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Konkurser naturligt i en 
fungerande ekonomi

– Det är inte skamligt att ens företag går i konkurs. Det 
kan drabba vem som helst och kan bero på något man 

inte kunnat påverka, skriver advokat Bengt Ivarsson 
och framhåller betydelsen av goda rådgivare.
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Immateriella rättigheter 
allt viktigare

–Företagens viktigaste tillgångar är inte längre maski-
ner och anläggningar, utan personal och immateriella 

rättigheter, skriver advokat Håkan Borgenhäll. 
SIDAN 14
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advokatenidag

Fler kommersiella
tvister i kristider

Antalet kommersiella tvister ökar i kristider. – I kris-
tider är det också ofta särskilt viktigt att agera snabbt, 

skriver advokat Rikard Wikström.
SIDAN 9

Etiskt regelverk 
sätter ramarna

– Våra etiska regler bygger på en lång tradition av det 
som är utmärkande för advokatarbete, skriver Advo-

katsamfundets ordförande Tomas Nilsson.
SIDAN 4

Du kan få 
ekonomisk hjälp om du 

behöver advokat
Du som behöver anlita advokat kan få hjälp att betala 
tjänsterna. Läs mer om rättsskydd, rättshjälp, offentlig 

försvarare m. m.
SIDAN 10

”När de allra minsta utsätts för brott” är rubriken på 
advokat Anna Hellrons artikel i en angelägen fråga. 

– Att stötta och hjälpa ett barn som har varit med om 
något skrämmande och har det svårt är ett privilegium. 
Min utgångspunkt är alltid vad som är bäst för barnet, 

skriver Anna Hellron. SIDAN 5 
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Kan vi lita på det 
goda samhället?
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg: – Efterdyningarna 
av terrordådet på Manhattan visar att det goda samhället måste försvaras 
varje dag. Den uppgiften åvilar oss alla. Jurister och advokater har ett sär-
skilt ansvar härvidlag.  SIDAN 3



Vem har glädje av en rädd entreprenör?

Utan entreprenörer stannar Sverige. Och det är tyvärr precis detta som håller på att hända. Rädslan för att misslyckas har nämligen lett till att många 
goda idéer stannar vid en tanke och att investerare och banker hellre säger nej än ja. För säkerhets skull.

Och så fortsätter Sverige allt djupare in i krisen. Tyvärr vet allt för få vilka riskerna egentligen är. Kan styrelseledamöter drabbas personligen om 
företaget hamnar i krisläge? Finns det andra utvägar än konkurs?

Medicinen mot denna rädsla heter kunskap. På Hamilton Advokatbyrå hjälper vi såväl entreprenörer som investerare att se nyktert på riskerna och 
att hitta möjligheterna som ger modet att våga. Välkommen att kontakta oss. Vi ger såväl förebyggande råd som hjälp i akuta frågor.

www.hamilton.se

NYHETSTJÄNSTEN SOM GER DIG EN
BRED NYHETSRAPPORTERING 
– INOM ALLA RÄTTSOMRÅDEN
Karnov Nyheters redaktion bevakar dagligen en mängd domstolar runt om i landet och 
rapporterar om intressanta avgöranden från alla instanser. De håller koll på vad som 
är på gång inom EU, med den senaste lagstiftningen och ny praxis från EG-domstolen 
med mera. Med Karnov Nyheter följer en daglig uppdatering av ny lagstiftning samt nya 
förarbeten som propositioner och SOU.

Mer information fi nns på thomsonreuters.se/karnovnyheter

KARNOV ALERT
Karnov Alert* är en unik 
funktion som automatiskt 
bevakar just dina intresseområden, på dina villkor. 
Välj ut och bevaka ett visst lagrum eller ett specifi kt 
rättsfall som du är särskilt intresserad av. Vi meddelar 
dig om och när lagstiftning eller praxis förändras.

bevakar just dina intresseområden, på dina villkor. 

* Karnov Alert kräver abonnemang på Karnov på internet.

KARNOV NYHETER thomsonreuters.se
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Det inträffade är givetvis en skam för alla. 
Till dessa hör också de som stillatigande såg 
på. Det inkluderar Europa och därmed Sve-
rige. Hade någon för tio år sedan sagt att usa 
vid förhör av misstänkta terrorister skulle 
komma att ägna sig åt utstuderad tortyr hade 
ingen trott det var sant. Men så kom den 11 
september. Tortyren, liksom mycket annat, 
godkändes för den goda sakens skull. Ända-
målet ansågs helga medlen. Efterdyningarna 
av terrordådet på Manhattan visar att det 
goda samhället måste försvaras varje dag. 
Den uppgiften åvilar oss alla. Det kräver in-
sikt och engagemang. Jurister och advokater 
har ett särskilt ansvar härvidlag.

LÅNG TRADITION ATT FÖRSVARA
Det är därför som Advokatsamfundet läg-
ger ner ett stort arbete på att avge yttranden 
över all viktig lagstiftning som regeringen 
föreslår. Advokatsamfundet är den obero-
ende organisation utanför staten och dess 
myndigheter som avger flest yttranden. 
Samfundet är också representerat i många 
av de viktiga utredningar som tillsätts för att 
lämna lagförslag till regeringen. Vi agerar 
även aktivt i internationella organisationer 
i frågor som rör konstitutionell rätt, rättssä-
kerhet och mänskliga rättigheter. Sverige har 
en lång tradition i dessa frågor och uppfattas 
med rätta som en exponent för en rättsstat 
och det goda samhället. 

Detta riskerar dock att snabbt förstöras 
om vi inte ser upp. Den såpopera med lag-
stiftning på signalspaningens område som 
handling, och som förra året spelades på oli-
ka mediescener, har i dagarna resulterat i en 
proposition. Den tondövhet som med rätta, 
enligt regeringen, kännetecknar vissa beslut 
inom näringslivet är dock högst närvarande 
även hos regeringen när det gäller fra och 
signalspaning. Låt mig säga att Sverige behö-
ver signalspaning, såväl i kabel som i etern. 
Debatten handlar inte om det. Den handlar 
om vad som händer när beredningen av och 
innehållet i lagstiftningen inte längre passar 
in i det goda samhället.

UNIKT SAMSTÄMMIG KRITIK
Det är i det närmaste unikt att Säkerhetspoli-
sen, Lunds Universitet, Svenska avdelningen 
av Internationella Juristkommissionen, Jus-
titiekanslern, Datainspektionen, Försvars-
makten, Amnesty, Journalistförbundet, 
Säkerhets- och integritetskyddsnämnden, 

Utredningen om underrättelseinhämtning 
för vissa polisiära behov, Försvarets radio-
anstalt, Stockholms tingsrätt och Advokat-
samfundet oberoende av varandra framför 
mycket allvarlig kritik. I den förra remiss-
omgången var kritiken likaså förödande från 
alla tunga remissinstanser och därtill från 
regeringens eget Justitiedepartement. Man 
undrar om och hur såväl den tidigare som 
den nuvarande försvarsministern tänker. 

MÅ RYKTET OM TIDIGARE SÄPO-
CHEFENS FÖRSLAG VARA FEL
Man hade därför önskat sig att Justitiedepar-
tementet med sina skickliga och kloka tjäns-
temän hade haft ansvaret för en så viktig lag-
stiftning som den rörande  signalspaning. Då 
hade kanske denna viktiga och svåra fråga 
kunnat lösas på andra arenor än inom blog-
gosfären och media. Justitiedepartementet har 
dock ansvar för den utredning som tidigare 
säpo-chefen leder och som också handlar om 
behovet av signalspaning, men då ur den öpp-
na polisens och Säkerhetspolisens perspektiv. 
Den frågan bröts, i vad man hoppades var sista 
aktens slutscen, ut ur uppgörelsen om den s.k. 
fra lagen för att få frid inom alliansen. Nu 
ryktas det att den tidigare säpo-chefen, som 
var en av de hårdaste kritikerna till denna lag, 
kommer att föreslå att såväl kriminalpolisen 
som säpo skall få signalspana i sin brottsbe-
kämpande verksamhet. Jag hoppas ryktet är 
fel. Om vi skulle införa en sådan ordning är vi 
det första land, möjligen någon avlägsen dik-
tatur undantagen, som tillåter detta. Vårt rykte 
som rättsstat och väktare av fri- och rättigheter 
kommer då att allvarligt skadas. Inte ens un-
der Bush-administrationen tilläts denna oord-
ning. En annan sak är att säpo givetvis skall 
delges relevant information som framkommer 
till följd av signalspaning och som utgör ett all-
varligt hot. Det finns länder i vår närhet som 
har genomtänkta lösningar för hur signalspa-
ning ska få äga rum. 

MOBILEN EN VANDRANDE GPS
Justitiedepartementet har utöver denna 
uppgift en annan svår uppgift. Den är att 
implementera det s.k. Datalagringsdirekti-
vet som tillkom på svenskt initiativ under 
den tidigare regeringen. Direktivet innebär 
att alla trafikdata avseende våra kommu-
nikationer ska sparas under lägst sex må-
nader och högst två år. Jag förutsätter att 
regeringen inte genomför Datalagringsdi-
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Kan vi lita 
på det goda 
samhället?

rektivet på ett mer ingripande sätt än vad 
som är nödvändigt. Man glömmer lätt att 
en påslagen mobiltelefon är en vandrande 
gps. Här krävs en noggrann analys av be-
hov, effektivitet och proportionalitet.

Intresset för och möjligheterna att sätta 
sig in i den mängd av tekniskt komplicerad 
ny lagstiftning som översköljer oss riskerar 
att, om inte annat så på grund av utmatt-
ning, ta slut. Jag befarar att människor i 
ljuset av den ekonomiska krisen med ho-
tande arbetslöshet och pandemi-varningar 
inte orkar och förmår att också engagera 
sig i integritet och rättssäkerhet. Men det 
vore ett allvarligt misstag. 

FINANSIELL KRIS = TERRORISM
I samband med den finansiella krisen på Is-
land använde sig Storbritannien av antiter-
rorlagstiftningen för att frysa alla isländska 
tillgångar där. Vad dessa tillgångar hade med 
terrorism att göra är höljt i dunkel. På Island 
föreslogs likaså nya lagar som innebar att 
alla, utan undantag, vid risk av två års fäng-
else ålades att i olika avseenden informera 
polisen. Alla andra intressen, från advoka-
ters tystnadsplikt till landets säkerhetsintres-
sen, kastades överbord. Sanningen om den 
uppkomna finanskrisen skulle fram.

Den s.k. arresteringsordern, en terrorist-
lagstiftning med syfte att förhindra att ter-
rorister ska undkomma lagföring genom att 
de i vissa länder erbjudes fristad tillämpades 
förra året av franska myndigheter. En arres-
teringsorder utfärdades för att få holländska 
myndigheter att gripa och överlämna den 
verkställande direktören i Unibet, som ut-
manat det franska spelmonopolet. Det är 
ytterligare ett exempel på en oroande ända-
målsförskjutning. Det visar också hur eko-
nomiska hänsyn påverkar lagstiftning och 
rättstillämpning. 

OACCEPTABLA KRAV
Ett annat sådant exempel är att svenska 
advokater i den nya penningtvättslag-
stiftningen ålagts att svara på frågor från 
finanspolisen som rör misstänkt pen-
ningtvätt. Advokater förväntas bryta sin 
lagstadgade tystnadsplikt liksom lojalitets-
plikt och utan föregående utredning eller 
anmälan ange sina klienter. Det är givetvis 
helt oacceptabelt. Advokatsamfundet har 
därför anmodat sina medlemmar att inte 
tillmötesgå en sådan begäran, utan föregå-
ende prövning i domstol. Detta åliggande  
tillkom dessutom utan föregående bered-
ning och remissbehandling. 

Som framgår av ovanstående exempel 
är konsekvenserna av en dålig beredning 
av lagstiftning ibland förödande. 

VÅR VIKTIGASTE UPPGIFT
I tider av oro, terror, finanskris eller pandemier 
krävs ibland krafttag. Det kan innebära att för-
hindra brott eller smittspridning, eller att skapa 
förutsättningar för ekonomisk återhämtning. 
När dessa åtgärder skall genomföras måste 
det ske med omdöme och med iakttagande av 
de rättigheter som alla fn:s och Europarådets 
medlemsstater i olika konventioner har enats 
om. Advokaterna har härvidlag ett individuellt 
ansvar för att klienternas rättigheter inte åsido-
sätts. Advokatsamfundet har ett övergripande 
ansvar för att bevaka och påtala när staten i sin 
goda vilja går för långt. En av Advokatsamfun-
dets viktigaste uppgifter är därför att i lagstift-
ningsarbetet bevaka att vi på ett ansvarsfullt 
och balanserat sätt värnar upprätthållandet av 
den enskildes rättssäkerhet och integritet och 
därigenom det goda samhället. 

Anne Ramberg
Advokat	och	generalsekreterare	i
Sveriges	advokatsamfund

uSAs president Barack obama har beslutat att inom ett år 
stänga guantanamofängelset och offentliggöra de doku
ment som upprättats av jurister inom Bushadministratio
nen i syfte att tillåta tortyr. Dokumenten som låg till grund 
för de förhörsmetoder som CIa tillämpade på guantanamo 
är en skrämmande läsning. Inte bara med hänsyn till de av-
skyvärda metoderna i sig och tanken på de stora lidanden 
de förorsakat sina inte sällan oskyldiga offer, utan även med 
hänsyn till att det var respekterade jurister inom administra-
tionen som upprättade dessa dokument. De bidrog till att 
skapa ett falskt redskap för bush-administrationen att i strid 
med internationell rätt tillåta tortyr.

anne ramberg är generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund.
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En aktiv partner
Med engagemang och branschkunskap spelar vi en aktiv roll i Din
verksamhets utveckling. Fylgia erbjuder affärsjuridiska tjänster med
både bredd och djup.

