disciplinnämnden prövar om advokaten 
tilllämpat god advokatsed.

Frågor & svar
om advokater

Nästan alla människor kommer någon 
gång i livet i en situation då de behöver 
juridisk hjälp eller rådgivning.

Hur ska kontraktet se ut?

ta vilja respekteras.

mera.

några bestämmelser som anger vem som 

kalla sig advokat.

kan hjälpa till med. Vi ger även svar på 

?



Kvalitet – inte storlek

Delphi har specialistkunskaper inom 
affärsjuridikens alla kärnområden, med 
drygt 100 jurister på kontor i Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Linköping och 
Norrköping.

Delphi blev bästa arbetsplats bland 
advokatbyråer 2006, 2007 och 2008.

Kvalitet är ledstjärnan i våra juridiska tjänster. 

Ditt stöd i affärer och utveckling
www.delphi.se

Anna Johansson
Biträdande jurist
Inriktning: Skatterätt, 
Företagsöverlåtelser,
Handel och distribution

                                       

ADVOKATBOLAGET 
WIKLUND GUSTAVII 

Vill du veta mer om  
Advokatsamfundet?
Besök vår hemsida
www.advokatsamfundet.se



Advokatsamfundet rekryterar
Administrativ chef
Webbredaktör
Kvalificerade sekreterare

Läs mer på
www.advokatsamfundet.se



TESTA GRATIS!
Gå in på www.thomsonforlag.se/karnovnyheter 
eller ring oss direkt på på 08-587 670 00.

Nyheter som 
bara Du bryr 
dig om

Karnov Nyheter

Vi vet att det är svårt att sålla i det 
massiva nyhetsflödet.

Därför lanserar vi Karnov Nyheter – en 
helt ny juridisk nyhetstjänst som bara 
ger dig nyheter som du är intresserad av. 
Med Karnov Nyheter kan du söka brett 
på ämnesområden eller koncentrera dig
på specifika källor. Anmäl dig redan idag 
för att testa helt gratis.

Jesper Svensson,
skribent Karnov Nyheter