När det gäller sakkunskap och yrkesför-
måga finns förstås inga genvägar. Här gäl-
ler enbart för dessa att i konkurrens med 
andra i tjänstesektorn, visa på hög kompe-
tens och professionalism. 

ETISKT REGELVERK
Men en advokat har vid sidan av detta 
något som ger oss en särställning jäm-
fört med andra. Avsikten med ett sådant 
påstående är inte att låta skrytsam eller 
att nedvärdera någon annan yrkesgrupp, 
utan i stället att konstatera ett faktum. 
Bakgrunden är att advokaten agerar un-
der ett särskilt etiskt regelverk. Detta sät-
ter ramarna för de tjänster som vi tillhan-
dahåller. 

Våra etiska regler bygger på en lång 
tradition av det som är utmärkande för 
advokatarbete. Sedan åtskilliga år är regel-
verket skriftligt och samlat  i det som kall-
las Vägledande Regler för God Advokatsed 
(vrga). En utbyggnad och modernisering 
av reglerna trädde i kraft vid årsskiftet.

ADVOKATENS KÄRNVÄRDEN
I regelverket finns några grundläggande 
bestämmelser som brukar betecknas som 
advokaternas kärnvärden. Dessa är:
Oberoende – advokaten får inte ha bind-
ning till någon särskild intressegrupp, ej 
heller till statsmakten.
Lojalitet mot klienten – advokaten ska 
företräda och tillvarata klientens intressen, 

d.v.s. klienten ska inom ramen för god ad-
vokatsed visas trohet och lojalitet. 
Tystnadsplikt – en advokat har tystnads-
plikt om det som har anförtrotts henne el-
ler honom inom ramen för advokatverk-
samheten. Advokaten är skyldig att ålägga 
sin personal samma tystnadsplikt. 
Frånvaron av intressekonflikter – en 
advokat får aldrig ta ett nytt uppdrag om 
det, t ex på grund av andra eller tidigare 
åtaganden, kan finnas ett hinder för att fullt 
ut ta tillvara den nye klientens intressen. 

De etiska reglerna innehåller ett stort 
antal detaljerade bestämmelser om kärn-
värdena. Men också om annat i advokat-
verksamheten, som t. ex. förhållandet till 
motparter, domstolar och myndigheter, 
om advokatrörelsens organisation, om 
arvode och redovisning m. m. 

Våra etiska regler är inte enbart goda 
och beprövade handlingsregler för oss 
själva. De ger – vilket inte är minst vik-
tigt – också våra klienter betydelsefulla 
rättigheter när det gäller vad de kan krä-
va av en advokat. 

TILLSYNEN VIKTIG
Det är också viktigt att det finns en till-
syn över att reglerna efterlevs. Den utövas 
av samfundets styrelse och en disciplin-
nämnd som har rätt att utdöma påföljder 
– i de allra allvarligaste fallen uteslutning. 
Tillsynen är angiven i vår rättegångsbalk 
och ger även Justitiekanslern rätt att be-

gära en åtgärd hos disciplinnämnden.
Advokater får viktiga och förtroende-

fulla uppdrag. Det kan vara, som på senare 
tid, att utreda vad som verkligen förekom-
mit i stora och betydelsefulla ekonomiska 
sammanhang eller att både delta i och 
överinse skiljeprocesser eller förlikningar. 
Advokaterna anlitas som ombud i tvister 
mellan företag eller som rekonstruktörer 
och konkursförvaltare. Till detta kommer 
förstås, och inte minst, advokatens klas-
siska roll att företräda enskilda individer 
som befinner sig i en utsatt eller påfres-
tande situation – som misstänkta för brott, 

som parter i en tvist som gäller privateko-
nomin, som asylsökande eller en förälder i 
en vårdnadstvist. 

Jag är övertygad om att vårt oberoende 
spelar en alldeles avgörande roll i dessa 
sammanhang.

Advokaterna är bundna av etiska regler. 
Det är något som vi är stolta över. Det ger 
oss onekligen ett särskilt ansvar, men det 
ger oss även en särskild ställning. 

TOMAS NILSSON
Advokat	och	ordförande	
i	Sveriges	advokatsamfund

Advokatens
särställning
I det svenska samhället finns en mångfald av 
välutbildade, skickliga och erfarna yrkesmänniskor 
som i olika former tillhandahåller tjänster. De anlitas 
av såväl företag som enskilda personer och av det 
offentliga. bland dem som erbjuder olika typer av 
kunskapstjänster finns advokaterna och deras 
anställda biträdande jurister. 

advokaterna är bundna av etiska regler. Det är något vi är stolta över. Det ger oss 
onekligen ett särskilt ansvar, men det ger oss även en särskild ställning, skriver Tomas 
nilsson, advokatsamfundets ordförande.
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Glimstedt är en av Sveriges största advokatbyråer, med närmare 200 jurister i 
Sverige, Baltikum och Vitryssland. Vår kompetens och tillgänglighet är en 
kombination som uppskattas av våra klienter. Besök oss på www.glimstedt.se

HELLRE INNAN ÄN EFTER. Det är en enkel fi losofi  

som präglar vårt sätt att se på affärsjuridiken och 

samarbetet med våra klienter. Genom att låta oss ge 

vår syn på saken innan, skapar vi störst nytta och blir 

en aktiv, strategisk resurs i din verksamhet. Med hjälp 

av vår samlade kompetens inom affärsjuridikens alla 

områden, kan vi hjälpa till att reda ut frågetecknen 

och skapa ett säkrare beslutsunderlag.

Små barn är helt beroende av att vuxna 
personer kring dem agerar och exempelvis 
gör polisanmälan för att övergreppen skall 
upphöra och brotten utredas. Barn som 
har utsatts för övergrepp eller våld befinner 
sig i en mycket svår situation och upplever 
ofta också känslor av skuld och skam. Ib-
land är det dessutom så att förövaren är en 
person som barnet är beroende av och har 
litat på – t ex en förälder. Barnet hamnar 
då i en stark lojalitetskonflikt och vill ofta 
inte berätta om det som har hänt. Om bar-
net ändå försöker beskriva exempelvis en 
misshandelssituation uppstår frågan om 
barnets berättelse är tillräckligt tydlig för 
att möta de hårda krav som ställs i en rät-
tegång. Barnet har ett stort behov av stöd 
och juridiskt biträde i den här processen. 

LYHÖRD FÖR BARNETS BERÄTTELSE
En viktig uppgift för mig som advokat är 
att förbereda barnet väl inför olika situatio-
ner. Barnen har många egna funderingar. 
Har polisen pistol? Får man gå hem efter 
förhöret? Kan jag hamna i fängelse o s v. 
Barnet skall känna sig tryggt inför alla steg 
i processen. Barn kan, beroende på ålder 
och verbal förmåga, ha svårt att beskriva 
tid och rum. Vissa saker som små barn 
har utsatts för har dom ännu inte lärt sig 
egna ord för utan uttrycker sig med liknel-
ser och annat. Det är viktigt för både för-
hörsledaren och mig som advokat att vara 
lyhörda för vad barnet försöker berätta. I 
de fall barnen har fysiska skador är det av-
görande att skadorna dokumenteras i tid 
eftersom de läker mycket fort. Min uppgift 
är att se till att barnet får bästa möjliga för-
utsättningar i utredningen och sedan om 
möjligt upprättelse genom rättegången.

Barnet kommer – om en polisutredning 
inleds – att möta en rad olika personer som 
poliser, läkare och advokater. Hur barnet 
blir bemött och hur vi talar med barn i en 
utsatt situation har stor betydelse för hur 
utredningen går och för hur barnet kom-
mer att må efter processen. Det är viktigt att 
jag som advokat kan sätta mig in i barnets 
situation och vinna dess förtroende. I mitt 

arbete har jag nära kontakt med polis och 
åklagare och jag samråder ofta med skola, 
daghem och socialtjänst. Mitt uppdrag som 
advokat är att vara barnets målsägandebi-
träde eller särskild företrädare för barnet. 

LAG OM SÄRSKILD FÖRETRÄDARE
År 2000 infördes lagen om särskild före-
trädare för barn. Bakgrunden till lagen är 
att en vårdnadshavare som är misstänkt för 
brott mot sitt barn eller som är lojal med 
den som är misstänkt (t ex sambo) kan 
försvåra utredningen. Syftet med lagen är 
att stärka barnets rätt, förbättra förutsätt-
ningarna för att utreda misstankarna om 
brott och förhindra att barnet utsätts för 
fortsatta övergrepp.

En särskild företrädare för barnet för-
ordnas när det finns anledning att anta att 
ett allvarligt brott har begåtts mot barnet 
och när vårdnadshavaren själv eller exem-
pelvis dennes sambo är misstänkt för brot-
tet. I andra fall där allvarliga brott skall 
utredas kan barnet istället få ett s k målsä-
gandebiträde förordnat. Målsägandebiträ-
det skall tillvarata barnets intressen i må-
let. Den särskilda företrädaren har ett mer 
omfattande uppdrag med mer långtgående 
befogenheter än målsägandebiträdet. Den 
särskilda företrädaren tar helt över vård-
nadshavarnas rätt att besluta för barnet när 
det gäller det rättsliga förfarandet. Om och 
hur barnet skall inställa sig till polisförhör, 
om läkarundersökning skall göras o s v. 

ETT PRIVILEGIUM
Både som målsägandebiträde och särskild 
företrädare kan jag som advokat, för barnets 
räkning, framställa skadeanspråk och bi-
träda åtalet. Jag närvarar vid polisförhören, 
som ofta tas upp på video, och företräder 
sedan barnet under rättegången. Att stötta 
och hjälpa ett barn som har varit med om 
något skrämmande och har det svårt är ett 
privilegium. Min utgångspunkt i uppdraget 
är alltid vad som är bäst för barnet.

Anna Hellron
Advokat

När de allra 
minsta utsätts 
för brott

”Det kändes som eld – som att hundra myror 
bet mig. han sa aldrig förlåt. Det tyckte jag 
var dumt”, berättar Sara, 6 år. ett barn som har 
blivit utsatt för brott har rätt till en advokat vars 
uppgift är att tillvarata barnets rättigheter under 
utredning och rättegång.

min  uppgift är att se till att barnet får bästa möjliga förutsättningar i utredningen och 
sedan upprättelse genom rättegången, skriver anna Hellron.
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Det är en truism att olika länders civillag-
stiftning avviker i hög grad från varandra, 
trots vår globaliserade värld. Tendensen, 
inte minst i Europa, går dock mot en ökad 
harmonisering av den centrala civillagstift-
ningen, vilket EG ställt sig i täten för. Såle-
des har EG utfärdat ett antal förordningar 
inom konsumenträttens område som har 
direkt tillämplighet i medlemsländerna, 
men också lagvalsförordningarna Rom I 
och II-förordningarna. Dessa harmoni-
serar visserligen inte själva lagstiftningen, 
men väl medlemsstaternas s.k. lagvalsreg-
ler. Detta innebär att t.ex. en försäkrings-
rättslig tvist mellan en tysk försäkringsgi-
vare och en engelsk försäkringstagare skall 
prövas enligt samma lag oavsett var inom 
EG tvisten slits. En i dessa tider mycket 
viktig förordning från EG är insolvensför-
ordningen, som harmoniserar regelverket 
för gränsöverskridande konkurs- och obe-
ståndsförfaranden, t.ex. företagsrekon-
struktioner. Till skillnad från hur förhål-
landena var före förordningens tillkomst, 
skall nu medlemsstaterna automatiskt er-
känna ett annat lands konkursbeslut, och 
konkursförvaltarens behörighet att verka 
utanför sitt lands gränser.

NY EUROPEISK CIVILLAGBOK
Härtill kommer att inom EG bedrivs ett 
mycket ambitiöst akademiskt projekt som 
avser att tillskapa en ny europeisk civil-
lagbok. Enligt vissa förhoppningar skulle 
detta arbete inom en fyrtioårsperiod kun-
na leda till en minimiversion av en euro-
peisk civillag som medlemsländerna frivil-
ligt kan ansluta sig till. Fyrtio år är i dessa 
sammanhang inte någon lång period men 
ger perspektiv åt de svårigheter som är för-
bundna med att överge svenska krusbär till 
förmån för en genmodifierad variant.

På det internationella området har vi se-
dan lång tid tillbaka harmoniserad lagstift-
ning inom centrala delar inom transporträt-
ten, immaterialrätten och köprätten.

RÄTTEGÅNG MED UTLÄNDSKA PARTER
Inom skiljedomsrättens område har Unci-
tral verkat för en ökad harmonisering av 
nationella skiljedomslagar genom Unci-
trals Mode of Law on International Com-
mercial Arbitration. Här finns också 1958 
års FN-konvention om erkännande av ut-
ländska skiljedomar. Vidare finns ett antal 
ledande skiljedomsinstitut i London, Paris, 
Genève, Hongkong, Singapore, och även 
Stockholm får räknas hit. Även om skil-
jedomsreglerna för dessa institut företer 

en hel del skillnader, så är de dock anpas-
sade efter förhållandena i internationella 
skiljetvister och därmed mera flexibla och 
likartade sinsemellan än vad nationella 
rättegångsordningar är. 

När det gäller t.ex. utländska domstols-
domar är bilden splittrad men huvudre-
geln är dock fortfarande den att sådana ej 
erkänns och ej heller kan verkställas i Sve-
rige. Helt utan värde är dock inte utländsk 
dom i en rättegång inför en svensk domstol, 
man brukar säga att den i varje fall kan ha 
bevisvärde. När utländska domar erkänns 
så är det i regel en följd av internationellt 
samarbete med stöd i konventioner med 
specifika länder. Men inte heller då skall 
en sådan dom verkställas med automatik, 
utan verkställighet kräver ett särskilt förfa-
rande inför Svea hovrätt (s.k. exekvatur).

BRYSSEL 1-FÖRORDNINGEN
Det nu sagda har ett betydande undantag 
inom EG i form av Bryssel 1-förordningen. 
Enligt denna skall utländsk dom meddelad 
i stat inom EG erkännas utan något särskilt 
förfarande och verkställighet av en sådan 
dom är förenklad i förhållande till verkstäl-
lighet av andra utländska domar. Bryssel 
1-förordningen innehåller också regler om 
domstols behörighet i internationella tvis-
ter och anger således vilket lands domstolar 
som får ta upp en tvist till prövning där kä-
randen och svaranden har sitt hemvist i oli-
ka länder. Huvudregeln är att en fysisk per-
son eller juridisk person endast får stämmas 
in vid en domstol där vederbörande har sitt 
hemvist, men denna regel har betydande 
undantag för olika avtalstyper. T.ex. gäller 
vid försäkringsrättsliga tvister att domsto-
len i det land där käranden har sitt hemvist 
får ta upp tvisten till prövning, även om 
försäkringsgivaren är ett bolag i ett annat 
land. Likaså gäller vid arbetsrättsliga tvister 
att talan mot en arbetsgivare får väckas vid 
domstolen i den medlemsstat där arbetsta-
garen vanligtvis utför eller senast utförde 
sitt arbete för arbetsgivaren i fråga. 

Det är inte ovanligt att styrelseleda-
möterna i ett svenskt bolag kommer 
från och är bosatta i andra länder i Eu-
ropa. Om bolaget, aktieägare eller t.ex. 
en konkursförvaltare skulle vilja väcka 
talan mot sådana styrelseledamöter un-
der åberopande av att de försummat sin 
skyldigheter enligt aktiebolagslagen, kan 
de stämmas in i svensk domstol enligt 
Bryssel 1-förordningen artikel 6 om nå-
gon av de instämda styrelseledamöterna 
har hemvist i Sverige. 

BEHÖRIGA DOMSTOLAR
Sammanfattningsvis, Bryssel 1-förord-
ningen anger vilket lands domstolar som 
är behöriga att pröva tvister mellan med-
borgare och företag inom EG och föreskri-
ver att domar som är meddelade av sådana 
domstolar skall erkännas och verkställas 
av övriga EG-länders domstolar och myn-
digheter. 

Detta innebär inte någon harmonise-
ring i sig, utan en rättegång i en allmän 
domstol i Sverige är fortfarande en svensk 
rättegång. Detta hindrar inte att det finns 
ett samarbete länder emellan och framfö-
rallt inom EG vad gäller rättegångar. T.ex. 
finns inom EG sedan 2001 EGs bevis-
upptagningsförordning. I Sverige liksom 
i de flesta länder gäller vittnesplikt, vilket 
innebär att en svensk domstol kan kalla 
ett vittne att infinna sig vid vite, och tred-
skas vittnet kan han i värsta fall bli häktad. 
Men några sådana maktbefogenheter kan 
svenska domstolar och myndigheter inte 
utöva mot vittnen som är bosatta utom-
lands. Det kan givetvis betyda stora svårig-
heter för en part som i svensk domstol vill 
pröva sin sak, om han inte kan få tillgång 
till den bevisning som finns. Men enligt 
EGs bevisupptagningsförordning skall nu 
medlemsländerna ställa sina domstolar till 
varandras förfogande sålunda att en svensk 
domstol t.ex. kan begära bevisupptagning/
vittnesförhör med ett vittne bosatt t.ex. i 
Grekland; den grekiska domstolen skall 
då kalla vittnet till förhör vid den grekiska 
domstolen därvid båda parter får närvara. 

Vad vittnet har sagt förebringas sedan vid 
en svensk huvudförhandling antingen ge-
nom uppläsning eller uppspelning av ljud-
upptagning. Om vittnet accepterar det, 
kan bevisupptagning ske genom videolänk 
direkt till den svenska domstolssalen. 

Utanför området för EGs bevisupptag-
ningsförordning finns motsvarande be-
stämmelser bl.a. i 1970 års Haag-konven-
tion om bevisupptagning i utlandet i mål 
och en av civil eller kommersiell natur. Till 
denna konvention har 41 länder anslutit 
sig, däribland t.ex. USA och Kina.

MED RÖTTERNA I DET GAMLA ROM
Även om det alltså finns en hel del harmoni-
seringssträvanden inom den centrala civil-
lagstiftningen framförallt inom EG som har 
burit frukt och som kan förväntas i framti-
den att ge upphov till en ytterligare utbyggd 
gemensam europeisk civillagstiftning, gäller 
inte detsamma inom domstolsförfarandets 
ramar. Det kan ju för all del bero på att det 
kanske inte behövs i samma utsträckning 
och också på att oavsett hur ett rättegångs-
förfarande gestaltar sig finns det en kärna av 
gemensamma regler eller sätt att genomföra 
en rättegång som går tillbaka till det gamla 
Rom, om inte rentav till Sokrates, och som i 
grunden är en bärande pedagogisk idé: tala 
om vad du ska göra (sakframställningen), 
gör det (bevisningen) och tala om vad du 
har gjort (pläderingen). 

LARS-OLOF SVENSSON
Advokat

Den som har en skyddad position t.ex. i form av förmåns
rätt i ett holländskt moderbolags konkurs har det inte 
nödvändigtvis i en konkurs avseende moderbolagets filial i 
venezuela. vad som är en bindande personlig borgen i Sverige 
kan vara en helt oförbindande historia i Schweiz. Och vad 
som är grund för ogiltighet av ett återförsäkringsavtal i 
england leder kanske på sin höjd till skadestånd i Danmark.

Nationell rättegång i 
en internationell miljö
likheter, olikheter och internationella rättegångsförfaranden inom den centrala civilrätten.

Fyrtio år för att få fram en minimiversion av en europeisk civillag är i sammanhanget inte 
en lång period. - Det ger perspektiv åt svårigheterna med att överge svenska krusbär till 
förmån för en genmodifierad variant, skriver lars-Olof Svensson.
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Advokatsamfundet fick officiell status när 
rättegångsbalken trädde i kraft 1948. När 
samfundet bildades hade det 38 ledamöter. 
Under de senaste 20 åren har antalet le-
damöter ökat kraftigt. I dag har Advokat-
samfundet mer än 4 500 ledamöter. Enligt 
stadgarna för Sveriges advokatsamfund 
har samfundet till ändamål:
• Att till främjandet av god rättsvård upp-

rätthålla en rättrådig och yrkesskicklig 
advokatkår,

•  Att följa rättsutvecklingen och verka för 
att samfundets erfarenheter kommer 
denna till godo,

•  Att tillvarata advokaternas allmänna yr-
kesintressen samt

•  Att verka för sammanhållning och sam-
förstånd mellan advokater.

Advokatsamfundet anlitas i stor omfatt-
ning som remissorgan och avger yttran-
den över i stort sett alla förslag till central 
lagstiftning. Dessutom deltar samfundet 
i den offentliga debatten i ämnen som är 
särskilt angelägna för rättsutvecklingen. 

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 kapitlet rät-
tegångsbalken. Av 1 § framgår att det ska 
finnas ett allmänt advokatsamfund i Sveri-
ge och att samfundets stadgar fastställs av 
regeringen. Endast den som är ledamot av 
samfundet får använda titeln advokat.

Av rättegångsbalken framgår att en ad-
vokat är skyldig att följa god advokatsed. 
Vad som är god advokatsed framgår av 
Vägledande regler om god advokatsed. God 
advokatsed är inte något som är en given 
storhet för alla tider utan den förändras och 
utvecklas över tiden genom så kallade väg-
ledande uttalanden av styrelsen och genom 
disciplinnämndens avgöranden.

Regleringen av Advokatsamfundet syf-
tar till att trygga allmänhetens intresse av 
att kunna få rättsligt biträde av kvalifice-
rade ombud.

SÅ ORGANISERAS SAMFUNDET
Advokatsamfundet är geografiskt uppde-
lat i sju avdelningar. Varje avdelning har 
en lokal verksamhet och egen styrelse. Av-
delningsstyrelserna lämnar yttranden till 

samfundets styrelse bland annat i ärenden 
som gäller ansökningar om inträde i sam-
fundet. Samfundets ledamöter utövar sitt 
inflytande över Advokatsamfundet genom 
fullmäktige, som utses av avdelningarna.

Fullmäktige sammanträder en gång 
per år och väljer Advokatsamfundets 
styrelse, som består av nio ordinarie le-
damöter, nio suppleanter, ordförande 
och vice ordförande. Fullmäktige väljer 
också ordförande, vice ordförande och 
sex ledamöter till disciplinnämnden. De 
återstående tre ledamöterna av disciplin-
nämnden, de offentliga representanterna, 
utses av regeringen. Disciplinnämnden 
är helt självständig i sin verksamhet. Vart 
tredje år hålls allmänt advokatmöte då 
ledamöterna samlas till föredrag och de-
batter i aktuella rättspolitiska frågor och 
yrkesfrågor.

ADVOKATSAMFUNDETS KANSLI
Advokatsamfundet har sitt kansli på Djur-
gården i Stockholm. Kansliet leds av en ge-
neralsekreterare, för närvarande Anne Ram-
berg. I Advokatsamfundets fastighet finns 
även Juridiska Biblioteket i Stockholm. På 
samfundets kansli finns även den redaktion 
och informationsavdelning som producerar 
Advokatsamfundets tidskrift Advokaten och 
driver samfundets webbplatser.

SÅ BEVILJAS INTRÄDE I ADVOKAT-
SAMFUNDET
Kraven är höga på den som vill bli ledamot 
av Advokatsamfundet. För att bli advokat 
krävs en omfattande teoretisk och praktisk 
utbildning. Efter cirka fem års juridisk ut-
bildning och jur.kand.-examen vid univer-
sitet krävs fem års juridiskt arbete. Under 
minst tre av dessa fem år ska man ha arbe-
tat som biträdande jurist vid en advokatby-
rå eller drivit egen juridisk byrå. Från och 
med den 1 januari 2004 krävs dessutom att 
den sökande har avlagt advokatexamen för 
att inträde ska beviljas.

SÅ FUNGERAR TILLSYNEN
En advokat är enligt rättegångsbalken 
skyldig att följa god advokatsed. I sin 
verksamhet är advokaten underkastad 
samfundets och justitiekanslerns tillsyn. 
Advokatsamfundets kontroll i etiskt hän-
seende utövas av samfundets disciplin-
nämnd. Ett disciplinärt ingripande kan 
leda till påföljderna uteslutning, varning 
med straffavgift på maximalt 50 000 kro-
nor, varning eller erinran. 

På	Sveriges	advokatsamfunds	hemsida:		
www.advokatsamfundet.se finns	mycket	
och	intressant	information.

Detta är Sveriges 
advokatsamfund
Sveriges advokatsamfund 
är en privaträttslig sam-
manslutning, som bildades 
på enskilt initiativ 1887.

www.KilpatrickStockton.se

Juridik till er tJänst

Kilpatrick Stockton är en amerikansk advokatbyrå som 
startade 1874. Stockholmskontoret öppnade 2001 och 
tillhandahåller rådgivning och affärsjuridiska lösningar.

Vi är rutinerade men gör inget på rutin. Vi är 
personliga och lyhörda, allt för att din verksamhet ska 
utvecklas tryggt. Ring oss på 08-505 646 00 om du vill 
veta vad vi kan göra för din framtid.
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Konkurser naturligt i 
en fungerande ekonomi
I en fungerande ekonomi är konkurser ett naturligt 
och nödvändigt inslag. För samhället i dess helhet 
har konkurserna positiva inslag. Företag som inte är 
livskraftiga slås på ett darwinistiskt sätt ut till förmån 
för dem som har förmågan att överleva och fortsätta 
sin verksamhet. 

Det utesluter dock inte att det kan finnas 
livskraftiga delar i ett företag som efter 
en rekonstruktion genom konkurs fram-
gångsrikt kan fortsätta verksamheten.

En konkurs förorsakas av att någon inte i 
rätt tid kan betala sina skulder och att detta 
inte är ett tillfälligt problem. Den skuldsat-
te har kommit på obestånd. Orsakerna till 
detta kan variera. Det kan till exempel bero 
på att det inte längre finns någon marknad 
för de varor eller tjänster man säljer, att 
man drabbats av någon större kundförlust, 
att banken sagt upp krediterna av någon 
anledning eller att företaget varit utsatt för 
någon brottslig verksamhet.

I samband med att tingsrätten försätter ett 
företag i konkurs utses även en konkursför-
valtare. Konkursförvaltarens uppdrag är att 
företräda de som vill ha betalt av företaget, 

fordringsägarna, och tillse att tillgångarna i 
företaget avvecklas på ett så fördelaktigt sätt 
som möjligt, d v s mesta möjliga intäkt till 
lägsta möjliga kostnad. Normalt sett råder 
samsyn mellan konkursförvaltaren och äga-
ren/ägarna till det i konkurs försatta företaget. 
Ägarna har ofta gått i borgen för företagets 
krediter eller är av andra skäl intresserade 
av ett så bra utfall som möjligt. Konkursen 
innebär dock till skillnad från företagsrekon-
struktion att de tidigare ägarna inte kan för-
utsätta att de kommer att kvarstå som ägare 
till verksamheten. Vid en försäljning av rö-
relsen tävlar de med andra budgivare om att 
få köpa tillgångarna. I normalfallet är det den 
som betalar mest som får köpa. 

FRAMFÖRHÅLLNING
För att man som företagsägare skall lyckas 

rädda sitt företag – och sin privatekonomi 
– är det viktigt att man i ekonomiskt kärva 
tider rådgör med sin bank, sin revisor och 
inte minst med en advokat som har kun-
skap om konkurser. Vänta inte för länge 
med detta, utan ta kontakten innan leve-
rantörerna stoppat leveranserna, banken 
sagt upp krediterna och kunderna flytt till 
konkurrenterna. Det slutliga resultatet blir 
oftast mycket bättre om man har framför-
hållning. Advokaten kan hjälpa till med att 
göra bedömningen om bolaget är på obe-
stånd och bör försättas i konkurs eller om 
andra lösningar kan finnas.

Om företaget därefter försätts i kon-
kurs åligger det den advokat som utses 
till konkursförvaltare att försöka hitta en 
bra lösning. I de konkurser där konkurs-
förvaltaren gör bedömningen att rörelsen 
skall annonseras ut via ett anbudsförfa-
rande sker så via olika media. För att re-
sultatet skall bli så bra som möjligt är det 
av stor vikt att konkursförvaltaren av tidi-
gare ägare får så fullständig information 
som möjligt. Det underlättar också för 
konkursförvaltaren att göra bedömning-
en om rörelsen skall säljas sammanhållen 
eller om olika verksamhetsgrenar skall 
säljas till olika köpare. Information till 
konkursförvaltaren om anledningen till 
konkursen är också viktig. Beror konkur-
sen på en större kundförlust är det kanske 
inte något fel på affärsidén som sådan. 
Har däremot marknaden försvunnit eller 
krympt kraftigt för någon verksamhets-
del, är det kanske ingen mening med att 
försöka hitta någon som fortsätter den 
verksamheten. Den analys som konkurs-
förvaltaren gör kan också vara väldigt nyt-
tig och viktig om man som tidigare ägare 

startar om igen. Det är lätt att som ägare 
bli hemmablind och inte klart se de pro-
blem som kan finnas. Konkursförvaltaren 
kan göra en objektiv bedömning och har 
stor erfarenhet av dessa frågor.

GODA RÅDGIVARE
Även för de leverantörer som drabbas 
av att kunder går i konkurs är det viktigt 
att ta kontakt med en kunnig advokat 
som kan hjälpa till att analysera om det 
finns möjlighet att få betalt trots konkur-
sen. Om kunden är ett handelsbolag har 
ägarna ett personligt ansvar för bolagets 
skulder. En sådan situation kan även upp-
stå för ett aktiebolags ägare, om de trots 
allvarliga ekonomiska problem fortsätter 
verksamheten.

Sammanfattningsvis kan en väl genom-
förd rekonstruktion efter konkurs innebära 
att hela eller delar av verksamheten kan 
fortsätta. Detta till gagn för anställda som 
får fortsatt anställning, leverantörer som får 
producera och leverera samt kunder som 
även fortsättningsvis kan köpa de varor och 
tjänster man är i behov av.  Dessutom har 
den som varit ägare till det i konkurs försat-
ta företaget, oavsett om han är delaktig i den 
fortsatta verksamheten eller inte, kanske ge-
nom ett gott samarbete med konkursförval-
taren bidragit till att rädda privatekonomin. 
Det är viktigt att komma ihåg att det inte är 
skamligt att ens företag går i konkurs. Det 
kan drabba vem som helst och kan bero på 
något som man inte kunnat påverka. Men 
genom goda rådgivare kan man minska de 
negativa konsekvenserna. 

BENGT IVARSSON
Advokat

Företag som inte är livskraftiga slås på ett darwinistiskt sätt ut till förmån för de livs-
kraftiga, skriver bengt Ivarsson. 
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Immaterialrätt

Specialisering

www
www.lindahl.se

NÅGRA EXEMPEL PÅ FAKTORER SOM 
BIDRAR TILL ETT ÖKAT ANTAL KOM-
MERSIELLA TVISTER I KRISTIDER:
• Stora fluktuationer i valutakurser och råva-

rupriser kan leda till att ingångna avtal blir 
olönsamma och att kommersiella aktörer 
därför vägrar eller saknar möjlighet att 
fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter, s k 
market cancellations.

• Avsevärt försämrat ekonomiskt utfall av 
gjorda investeringar leder till en noggran-
nare granskning av den information som 
lämnats i samband med investeringarna, 
vilket i sin tur typiskt sett leder till att fler 
krav framställs mot säljare och rådgivare 
som varit inblandade i affärerna, t ex fina-
nsiella rådgivare och redovisningsfirmor.

• Panter som utgjort säkerhet för finansie-
ring av genomförda affärer kan behöva säl-
jas - s.k. pantrealisation – vilket aktualiserar 
många svåra juridiska frågeställningar och 
ofta leder till tvister mellan berörda parter.

• Antalet överträdelser av aktiebolagslagens 
kapitalskyddsregler ökar (t ex att styrelsen 
inte upprättat kontrollbalansräkning när det 
funnits skäl att anta att bolagets eget kapital 
understeg hälften av det registrerade aktie-
kapitalet), vilket typiskt sett leder till att fler 
krav framställs mot företrädare för bolag.

• I sämre tider har företagen också mer tid 
och resurser att granska pågående eller av-
slutade projekt, eftersom flödet av nya pro-
jekt reduceras.

 
Större kommersiella tvister inför domstolar 
och skiljenämnder hanteras i princip uteslu-
tande av advokater som är specialiserade på 
process- och skiljemannarätt. En affärsju-
ridisk processadvokat skall inte bara kunna 
analysera och förstå de olika materiella juri-
diska frågeställningar som aktualiseras i en 
tvist, utan måste också behärska de olika pro-
cessuella aspekterna. Processuella misstag i en 
tvist leder oundvikligen till såväl tidsförluster 
som ökade kostnader. Processadvokater har 
därför en viktig uppgift att leda klienten rätt 
så att processen drivs framåt på ett korrekt 
och effektivt sätt. Parallellt med att en pro-
cess drivs framåt sker också ofta förliknings-
förhandlingar mellan parterna och proces-
sadvokater kan ge värdefull rådgivning både 
avseende förhandlingsstrategier och lämplig 
förlikningsnivå med hänsyn till det juridiska 
läget mellan parterna. 

STRATEG OCH KOMMUNIKATÖR
Utöver juridisk analysförmåga skall en proces-
sadvokat även vara en god strateg och kom-

munikatör. Det spelar ingen roll hur korrekt 
advokatens juridiska analys är om klientens 
talan inte presenteras för domstolen eller skil-
jenämnden på ett begripligt och övertygande 
sätt. Det handlar inte bara om att processad-
vokaten själv skall kunna plädera målet inför 
domstolar och skiljenämnder, utan även om att 
utifrån strategiska överväganden åberopa rätt 
vittnen, förhöra vittnen på ett skickligt sätt samt 
identifiera och anlita de bästa experterna.

ATT TÄNKA PÅ NÄR EN TVIST 
SEGLAR UPP 
När motsättningar mellan avtalsparter börjar 
anta formen av en tvist är det viktigt att skynd-
samt medvetandegöra tvisten inom den egna 
organisationen. Företaget bör tillsammans 
med advokaten i ett tidigt skede utarbeta ru-

tiner för att tillse att all formalia i avtalen följs 
och dokumenteras, t ex tidsfrister och form-
föreskrifter avseende reklamationer och fram-
ställande av krav. 

Vår tids snabba kommunikationsmeto-
der, framför allt e-mail, har kommit att bli en 
viktig beviskälla i kommersiella tvister. Det är 
därför viktigt att tidigt i en tvist identifiera det 
egna företagets nyckelpersoner, gå igenom all 
skriftlig kommunikation i ärendet och säker-
ställa att korrespondensen lagras på ett tillför-
litligt sätt. All fortsatt kommunikation med 
motparten bör ske i samråd med advokaten. 
Ett ogenomtänkt e-mail till motparten från 
en ledande befattningshavare i företaget kan 
komma att stå företaget dyrt. 

VIKTIGT ATT AGERA SNABBT
I kristider är det också ofta särskilt viktigt att 
agera snabbt. Om motpartens ekonomiska si-
tuation är dålig eller på väg att försämras kan 
en processadvokat hjälpa företaget att i vissa 
fall säkerställa kraven genom skyndsamma 
åtgärder, såsom att begära domstols förord-
nande av kvarstad av motpartens egendom.

Sammanfattningsvis ökar typiskt sett an-
talet processer i kristider när företagens eko-
nomiska situation är pressad. Processadvoka-
terna har en viktig uppgift att fylla både när 
det gäller att ge råd hur en part bör agera för 
att säkerställa sina rättigheter när en tvist upp-
står och att därefter driva processerna på ett 
korrekt, effektivt och övertygande sätt inför 
domstolar och skiljenämnder. 

RIKARD WIKSTRÖM
Advokat

Fler kommersiella tvister i kristider
kraftiga försämringar i den ekonomiska konjunkturen leder 
typiskt sett till fler kommersiella tvister. Detta beror inte en-
bart på att antalet konkurser ökar och att återvinningstvis-
terna därmed blir fler, utan även andra faktorer bidrar till att 
antalet kommersiella processer ökar i kristider. 

antalet kommersiella tvister ökar i kristider, 
konstaterar rikard Wikström. Det är många 
faktorer som påverkar detta.
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Sedan 1997 ska den som behöver anlita ad-
vokat 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 reg-
lerna om god advokatsed skyldig att upplysa 
sina klienter om möjligheten att använda 
rättshjälpen eller rättsskyddet i en försäk-
ring, 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 försäkringsbolaget betalar en del av kost-
naden för att anlita advokat eller ett annat juri-
diskt ombud 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 re-
gel inte få hjälp med kostnaderna av staten.

Om du behöver utnyttja rättsskyddet, 
kontakta ditt försäkringsbolag.

RÄTTSHJÄLP
Om tvisten inte omfattas av rättsskyddet 

i dina försäkringar kan staten under vissa 
förutsättningar lämna rättshjälp. Rättshjälp 
beviljas bara den som har en årsinkomst på 
under 260 000 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 behand-
las i andra länder krävs det särskilda skäl för 
att man ska få rättshjälp.

För att du ska kunna få rättshjälp måste 
du normalt inleda med en timmes rådgiv-
ning hos exempelvis advokat. Kostnaden för 
rådgivningen får du oftast betala själv. Advo-
katen 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 för-
svarare. 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 advoka-
ter som förordnas. Den misstänkte har rätt 
att själv föreslå en viss advokat som försva-
rare, och förutsatt att den advokaten tackar 
ja till uppdraget ska domstolen i allmänhet 
förordna honom eller henne. Vid mindre all-
varliga brott kan dock domstolen säga nej till 
en viss advokat 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 belys-
ning” som det står i rättegångsbalken. Enkelt 
uttryckt 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 
eller andra brott som kan ge fängelse till 
förövaren, få ett målsägandebiträde. Målsä-
gandebiträdet ska förutom att ge stöd också 
bevaka målsägandes intressen, och till exem-
pel begära skadestånd.

Ett målsägandebiträde förordnas av dom-
stolen, efter ansökan av åklagaren. Målsä-
gandebiträdet, som oftast är advokat eller 
biträdande jurist på en advokatbyrå, får er-
sättning av staten efter samma taxa som den 
offentlige försvararen. I vissa fall kan den 
som döms för brottet också bli skyldig att stå 
för kostnaderna för brottsoffrets målsägan-
debiträde.

ADVOKATEN I RÄTTSSTATEN
Advokaten spelar en viktig roll i rättsstaten, 
för att hjälpa enskilda människor att tillvarata 
sina rättigheter. Det är därför grundläggande 
för rättssäkerheten att alla människor, oav-
sett inkomst, kan få en försvarare när man 
misstänks 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 2009 fick rätts-
väsendet totalt 32,6 miljarder kronor. Av des-
sa pengar går ungefär 18 miljarder till polisen, 
4 miljarder till domstolarna och 6 miljarder 
till kriminalvården. Posten rättsliga biträden, 
som bland annat täcker offentliga försvarare 
och målsägandebiträden, beräknas kosta 
1,526 miljarder kronor. Det är knappt 4 pro-
cent av budgeten för rättsväsendet.

RÄTTSSÄKERHET MÅSTE FÅ KOSTA
Advokater som tar uppdrag som offentliga 
försvarare eller målsägandebiträden får be-
talt för sitt arbete enligt den så kallade tim-
kostnadsnormen, som regeringen bestäm-
mer varje år. Timkostnadsnormen för 2009 
är 1  104 kronor. Ersättningen är inte någon 
lön, eftersom advokaterna som regel är egna 
företagare, utan den ska täcka såväl advoka-
tens lön som lokalhyra, lön till sekreterare 
och annan personal, advokatens egna för-

säkringar 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 en-
ligt 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 
jurister som är under utbildning till att bli 
advokater. Följden är att vi inom en snar 
framtid riskerar brist på advokater som kan 
ta dessa uppdrag.

Advokatsamfundet arbetar för att syste-
met för ersättning till advokater med offent-
liga uppdrag ska förändras. 

Du kan få 
ekonomisk hjälp 
om du behöver 
advokat

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.

Rättsskydd
Rättsskydd ingår i vissa försäkringar, till 
exempel alla hemförsäkringar. Kontakta 
försäkringsbolaget om du behöver ut-
nyttja rättsskyddet i din försäkring.

Rättshjälp
Rättshjälp innebär att staten betalar 
en del av dina 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 
Rättshjälpsmyndighetens hemsida
www.rattshjalp.se.

Offentlig försvarare
Den som är anhållen eller häktad, eller 
misstänks för brott som kan ge mer än 
sex månaders fängelse har rätt att få 
en offentlig försvarare, som bekostas 
av staten. Rätten till försvarare när man 
misstänks för brott regleras i rättegångs-
balkens 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 målsägandebiträde. 
Rätten till målsägandebiträde regleras
i lagen (1988:609) om målsägandebiträde.
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Det finns bara en sak som är värre 
än att vara indragen i en tvist.

Att förlora den.

Juridisk spetskompetens inom kommersiell tvistlösning.

Pantavtalet innebär typiskt sett att en pant-
sättare överlämnar viss egendom till långi-
varen som säkerhet för sin egen eller någon 
annans skuld. Om låntagaren inte fullgör 
sina förpliktelser kan panthavaren reali-
sera panten för att få betalt för sin fordran. 
Panthavaren och pantsättaren kan i pantav-
talet reglera när och hur panten kan reali-
seras. Ytterst begränsas avtalsfriheten dock 
av tvingande bestämmelser i avtalslagen, 
exempelvis bestämmelserna om jämkning 
och ogiltighet. En viktig bestämmelse i sam-
manhanget är förbudet mot så kallade för-
fallopanter i 37 § avtalslagen. Bestämmelsen 
förbjuder panthavaren att tillgodogöra sig 
ett eventuellt överskott i pantens värde. I den 
mån pantens värde överstiger skulden ska 
överskottet alltså redovisas till pantsättaren. 
Om pantavtalet medger att panthavaren får 
behålla övervärdet är pantavtalet ogiltigt i 
den delen. Oavsett vad parterna har avtalat, 
måste panthavaren också genomföra rea-
lisationen på ett omsorgsfullt sätt i syfte att 
panten vid realisationen ska inbringa bästa 
möjliga pris under omständigheterna.

ÅLDERDOMLIGA REGLER
Panter realiseras oftast genom att panten säljs. 

Om några specifika bestämmelser om pant-
realisation inte är avtalade, gäller ålderdomliga 
regler som inte är alldeles enkla att tillämpa i 
praktiken. Det är därför viktigt att i pantavtalet 
reglera hur pantrealisationen ska genomföras. 

Det säkraste sättet att realisera en pant är 
att sälja panten till en utomstående. Sådan 
försäljning kan ske antingen ”under hand”, 
dvs. efter förhandling mellan panthavaren 
och köparen, eller på offentlig auktion.  

Vid försäljning till utomstående under 
hand löper panthavaren risken att pantsät-
taren i efterhand ifrågasätter om panthava-
ren uppfyllt omsorgsplikten. Det kan påstås 
att panthavaren inte tillfrågat tillräckligt 
många, eller ”rätt” intressenter, inte har givit 
intressenterna tillräcklig tid och informa-
tion för att bästa möjliga pris ska uppnås. 

Säljs panten vid en offentlig auktion som 
genomförs på ett rimligt sätt anses pantha-
varen i princip ha uppfyllt sin omsorgsplikt. 
Panthavaren kan på en offentlig auktion 
också ropa in panten själv och betala, helt 
eller delvis, genom att kvitta med sin kre-
dit. Offentlig auktion kan sägas vara det 
säkraste sättet att undvika invändningen 
från pantsättaren att panten sålts för billigt. 
Å andra sidan innebär en offentlig auktion 

betydande praktiska problem, som tidsspil-
lan och inte minst själva offentligheten i sig, 
vilket i praktiken ofta gör alternativet med 
offentlig auktion oattraktivt.

VÄRDERINGSPRINCIPER
Ett mer riskfyllt alternativ är att pantha-
varen, utan genomförande av en offentlig 
auktion, själv eller genom närstående för-
värvar panten. Här blir prissättningsfrågan 
ofta kritisk om det inte finns någon ved-
ertagen, offentlig, marknadsvärdering som 
t.ex. en börskurs att prissätta mot. En för-
utsättning för att en försäljning av panten 
till panthavaren eller dennes närstående 
ska godtas i sådana situationer är att pan-
tens värde fastställs på ett vederhäftigt sätt 

av en oberoende part. Problemet är dock 
att olika värderingsmän ofta kommer till 
olika slutsatser. Det finns därför stor risk 
att den teoretiska värderingens vederhäf-
tighet ifrågasätts i efterhand, särskilt om 
panthavaren senare säljer den förvärvade 
egendomen till ett högre pris till någon 
annan. Riskerna med teoretiska värde-
ringar kan minskas genom att exempelvis 
parterna redan i pantavtalet enas om de 
värderingsprinciper som ska gälla och hur 
värderingsinstitutet ska utses.

PANTREALISATION
Om det i efterhand visar sig att pantrealisa-
tionen genomfördes på ett bristfälligt sätt kan 
den vara ogiltig eller leda till att panthavaren 
blir skadeståndsskyldig mot pantsättaren. Om 
pantrealisationen är ogiltig ska äganderätten 
till den pantsatta egendomen återgå till pant-
sättaren. Även om realisationen går åter gäller 
den tidigare pantsättningen. Pantsättaren kan 
förvisso genomföra en ny pantrealisation, men 
om pantens värde förändrats negativt sedan 
den första pantrealisationen, ökar risken för att 
panthavaren inte får sin kredit återbetald. 

Som synes föreligger stora risker med en 
pantrealisation som inte genomförs på kor-
rekt sätt. Det finns därför skäl att, innan ett 
pantavtal behöver tillämpas, se över detta 
i syfte att klargöra otydliga eller oprecisa 
pantrealisationsbestämmelser. Annars är 
risken påtaglig för att kostsamma tvister 
uppkommer i efterhand.

DICK LUNDqVIST
Advokat

Risker med  pantrealisationer
I finansiella kristider prövas långivarens rätt att realisera 
de panter vilka lämnats till säkerhet för långivarens (pant-
havarens) krediter. av naturliga skäl är det inte ovanligt att 
pantsättaren i efterhand ifrågasätter det pris som panten 
inbringade vid pantrealisationen. Det finns därför skäl att 
vara noggrann vid upprättandet av pantavtalet.

var noggrann med utformningen av pant-
avtal, rekommenderar Dick lundqvist. risken 
för kostsamma tvister är annars stor.
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Styrelsens huvuduppgifter är att strategiskt 
styra verksamheten, att kontrollera vd och 
verkställande ledningens löpande verksam-
het samt att informera ägare och omvärld. 
Styrelsen måste aktivt verka så den inte riske-
rar företagets, ägarnas eller andra intressen-
ters ekonomiska intressen. Genom rapporter 
från företagets vd och ledning kan styrelsen 
följa och utvärdera den löpande verksamhe-
ten. Förutom uppföljning av uppsatta mål 
måste företagets finansiella ställning och 
riskexponering kontrolleras fortlöpande. 
Särskilt viktigt är detta om företaget börjar få 
ekonomiska problem eller om företaget går 
in i projekt med stora finansiella risker. Sty-
relsen måste agera omedelbart om händelser 
inträffar som skulle kunna äventyra företa-
gets ekonomi eller ställning.

AKTIVITETSPLIKT
Alla ledamöter har en aktivitetsplikt och 
avvikande uppfattningar, t.ex. om vilka 
åtgärder som måste vidtas, måste klart 
och tydligt anges genom reservation i 
styrelseprotokollet om ansvar skall kunna 
undvikas senare. Att passivt förlita sig på 
vd eller ordförande fritar inte från ansvar. 

Vid kapitalbrist aktualiseras regler om 
personligt betalningsansvar. När hälften 
av företagets egna kapital är förbrukat 
måste styrelsen kalla till bolagsstämma 
och lägga fram s k kontrollbalansräkning 

där företaget värderas. Stämman beslutar 
om företaget ska träda i likvidation eller 
fortsätta driften, och vid fortsatt drift har 
företaget åtta månader på sig att hålla en 
andra kontrollstämma och visa att hela det 
egna kapitalet har återställts. Om så inte är 
fallet, måste bolaget träda i likvidation.

KONTROLL AV EGNA KAPITALET
Om styrelsen underlåter denna procedur och 
driver företaget vidare utan erforderligt kapi-
tal, är ledamöterna personligt betalningsan-
svariga för därefter uppkomna skulder.

För bolag med lågt aktiekapital kan den-
na situation uppkomma mycket snabbt, 
så det gäller för styrelsen att förvissa sig 
om att bolaget har sådana rutiner för t ex 
bokföring och rapporter att styrelsen kan 
kontrollera bolagets ställning med mycket 
korta intervaller, kanske varje vecka i eko-
nomisk snålblåst, och att de rapporter som 
tas fram är korrekta och inte missvisande, t 

ex på grund av bristande periodiseringar. 

OBESTÅND 
En annan situation att se upp med är att inte 
gynna enskilda borgenärer i en obeståndssi-
tuation. Obestånd föreligger när bolaget har 
problem med att betala räkningar i den takt 
de förfaller. Utbetalningar i den situationen 
som innebär otillbörligt gynnande av viss 
borgenär kan återvinnas av konkursboet 
och i vissa fall t o m leda till straffansvar 
med åtföljande skadeståndsansvar. 

PERSONLIGT ANSVAR FÖR 
SKATTEINBETALNINGAAR 
På senare år har också styrelseledamöters 
personliga ansvar för bolagets skattein-
betalningar fått ökad betydelse. Styrelse-
ledamöterna ansvarar tillsammans med 
bolaget för skatteinbetalningar om de med 
uppsåt eller av oaktsamhet inte har gjort 
föreskrivna betalningar.

Det är viktigt att man förvissar sig om 
att skatterna betalas i rätt tid. Om man 
som styrelseledamot inser att det inte finns 
pengar för att betala skatter och avgifter, 
kvarstår som yttersta åtgärd att avträda. 
Först genom en sådan åtgärd skyddar man 
sig själv mot det personliga betalningsan-
svaret, men det måste ske innan skatten 
har förfallit till betalning.

I kristider aktualiseras en rad kom-
plexa juridiska bedömningar som vi som 
advokater är vana att biträda våra klienter 
med. Som styrelseledamot duger det inte 
att passivt förlita sig på företagets vd eller 
ordförande. Alla ledamöter har en aktivi-
tetsplikt. 

THERESE ISAKSSON
Advokat

LILI-ANN T TULLBORG
Advokat

Styrelseansvar:
Manövrera bland grynnor och 
skär i ekonomisk snålblåst
Styrelseledamöters ansvar 
aktualiseras ofta i samband 
med konkurser men också 
vid olika finansiella transak
tioner i ett tidigare skede av 
ekonomiska problem. Formellt 
ställs höga krav på bolagets 
styrelse och ledamöterna 
måste vara väl insatta i lagar 
och andra regler. Oaktsamhet 
kan leda till personligt skade-
ståndsansvar och i vissa fall 
t.o.m. straffansvar. 

Styrelsearbete är som segling – om havet är stormigt gäller det att vara på sin vakt och reagera snabbt och kraftfullt. - med goda 
förberedelser, rutinerat ledarskap och täta kontroller av färdvägen kan man undvika grundstötning, säger Therese Isaksson (t.h.) 
och lili-ann T Tullborg (t.v.).

Advokatfi rman Magnergård är en 
allmänjuridisk advokatbyrå med 
specialinriktning på försäkrings- och 
skadeståndsrätt.

Utöver försäkrings- och skade-
ståndsrätt är vi också särskilt inriktade 

på fastighetsrätt, familjerätt, brottmål 
och socialrätt. 

Vi är en är en liten byrå med stora 
ambitioner. Vi värdesätter personlig  
kontakt med klienten, vilket utmärker 
vårt arbetssätt.

Polhemsgatan 31 bv  |  Box 8041  | 104 20 Stockholm  |  tel 08-654 10 55  | fax 08-654 40 55
www.magnergard.se  |  advokatfi rman@magnergard.se
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Lågkonjunkturen har inneburit en rejäl 
ökning av antalet företagsrekonstruktio-
ner vilket i sin tur har bidragit till att av-
dramatisera betydelsen av att ett företag 
ansöker om rekonstruktion.
Det finns många fördelar med en före-
tagsrekonstruktion. Förutom möjligheten 
att få gamla skulder nedskrivna med 
upp till 75 procent, är följande effekter 
särskilt påtagliga:
•	 Skydd	mot	 konkurs	 och	 andra	 exeku-

tiva	åtgärder	som	medför	att	bolaget	
kan	fokusera	på	att	lösa	sina	problem.	

•	 Statlig	 lönegaranti	 som	 täcker	 löner	
och	 sociala	 avgifter	 för	 bolagets	 an-
ställda	upp	till	tre	månader	före	och	en	
månad	 under	 rekonstruktionen,	 samt	
under	uppsägningstid	enligt	LAS.	

•	 Vissa	 möjligheter	 till	 undantag	 från	
förhandlingsplikt	enligt	MBL,	vilket	kan	
vara	av	stor	betydelse	när	det	är	nöd-

vändigt	att	fatta	snabba	beslut.	
•	 Skydd	 för	 bolagets	 styrelse	 och	 VD	

mot	 personligt	 betalningsansvar	 för	
bolagets	skatteskulder.

•	 Möjlighet	 att	 erbjuda	 nya	 kreditgi-
vare	och	investerare	förmånsrätt	för	
finansiering.

Rekonstruktionsinstitutet får ofta kritik 
för att många rekonstruktioner miss-
lyckas. En lyckad rekonstruktion av ett 
större företag kräver, förutom kunskap 
om förfarandet och att ansökan görs i tid, 
en genomtänkt strategi för hantering av 
alla praktiska aspekter. 

LIKVIDITET ETT MÅSTE
I utbyte mot att företaget under rekonstruk-
tionen är skyddat mot att avtal sägs upp har 
motparterna rätt till kontant betalning för 
sina prestationer eller, i vissa undantagsfall, 
rätt till säkerhet innan de fullgör sin del av 

avtalet. Skyldigheten att betala kontant gör 
att företaget måste ha likviditet för att hålla 
verksamheten igång under rekonstruktio-
nen. Att ha kontroll på och säkra likviditeten 
är därför den kanske viktigaste uppgiften. 
De ovan angivna ”verktygen”, lönegaranti, 
uppsägningar av kostsamma avtal och till-
skott förenade med ”superförmånsrätt” är 
alla viktiga element för att kalkylen skall gå 
ihop. Även konvertibla lån och hybridlån 
kan ges ut med förstärkt förmånsrätt vilket 
kan vara attraktivt för vissa kreditgivare.

FÖRTROENDET AVGÖRANDE
Vid sidan av alla juridiska frågeställningar 

under rekonstruktionen är det avgörande 
för framgång att företaget får omvärldens 
förtroende för rekonstruktionen, annars 
är den ofta dömd att misslyckas. En viktig 
aspekt i detta avseende är att företaget bör 
sträva efter att hålla ”business as usual”; tan-
ken med rekonstruktionen är ju att bolaget 
skall fortsätta sin verksamhet även efter re-
konstruktionen och då är det viktigt att inte 
alltför stora avsteg från bolagets normala 
aktiviteter har gjorts. Däremot bör bolaget 
ta tillfället i akt att under rekonstruktionen 
göra en ordentlig översyn av verksamheten 
för att identifiera vilka delar som är olön-
samma och därefter åtgärda dessa brister. 

Slutligen bör nämnas att en annan 
nyckel till framgångsrik rekonstruktion är 
informationsgivningen i relation till leve-
rantörer, anställda, övriga borgenärer och 
media. God kommunikation leder i bästa 
fall till att omvärlden får en positiv inställ-
ning till och förtroende för rekonstruktio-
nen som därigenom får större möjligheter 
att lyckas. Ett bibehållet förtroende kan 
dessutom vara en nödvändig förutsättning 
för att bolaget skall lyckas driva sin verk-
samhet efter det att rekonstruktionen av-
slutats, d v s då bolaget utan stöd av rekon-
struktionsinstitutets fördelar skall skapa 
lönsamhet i verksamheten på nytt. 

OLA ÅHMAN
Advokat

Företagsrekonstruktion
– en möjlighet i svårigheterna
just nu är det många företag, vars verksamheter tidigare 
varit bärkraftiga, som har ställts inför ekonomiska problem. 
många gånger misslyckas olika kapitaliseringsförsök, vilket tvingar 
företaget i konkurs. genom att på ett tidigt stadium planera för 
och ansöka om företagsrekonstruktion finns inte sällan förut-
sättningar att efter en sanering av verksamheten fortsätta denna 
i stärkt skick, kanske t o m  med ökad lönsamhet och en mer 
effektiv organisation. Företagsrekonstruktion kan beviljas redan 
när obestånd kan befaras och förutsättningarna att lyckas är ofta 
bättre om ansökan görs innan bolaget är konkursmässigt.

en lyckad rekonstruktion kräver en genom-
tänkt strategi på många plan, skriver Ola 
Åhman. Inte minst viktigt är det att agera i tid.

Nej, och det är vi på DLA Nordic glada för. Nyligen hamnade vi på tio-i-topp listan över advokatbyråer med 
mest nöjda kunder (enligt en undersökning av REGI i samarbete med Affärsvärlden). Och som en extra bonus 
blev vi dessutom utsedda till Sveriges mest prisvärda byrå. 

Så anlita en advokatbyrå som har svar. Läs mer på: www.dlanordic.se

OM VÅRA KUNDER ÄR 
MYCKET NÖJDA, ÄR DE 
DÅ LITE BESVIKNA?
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Den ekonomiska betydelsen av immate-
rialrätten har under kort tid ökat betyd-
ligt. Företagens viktigaste tillgångar är 
inte längre maskiner och anläggningar, 
utan personal och immateriella rättig-
heter som om de hanteras rätt kan skapa 
stora framgångar. I Sverige har det gjorts 
betydelsefulla uppfinningar som bidragit 
till landets utveckling. Kända exempel är 
Lars Magnus Ericssons handtelefon, grun-
daren av skf Sven Wingquists kullager, 
Ruben Rausings Tetra Pak förpackningar, 
Astras läkemedel losec och Håkan Lans 
uppfinningar avseende färggrafik och na-
vigeringssystem för flygplan. På varumär-
kessidan återfinns ikea, h&m, volvo m fl 
och inom upphovsrätten kan den svenska 
framgångsrika musikindustrin illustrera 
betydelsen av upphovsrätten där abba och 
Roxette (Per Gessle) kan utgöra represen-
tativa exempel. 

Betydelsen kan också speglas av vissa 
undersökningar där exempelvis eu-kom-
missionen låtit utreda värdet av patent och 
kommit till slutsatsen att den samlade po-
sitiva tillväxten (i de 8 undersökta eu län-
derna) relaterat till patent uppgick till 1,16 % 
av bnp. För svensk del skulle det motsvara 
36 miljarder kronor, vilket är mer än den 
årliga kostnaden för hela det svenska rätts-
väsendet. Andra undersökningar finns 
som visar att arbetstillfällen går förlorade 
p g a av olaglig kopieringsverksamhet. 
Förutom de hälsoproblem som kan upp-
komma p g a läkemedelskopior, orsakar 
kopiering också säkerhetsproblem vid an-
vändande av flygplans-  och fordonsdelar 
samt leksaker. Problemet slår även mot 
tredje världen där exempelvis den Indiska 
handelskammaren funnit att den Indiska 
regerringen undandragits skatteintäkter 
på 31.25 miljarder dollar.

SVÅR BALANS
Som bekant har immaterialrättssystemet 
utsatts för kritik. Det är viktigt, efter-
som de immateriella rättigheterna måste 
balanseras så att deras ensamrätter inte 
hämmar utveckling och konkurrens på 
ett skadligt sätt. Ett exempel på hur denna 
balansgång hanteras av myndigheter är 
att såväl den europeiska som den ameri-
kanska patentmyndigheten nyligen vidta-
git åtgärder för att inte bevilja patent med 
för låg uppfinningshöjd. 

Det är också en uppgift för domstolarna att 
hitta den rätta balansen mellan ensamrätter-
na och den fria konkurrensen. Advokaterna 
har här en viktig uppgift vid konflikter rö-
rande immateriella rättigheter. Arbetet krä-

ver en långtgående specialisering för att hålla 
sig uppdaterad kring ny lagstiftning och nya 
rättsfall, inte minst från eg-domstolen. 

IPRED GÄLLER SEDAN 1 APRIL
Typiska uppgifter för advokaten kan vara 
att lämna råd om och hur en konkurrent 
skall kunna stoppas att utnyttja en im-
materiell rättighet. I sista hand kan det bli 
fråga om att gå till domstol för att få stopp 
på ett intrång i den immateriella rättighe-
ten. Det finns ett antal sanktioner som kan 
bli aktuella. Genom ipred har sanktions-
möjligheterna utökats. ipred grundas på 
ett eu-direktiv och gäller i Sverige sedan 
1 april 2009. Förutom de vanligaste sank-
tionerna som är förbud mot att fortsätta 
intrånget och skadestånd, kan det numera 
bli aktuellt att olagliga produkter skall tas 

bort från marknaden. Det är genom ipred 
nu också möjligt att få ersättning för att 
publicera avgöranden där någon fällts för 
intrång samt den i media omdiskuterade 
möjligheten att genom domstolsbeslut på 
civilrättslig väg få fram information om 
immaterialrättsintrång. 

Den som blir anklagad för ett intrång 
har normalt ett behov av att försvara sig. 
Även detta kräver ofta specialistkunskap 
hos advokaten. Försvaret kan inriktas på 
att hävda att den immateriella rättighetens 
skyddsomfång är begränsat. Den angripna 
produkten omfattas därför inte av rättighe-
ten. En annan försvarslinje är att hävda att 
rättigheten är ogiltig. Registreringen kan 
ha gjorts felaktigt och skall därför upphä-
vas. Uppfinningen enligt ett patent kan ha 

för låg uppfinningshöjd i förhållande till 
den kända tekniken eller varumärket kan 
vara för likt ett äldre varumärke. En på-
stådd upphovsrätt kan ha för låg verkshöjd 
och skydd saknas av den anledningen. Det 
är inte ovanligt att försvar lyckas genom 
att den immateriella rättigheten förklaras 
upphävd.  

VIKTIGT VID VÄRDERING AV FÖRETAG
Advokaten arbetar inte enbart med dom-
stolskonflikter. Med den utveckling som 
immaterialrätten genomgått under senare 
tid kan det vara lika viktigt att analysera 
och gå igenom vilka möjligheter det finns 
att bygga upp ett skydd. Exempel på detta 
är det skydd som byggts upp avseende 
Hästensrutan (varumärkesskydd) och den 
kända ficklampan Mini Mag Lite, som nu 
i april av Högsta Domstolen ansågs ha till-
räcklig verkshöjd och är därmed skyddad 
av upphovsrätt (brukskonst). 

Som diskuterats ovan blir de immate-
riella rättigheterna allt viktigare för företa-
gens utveckling och det är inte ovanligt att 
företagsförvärv är drivna av att komma åt 
värdefull teknologi, som kan vara patente-
rad, eller ett känt varumärke. Under senare 
tid har det vid företagsförvärv ställts höga 
krav på de advokater som medverkar vid 
förvärven att undersöka och analysera de 
immateriella rättigheterna. Om det skulle 
visa sig att en rättighet har svagheter och 
exempelvis kan riskera att bli hävd av en 

domstol, påverkar det naturligtvis värdet 
och ytterst den köpeskilling som en köpa-
re kan vara beredd att utge vid förvärvet 
av ett företag. 

De immateriella rättigheterna som så-
dana kan också bli föremål för handel, an-
tingen att någon köper rättigheten eller får 
en rättighet att använda densamma. Rätt-
ten att få använda en immateriell rättighet 
som man inte äger brukar kallas licensrätt. 
Licensavtal kan vara omfattande men ib-
land standardiserade och advokaten blir 
en viktig rådgivare även i dessa samman-
hang.  

HÅKAN BORGENHÄLL
Advokat

Immaterialrätt 
– företagets 
viktigaste tillgång
Immaterialrätten – eller Ip (Intellectual property) – som 
det kallas internationellt är ett rättsligt skydd för intel-
lektuella prestationer och kännetecken. 

motivet för de immateriella rättigheterna är att den som 

skapar något utöver det vanliga eller gör en investering, 
skall kunna få en tidsbegränsad ensamrätt. upphovsmän 
och uppfinnare skall belönas för sina prestationer genom 
ensamrätten.

De vIktIgASte 
rättIgheterNA

Upphovsrätt
Upphovsrätten skyddar en mängd olika 
prestationer och då främst litterära och 
konstnärliga verk dit man räknar litteratur, 
musik, film, målningar, industrikonst men 
även skyddet för artister och fotografer. 
Skyddet avser verk som uppnår verks-
höjd, dvs uppvisa självständighet och 
originalitet. Skyddet gäller 70 år efter 
upphovsmannens död.

Patenträtt
Patentskyddet avser tekniska idéer och 
är av mycket stor ekonomisk betydelse, 
inte minst inom läkemedelsindustrin och 
inom annan spetsteknologi. Skyddet fås 
genom registrering om uppfinningen 
är ny och har uppfinningshöjd. Uppfin-
ningshöjd innebär att uppfinningen 
skiljer sig väsentligt från tidigare kända 
tekniska lösningar. Skyddet gäller 20 år 
efter att patentansökan inlämnades.

Varumärkesrätt
Varumärkesrätten innefattar inte enbart 
skyddet för vissa ord och logotyper utan 
även vissa okonventionella kännetecken 
såsom tredimensionella produkter. Kravet 
för att kunna registrera ett varumärke är 
att varumärket kan särskilja produkter från 
andras produkter (särskiljningsförmåga). 
Registreringen gäller i 10 år men kan förnyas 
obegränsat antal gånger. Om varumärket 
inte används under en femårsperiod kan 
registreringen upphävas.

Mönsterrätt 
Mönsterrätten avser skyddet för form-
givning av främst produkter eller delar 
av produkter. För att kunna registrera 
ett mönster måste det vara nytt och ha 
särprägel, dvs mönstret skall tydligt skilja 
sig från tidigare kända formgivningar. 
Skyddstiden är 5 år men kan förlängas 
fyra gånger femårsperioder, dvs total kan 
skyddstiden bli 25 år.

De immateriella rättigheterna har blivit 
allt viktigare för företagens utveckling, 
konstaterar Håkan borgenhäll. vid före-
tagsförvärv ställs höga krav på analysen 
av de immateriella rättigheterna. Om en 
rättighet blir hävd påverkar det företa-
gets värde.
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Att jobba på en affärsjuridisk advokatbyrå 
idag är i allra högsta grad internationellt. Våra 
klienter kommer från världens alla hörn och 
deras verksamheter är globala. Arbetsspråket 
är i allt större utsträckning engelska. På min 
advokatbyrå, som är finsk-svensk, är engelska 
t o m vårt interna arbetsspråk.

Den internationella aspekten gäller inte 
minst för tvister, vilka i dessa oroliga tider blir 
alltmer vanliga. Detta kan kanske för vissa 
vara en smula förvånande eftersom man med 
tvister framförallt tänker på domstolsförfaran-
den, vilka av naturliga skäl är nationella. Inom 
affärslivet avgörs dock många tvister inte i 
domstol utan i stället genom skiljeförfarande.

SKILJEFÖRFARANDE
Skiljeförfarande innebär att parterna i ett 
avtal bestämmer att eventuella tvister med 
anledning av avtalet skall lösas genom ett 
privat tvistlösningsförfarande i stället för i 
domstol. Parterna hänvisar oftast till stan-
dardiserade regler utarbetade av ett skilje-
domsinstitut. Ett sådant skiljedomsinstitut 
finns t ex under Stockholms Handelskam-
mare. Reglerna innehåller bestämmelser 
om hur själva förfarandet rent praktiskt 
ska gå till. 

Ett skiljeförfarande avgörs av en skil-
jenämnd. Oftast utser varje part var sin 
skiljeman –  i stort sett uteslutande jurister 
och väldigt ofta advokater –  varefter dessa 

skiljemän väljer en ordförande. Själva för-
farandet fungerar i stort sett som i dom-
stol. Det hela avslutas nästan alltid med en 
slutförhandling, vilken har stora likheter 
med en huvudförhandling i tingsrätt. Ett 
skiljeförfarande är dock snabbare och mer 
flexibelt än en domstolsprövning, samt 
dessutom konfidentiellt vilket uppskattas 
av många företag. En skiljenämnds dom 
är också slutgiltig. Den går alltså inte att 
överklaga, vilket är en stor skillnad mot en 
domstols avgörande, som ju kan överkla-
gas till både hovrätten och Högsta dom-
stolen.

Till skillnad från domstolstvister är 
det inte ovanligt att parterna i ett skil-
jeförfarande kommer från olika länder. 
Detta är ju ganska naturligt eftersom 
många avtal idag är internationella. Pro-
cessadvokater är därför ofta inblandade i 
internationella tvister, där skiljemännen 
kommer från många olika länder, där 
processpråket är engelska och där annat 
lands lag tillämpas. 

STOCKHOLM CENTER FÖR TVISTLÖSNING
Inte minst i Stockholm är internationella 
tvister mycket vanliga, och då även tvister 

där ingen av parterna har någon anknyt-
ning till Sverige. Stockholm är nämligen 
ett av få center för internationell tvistlös-
ning. Förklaringen är framförallt historisk. 
Under kalla kriget sågs Stockholm som 
en neutral plats för att slita tvister mellan 
öst och väst. Sverige anses även ha många 
kompetenta jurister. I avtal mellan företag 
på skilda sidor av järnridån hänvisades 
därför ofta till skiljeförfarande i Stock-
holm. Denna utveckling har därefter fort-
satt, och idag handläggs fler internationella 
tvister i Stockholm än någon annanstans i 
norra Europa. Ryska parter är fortfarande 
frekventa användare av skiljeförfarande i 
Stockholm, och t ex kinesiska parter blir 
vanligare i takt med att Kina får allt större 
betydelse som ekonomisk stormakt. 

Finns det då några nackdelar med skil-
jeförfarande jämfört med ett domstolsför-
farande? En nackdel som ibland nämns är 
att det ofta blir dyrt. Eftersom det är fråga 
om privat tvistlösning ska inte bara det 
egna ombudet få betalt, utan även skilje-
männen. Och den som förlorar får betala 
allt. För att undvika onödiga kostnader, 
och inte minst de tvister som inte går att 
vinna, är det viktigt att anlita ombud med 

erfarenhet av denna tvistlösningsform. 
Det här är ett område där expertis verkli-
gen lönar sig.

HENRIK FIEBER
Advokat

Stockholm center 
för internationell 
tvistlösning
När jag på 90talet läste 
juridik på Stockholms uni
versitet var det många, både 
innanför och utanför univer
sitetet, som sa ungefär så 
här: – Juridik är väl bra, men 
det tråkiga är att juridiken 
är så nationellt begränsad.
De menade att när man läser 
juridik läser man om svenska 
lagar och svenska domstols-
förfaranden. Därmed skulle 
det bli näst intill omöjligt att 
jobba med internationella 
frågor. Ingen åsikt kunde ha 
varit mer fel. 

I dag handläggs fler internationella tvister 
i Stockholm än någon annanstans i norra 
europa, berättar Henrik Fieber.
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1. I VILKA FRÅGOR BÖR JAG 

KONTAKTA ADVOKAT?

När du känner behov av att ha en rådgi-
vare och samtalspartner i rättsliga frågor. 
Det kan gälla frågor som medför per-
sonliga eller ekonomiska konsekvenser 
för dig: familjerättsfrågor som äkten-
skap, samboförhållande, skilsmässa eller 
arvsfrågor. Köp eller försäljning av fast 
egendom. Tvister som rör arbetet, skat-
tefrågor, avtal och kontrakt, affärs-, bo-
stads- och fastighetsfrågor. Ärenden där 
du blir stämd eller vill stämma någon el-
ler i samband med en polisutredning.

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 konflikt. Ju snabbare 
du kopplar in en advokat, desto större 
är chansen att stötestenarna kan eli-
mineras genom förhandlingar 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 finstilta” är inte alltid 
lätt att finna och det kan vara ännu svå-
rare att tolka det korrekt.

3. HUR FÅR JAG KONTAKT MED 

EN ADVOKAT?

Det vanligaste är att man frågar sina 
vänner och affärskontakter om de kän-
ner någon advokat som de har goda 
erfarenheter av. Många använder också 
Gula Sidorna i telefonkatalogen. Det 
finns också en förteckning över landets 
alla advokater som är utlagd på Advo-
katsamfundets hemsida.

4. HUR VET JAG VILKEN ADVO-

KAT SOM PASSAR JUST FÖR MITT 

BEHOV?
Många advokater annonserar – på Gula 
Sidorna eller i advokatförteckningen 
– vilken verksamhetsinriktning de har. 
När du ringer en advokat och presen-
terar ditt ärende, avgör advokaten om 
han eller hon kan åta sig ditt uppdrag 
eller kanske finner det lämpligare att 

hänvisa dig till någon annan advokat.

5. VAD KOSTAR DET ATT ANLITA 

EN ADVOKAT?

Det finns inga fasta taxor. I sitt arvode 
väger 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 utredningar behöver göras. För 
rättshjälpsärenden finns en timkostnads-
norm som fastställs av regeringen.

6. MAN LÄSER IBLAND I PRESS-

SEN OM JÄTTELIKA ADVOKAT-

RÄKNINGAR?

Det rör mål som pågått mycket länge och 
som krävt stora arbetsinsatser av en eller 
flera advokater och deras medhjälpare, 
expertutredningar med mera. Advoka-
tens arvode ska täcka den egna lönen 
samt lönen till de anställda, sociala av-
gifter, pensioner och försäkringar, samt 
kostnaderna för hyra och kontor. Den så 
kallade timkostnadsnormen är 1104 kro-
nor exklusive moms för år 2009.

7. KAN JAG FÅ HJÄLP MED ADVO-

KATKOSTNADERNA?

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

8. KAN MAN FÅR EN KOSTNADS-

UPPSKATTNING REDAN FRÅN 

BÖRJAN?

Om ärendet du har är klart avgränsat, 
kan du få en uppskattning av kostnader-
na. Gäller det en mer komplicerad frå-
ga, 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 konfliktsitua-
tioner 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 ADVO-

KATEN HELHJÄRTAT 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 
intressen.

10. VÅGAR JAG ANFÖRTRO MIG 

ÅT EN ADVOKAT?

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

11. VAD SKILJER EN ADVOKAT 

FRÅN ANDRA JURISTER SOM ER-

BJUDER RÅDGIVNING?

Vem som helst kan kalla sig jurist och 
sätta upp en juridisk byrå – här finns 
ingen kontroll från samhällets sida. 
När det gäller rätten att få kalla sig 
advokat måste man ha blivit antagen 
av Sveriges advokatsamfund som fun-
nits i över hundra år. För att bli leda-
mot i samfundet måste man ha en jur. 
kand-examen vilket tar cirka fem år 
av akademiska studier. Efter examen 
ska man ha arbetat fem år med juri-
diskt arbete, varav minst tre år som 
biträdande jurist vid advokatbyrå eller 
i egen verksamhet. Därefter ska man 
ha avlagt en godkänd advokatexamen. 
Man ska ha en ordnad ekonomi, vara 
redbar och i övrigt vara lämpad för ad-
vokatverksamhet.

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 finns för att 
förhindra intressekonflikter. 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 Advo-
katsamfundet. I samfundets disciplin-
nämnd ingår åtta erfarna advokater 
och tre ledamöter som tillsätts av reger-
ingen och som svarar för den offentliga 
insynen.

Disciplinnämnden prövar om advo-
katen 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:
• Du ska gifta dig och vill ha äktenskapsförord. Du skiljer 

dig och undrar hur det blir med barn och bostad. Du har 
frågor om sambolagen.

• Du tänker sälja huset eller köpa båt. 
 Hur ska kontraktet se ut?
• Du vill skriva testamente och vara säker på att det blir 

korrekt så att din sista vilja respekteras.
• Du blir stämd inför rätta eller föremål för polisutredning 

med eventuellt efterföljande rättegång. Du behöver ett 
ombud eller en försvarare vid din sida.

• Du funderar på att starta eget företag eller gå ihop 
 med en kompanjon och behöver hjälp med frågor 
 om avtal med mera.
Det här är några exempel på situationer då du behöver en kompe-

tent och erfaren juridisk rådgivare. rådgivare finns det gott om. Det 

finns nämligen inte några bestämmelser som anger vem som har 

rätt att kalla sig jurist och starta juridisk byrå. Det kan vem som helst 

göra. Däremot kan endast den som blivit antagen som ledamot i 

advokatsamfundet kalla sig advokat.

Här ger vi svar på tolv frågor om advokater. vi vill ge dig möjlig-

het att skaffa dig en uppfattning om vad en advokat kan hjälpa till 

med. vi ger även svar på frågor om hur du beter dig om du inte får 

den service du förväntar dig.

?
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Med tiden har dock kraven skärpts, inte 
minst med införandet av miljöbalken 1999. 
En tillståndsansökan innebär nu ett myck-
et omfattande arbete. I många fall räcker 
företagets egna resurser inte till utan ut-
omstående expertis måste anlitas. 

Det har i dag blivit allt vanligare att före-
tagen, vid tillståndsprövning av miljöfarlig 
verksamhet, företräds av advokater med 
miljörättskompetens. Miljörättsadvokaten 
har en viktig roll med hänsyn till de frå-
geställningar av miljörättslig karaktär som 
kan uppkomma under tillståndsprövning-
en. Nedan lämnas några korta exempel.

En central fråga i tillståndsprövningen 
är vilken plats som ska väljas för den sökta 
verksamheten. Enligt 2 kap. 6 § miljöbal-
ken ska man välja en plats som är lämplig 
med hänsyn till att ändamålet med verk-

samheten ska kunna uppnås med minsta 
intrång och olägenhet för människors 
hälsa och miljön. Om man söker tillstånd 
att bedriva verksamhet på en viss plats, 
får det med andra ord inte finnas andra 
platser som är bättre från miljösynpunkt.

ALTERNATIVA PLATSER
I ansökan ska det finnas en redovisning av 
alternativa platser så att tillståndsmyndig-
heten kan bedöma om kravet i 2 kap. 6 § är 
uppfyllt. 

I utredningen av alternativa platser, 
lokaliseringsutredningen, bör man noga 
definiera ändamålet med verksamheten, 
det vill säga vilka förutsättningar som 
måste vara uppfyllda för att verksamheten 
ska kunna bedrivas. Med utgångspunkt 
från dessa förutsättningar får man sedan 
bestämma det område där verksamheten 
kan bedrivas. Därefter bör området ifråga 
inventeras, och de möjliga platser som då 
identifieras bör sedan utredas så att de kan 
redovisas i tillräcklig omfattning i miljö-
konsekvensbeskrivningen. Lokaliserings-
utredningen är en mycket viktig del av an-
sökan, och det är viktigt att den utförs på 
rätt sätt. En bristfällig lokaliseringsutred-
ning kan leda till att tillstånd inte medges.

Tillstånd enligt miljöbalken får för-
enas med villkor. Vanligtvis föreskrivs ett 
så kallat allmänt villkor, som innebär att 

verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig 
överensstämmelse med vad tillståndshava-
ren uppgett i sin ansökan. Beskrivningen 
av verksamheten i ansökan blir därmed av 
stor betydelse. Man måste vara säker på 
att de uppgifter som lämnas är korrekta, 
och man bör vara försiktig med att lämna 
uppgifter som inte är nödvändiga för till-
ståndsprövningen. 

SÄRSKILDA VILLKOR
Även särskilda villkor brukar föreskrivas, 
bland annat villkor med begränsningsvärden. 

I praxis har hittills två slags begräns-
ningsvärden tillämpats; dels gränsvärden 
(värden som aldrig får överskridas), dels 
riktvärden (värden som om de överskrids 
innebär att tillståndshavaren ska vidta åt-
gärder så att värdet innehålls). Gränsvärden 
har föreskrivits med viss säkerhetsmarginal 
i förhållande till bedömd utsläppsnivå och 
ofta för längre tidsperioder, medan riktvär-
den föreskrivits med liten säkerhetsmar-
ginal och för kortare tidsperioder, som ett 
incitament för tillståndshavaren att arbeta 
mer aktivt med utsläppen.

DOMAR VÄCKER FRÅGOR
Miljööverdomstolen har nyligen i ett antal 
domar konstaterat att gräns- och riktvär-
dena bör mönstras ut och ersättas med vad 
domstolen kallar ”begränsningsvärden”, vil-

ket synes vara att jämställa med gränsvär-
den, fast med preciserade krav på hur vär-
det ska kontrolleras. Miljööverdomstolens 
domar väcker vissa frågor. Går det att före-
skriva begränsningsvärden enligt domsto-
lens terminologi i de fall man tidigare bru-
kade föreskriva riktvärden? Är det lämpligt 
att i villkor låsa fast hur kontroll ska ske?

I beskrivningen ovan lämnas endast 
ett fåtal exempel på de frågeställningar av 
miljörättslig karaktär som kan uppkomma 
vid tillståndsprövning av miljöfarlig verk-
samhet. De visar ändå att advokater med 
miljörättslig inriktning har en viktig roll 
vid denna prövning. 

MATS BJÖRK
Advokat

Skärpta krav på 
miljörättskompetens
1969 trädde miljöskyddsla
gen i kraft. en viktig del av 
den nya lagen var bestäm-
melserna om tillståndspröv-
ning av miljöfarlig verksam-
het. Till att börja med ställdes 
relativt enkla krav på hur an-
sökan om tillstånd skulle 
utformas. 

allt oftare anlitar företag specialiserade 
advokater vid ansökan om tillstånd för 
miljöfarlig verksamhet, skriver mats björk. 
kraven och komplexiteten har ökat.

www.ramberglaw.se

Stockholm
Norrmalmstorg 1
111 46 Stockholm
Tel: 08-546 546 00
Fax: 08-546 546 99

Malmö
Jungmansgatan 12
211 19 Malmö
Tel: 040-627 07 20
Fax: 040-627 07 30

Helsingborg
Drottninggatan 7
252 21 Helsingborg
Tel: 042-37 70 60
Fax: 042-37 70 69

Att vända 
läget.

www.klalegal.se

När konjunkturerna svajar är dina affärsjuridiska strategier 

viktigare än någonsin. Att se över affärer, transaktioner och 

avtal är att spela offensivt i ett läge av ekonomisk instabilitet. 

Vi zoomar in dig och ditt företag. Vad finns bakom de juridiska 

frågeställningarna? Hur kan vi göra störst nytta? Det handlar 

om att hitta den mest gynnsamma, affärsmässiga lösningen 

på kort sikt. Att skapa stabilitet i ett längre perspektiv. 

Kontakta oss så berättar vi hur.

Du träffar oss på Engelbrektsgatan 5 i Stockholm. Tfn 08-20 06 10.
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Redan i de medeltida landskapslagarna 
fanns regler om hur köp av fastigheter 
skulle gå till. Det innebär inte att vi har 
med oföränderliga regler att göra. Fastig-
hetsrätten utvecklas ständigt. Inte minst 
under senare år har en rad förändringar 
skett.

NYHETER: 3-D-FASTIGHETER OCH
ÄGARLÄGENHETER
Exempel på det är de nya reglerna om 
bildande av s k tredimensionella fastighe-
ter eller 3-d-fastigheter, som man brukar 
säga. Det är en intressant rättslig figur, 
som innebär att det går att bilda fastig-
heter ”uppe i luften”. Dvs att en framtida 
byggnad kan redan på förhand delas in i 
olika fastigheter. 

Ett skäl till detta kan vara att finansie-
ringen i samband med byggandet under-
lättas. En annan nyhet inom området är 
lagen om ägarlägenheter, som man hop-
pas ska göra det mer attraktivt för de bo-
ende att vilja köpa sin lägenhet genom att 
man tar bort kravet på medlemskap i en 
bostadsrättsförening.

INTRESSANT ALTERNATIV 
I LÅGKONJUNKTUR
I en rådande lågkonjunktur är det givet att 
fastigheter är ett intressant alternativ för 
investerare eftersom fastigheter långsiktigt 
är lönsamma investeringar. Är inte denna 
marknad och denna typ av affärer då en upp-
gift för fastighetsmäklaren? Jovisst, en hel del 
av de frågor som är aktuella i fastighetsaffä-
rer, hanteras också av mäklare. 

Men jämfört med fastighetsmäklaren så 
har en advokat som sysslar med fastighets-
rätt oftast både djupare och bredare kunskap 
på området. Det gäller naturligtvis att veta 
vad man köper, att man gör det på ett kor-
rekt sätt och till rätt pris. Advokatens roll är 
i dessa sammanhang att visa på de olika för-
värvsformer som finns samt att ge informa-
tion om fördelar och nackdelar med dessa.

PLAN- OCH BYGGLAGEN, PBL
Nära förknippad med köp av fastighet är frågor 
om s k detaljplaner och bygglov. Detaljplanen 
beslutas av kommunen och anger vad som får 
byggas på en fastighet. Kommunen måste vid 
sin bedömning av ansökningar om bygglov 

följa detaljplanen. Saknas detaljplan ska beslu-
tet om bygglov kan beviljas eller ej göras utifrån 
en bedömning av om exempelvis det nya huset 
kan motverka kommande planläggning.

Reglerna om planer och bygglov finns i 
Plan- och bygglagen, pbl. Den innehåller en 
lång rad bestämmelser som varje fastighetsä-
gare är skyldig att känna till och att följa.

Exempel på det är fastighetsägares skyldig-
het att inte skapa olägenhet för sina grannar. 
Olägenheter kan uppstå genom olika bygg- och 
anläggningsåtgärder på den egna tomten. En 
annan tvistefråga som är särskilt aktuell under 
sommarhalvåret, är de olägenheter som uppstår 
p g a att en fastighetsägare låter plantera snabb- 

och högväxande träd eller buskar som skuggar 
hos grannen. Vid allvarligare olägenheter kan 
kommunens byggnadsnämnd tvingas ingripa. 
Detsamma gäller om det visar sig att någon 
byggt utan att ha sökt bygglov eller ändrat en 
byggnads användning utan tillstånd.

MÅNGA OLIKA AKTÖRER 
Det finns många olika aktörer inom fastighets-
branschen. Dessa är till exempel fastig-
hetsägaren själv, som när han/hon börjar 
bygga ett hus, kallas byggherre. Det är 
entreprenören, som kan vara byggnads-
firman som sköter arbetena. Kommunen 
som beviljar bygglov och arkitekter och 
andra konsulter som bistår fastighetsäga-
ren med tjänster under projekteringen av 
husbyggnaden. Sist, men inte minst, har vi 
de s k husleverantörerna, dvs de som leve-
rerar s k nyckelfärdiga småhus, vilka tyvärr 
inte alltid motsvarar den dröm småhuskö-
paren närt. Eftersom en byggnad med ett 
nyckelfärdigt småhus måste anpassas till 
grund, ledningsnät m m så är det givet 
att samordningsproblem ibland uppstår. 
Då det gäller mycket stora pengar kan det 
därför vara en god investering att kontakta 
en advokat före fastighets- och husköp. Då 
kan risken minskas för framtida tvister 
med entreprenörer och husleverantörer. 

ANNIKA GUSTAFSSON
Advokat

Fastighetsrätt – lika viktig i 
högkonjunktur som i kristider
fastighetsrätten är ett stort område som innefattar allt från 
juridiska spörsmål om köp och försäljning av fast egendom 
till plan och byggfrågor och miljölagstiftning. Till skillnad 
från sådana rättsområden som IT-rätt och immaterialrätt, är 
fastighetsrätten av mycket gammalt datum.

Fastighetsrätten går långt tillbaka i histori-
en, men förändras och utvecklas ständigt. 
Då det ofta handlar om stora pengar, kan 
det vara klokt att anlita advokat redan 
före köpet, råder annika gustafsson.
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För den som inte själv äger mark krävs att 
man, ensam eller i jaktlag, arrenderar mark för 
att kunna jaga. Kostnaden för ett jaktarrende 
skiljer sig markant beroende på var i Sverige 
du jagar. Arrendeavgiften per hektar kan ligga 
på några kronor uppe i norra Sverige upp till 
flera hundralappar i storstadsområdena. Oav-
sett geografisk placering blir arrendeavgiften 
ofta den största utgiftsposten för jägaren un-
der varje säsong. Att noggrant reglera sitt ar-
rende är därför av största vikt.

Arrende är en nyttjanderätt som upplåts av 
den person som innehar äganderätt till mar-
ken (fastighetsägaren), till jägaren/jaktlaget 
(arrendatorn). En överenskommelse om ett 
jaktarrende kan vara muntlig eller skriftlig 
även om det senare är att rekommendera. 

JAKTMARK I ”AVTALAT SKICK”
Precis lika viktigt som att jägarens bästa vän 
– hunden – skall vara frisk och att geväret 
är väl inskjutet, är att jaktmarken skall vara i 
”avtalat skick”. De villkor som överenskom-
mits i arrendeavtalet skall naturligtvis vara 
tydliga och rättvisande. Båda parter skall 
bl a veta vilket område som omfattas av ar-
rendet och vilka djur som får jagas. Vidare 
måste man naturligtvis vara överens om ar-
rendetiden och arrendeavgiften.

Förutom överenskommelsen mellan 
parterna finns det regler i både jordabalken 
och jaktlagen som är tillämpliga vid jaktar-
rende, till exempel avseende arrendetid, 
uppsägning och överlåtelse av arrendet. 
Vissa av dessa bestämmelser kan parterna 
fritt avtala bort, andra är tvingande. Av ar-
rendeavtalet skall tydligt framgå att det är 
ett jaktarrende. Har jaktlaget tillgång till en 
stuga för övernattning på jaktmarken gäller 
särskilda regler för detta hyresförhållande. 
Olika arrendeformer/nyttjanderätter kan 
på vissa punkter skilja sig markant var-
för det är viktigt för såväl fastighetsägaren 

som arrendatorn att veta vad man kommer 
överens om. Tyvärr är många avtal om jakt-
arrende bristfälliga.

VIKTIGT MED TYDLIG 
ÖVERENSKOMMELSE
En tydlig överenskommelse är i dagslä-
get ännu viktigare än tidigare. Har fastig-
hetsägaren utlovat att det är god tillgång 
på vilt blir naturligtvis arrendatorn be-
sviken när det visar sig att något av våra 
stora rovdjur passerat över marken och 
rensat den på jaktbart vilt. Vad skall jä-
garen då göra? Skulle han ha inspekterat 
marken innan, eller är det en risk man 
får ta? Den stora frågan blir hur man i 
detta fall kan komma ur avtalet som kan 
vara slutet på flera år.

Finanskrisen påverkar även jakten. Vi 
står idag inför en helt annan ekonomisk 
verklighet än för ett år sedan. Jägaren 
vill fortfarande ha avkoppling, kanske 
i större utsträckning nu än någonsin, 
men inte till vilket pris som helst. Fastig-
hetsägaren har ett behov att behålla in-

täkterna. Om dessa två intressen inte är 
förenliga vill kanske någon av parterna 
säga upp arrendet vilket normalt inte går 
i ett löpande avtal.

RÄTT TILL ANDRAHANDSUTHYRNING?
En möjlighet att lösa den beskrivna situa-
tionen är att arrendatorn i avtalet får en 
rätt att hyra ut en del av marken i andra 
hand, eller får rätt att dela upp jakten un-
der året och då t ex skulle ha rätt att hyra 
ut vakjakt på vildsvin under vår och som-
mar. Rätt till andrahandsuthyrning före-
ligger dock bara om man särskilt överens-
kommit om detta.

Samtliga dessa frågor är kanske inte så-
dana som vare sig jägare eller fastighetsä-
gare tänker på vid ingåendet av ett jaktar-
rende men som kan få stora konsekvenser 
för båda parter. 

Som både jägare och jurist skulle jag 
därför råda alla jägare att vara noggranna 
och tänka igenom villkoren för arrendet 
innan en överenskommelse sker och kan-
ske också innan avtalet träffas låta en advo-
kat granska det. Det är ofta en försäkring 
som kan spara både pengar och obehag.

FELIX LJUNGGREN
Biträdande	jurist

Stora skillnader 
i kostnad för 
jaktarrende
Nästan 300 000 personer 
jagar i Sverige varje år. vissa 
jagar enbart för nöjes skull, 
andra har det som sin heltids-
sysselsättning. Oavsett vilket 
är det för den enskilde jäga-
ren oftast stora kostnader för-
knippat med jakten – tid, ut-
rustning, avgifter, licenser etc.

Som jägare och jurist råder jag alla jägare 
att vara noggranna med villkoren för arren-
det, skriver Felix ljunggren.

Kvalitet, snabbhet och tillgänglighet sedan 1942
Affärsjuridik (svensk och internationell) • Arbetsrätt • Bolags- och annan associationsrätt • Boutredningar

Familjerätt • Fastighetsrätt • Företagsöverlåtelser • Försäkrings- och skadeståndsrätt • IT-rätt • Miljörätt • Obeståndsrätt
Patent- och annan immaterialrätt • Processrätt och skiljeförfaranden
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Advokaten, som har funnits sedan 1935, ges ut av 
Sveriges advokatsamfund. Tidskriften kommer ut med 
nio nummer per år. Innehållet i Advokaten speglar 
advokatkårens yrkesfrågor, problem och utveckling samt 
rättsvetenskapliga frågeställningar.

Redaktionen arbetar ständigt med att utveckla tid-

skriftens form och innehåll. Ett inslag som fått mycket 
positiva läsarreaktioner är månadens gästkrönikör. 
Bland de krönikörer som medverkat kan nämnas Jan 
Guillou, Sten Heckscher och Beatrice Ask.

Prova på en halvårsprenumeration, fem utgåvor, för 
endast 106 kronor inklusive moms.

Prova på
Advokaten

Tidskriften Advokaten
”Prenumeration/juni 2009 Svd”
Box 27321
102 54 STOCKHOLM

Tidskriften Advokaten, tel 08-459 03 25, fax 08-662 30 19, e-post: advokaten@advokatsamfundet.se

Namn: _____________________________________________________________________

Företag/organisation: _________________________________________________________

e-post:  _____________________________________________________________________

Telefon:  ___________________________________________________________________

Adress:  ____________________________________________________________________

Postadress:  _________________________________________________________________

4 Ja tack, jag beställer en halvårsprenumeration på tidskriften
Advokaten och betalar 106 kronor för fem nummer.

Tidskriften Advokaten är en av Sveriges viktigaste tidskrifter inom rättsområdet. 
Advokaten har stor bredd på det redaktionella innehållet. Vi berättar konkret 
om de vardagsnära frågorna för advokatkåren samtidigt som vi sakligt och analy
serande visar på de stora förändringarna.


