
ADVOKATER och ETIK
Ingår som bilaga i Svenska Dagbladet den 2 juni 2004

Etik lönar sig
Efter företagsskandaler som Enron, Worldcom,
Parmalat och Skandia är de flesta företag i dag
medvetna om att etik lönar sig. Det har advokat-
kåren varit sedan länge. Om detta skriver Anne
Ramberg, advokat och generalsekreterare i Sveri-
ges advokatsamfund.

SIDAN 3

Kod för bolagsstyrning
Förtroendekommissionen avslutade sitt uppdrag
i april 2004 i och med överlämnandet av betän-
kandet Näringslivet och förtroendet och kod-
gruppens förslag. Advokat Wilhelm Lüning 
skriver om förslaget till kod för bolagsstyrning.

SIDAN 7

Självreglering 
eller lagstiftning
Advokaten och vice ordförande i styrelsen för
Sveriges advokatsamfund Stefan Lindskog inter-
vjuas om en fråga som är mycket aktuell och är
en varm förespråkare för självreglering.

SIDAN 8

Så arbetar
disciplinnämnden
Claes Peyron, advokat och ordförande i Sveriges
advokatsamfunds disciplinnämnd, skriver om
samfundets disciplinverksamhet.

SIDAN 9

Sarbanes-Oxley Act
Detta är en del av den omfattande och stränga
lagstiftningen som följt i spåren av alla företags-
skandaler. Ämnet behandlas av Axel Calissen-
dorff, advokat och ordförande i styrelsen för Sve-
riges advokatsamfund.

SIDAN 10

Höga krav 
på advokater
En beskrivning av det etiska regelverk som advo-
kater har att beakta i sin yrkesutövning beskrivs
av Lena Frånstedt Lofalk, advokat och ledamot
av Sveriges advokatsamfunds styrelse.

SIDAN 6

Corporate Social Responsibility
– utveckling mot en mer tvingande reglering?
Ett förslag till normer för företags ansvar för mänskliga rättigheter diskuteras just nu inom FN. Om detta skriver 
advokat Jakob Ragnwaldh och jur.kand. Paola Konopik.

SIDAN 11

Ekobrottmål ställer särskilda krav
Ekonomiska brott har blivit allt vanligare, och målen är ofta omfattande och komplicerade. Det ställer krav på advoka-
terna, konstaterar advokat Leif Gustafson. SIDAN 12



Wistrand Advokatbyrå värdesätter lagarbete, samtidigt som vi ger stor
individuell frihet till kvalificerade jurister som vill odla sin special-

kompetens. Det ger resultat. Wistrand växer, senast genom samman-
slagning med en byrå i Malmö, en ny delägare i Göteborg och två erfarna
advokater som rekryterats till Stockholmskontoret.

Wistrand har mer än 130 medarbetare, varav 90 jurister.

Wistrand växer med
nyadelägare iStockholm,

Göteborg och Malmö

Lars Andersson, delägare
bolagsrätt, entreprenadrätt,
processer- och skiljeför-
faranden. malmö

Carl Ekberg, delägare
skatterätt. malmö

Fredrik Jacobsson, delägare
immaterialrätt, tryckfrihets-
och medierätt samt arbets-
rätt. malmö

Mats Knöös, delägare
arbetsrätt, miljörätt och
företagsöverlåtelser. malmö

Wistrand Advokatbyrå | sthlm@wistrand.se | gbg@wistrand.se
malmo@wistrand.se | www.wistrand.se

Rose-Marie Lundström, del-
ägare försäkring, processer-
och skiljeförfaranden. 
stockholm

Anders Perborn, delägare
företagstransaktioner,
bolagsrätt och börsrätt.
malmö

Martin Wedén, delägare
bolagsrätt, börsrätt och 
företagsförvärv. göteborg

Ola Wiklund, delägare
konkurrens-, eu- och
offentlig rätt. stockholm

Via våra internetbaserade kommentarer får du snabbt tillgång 
till kvalificerade analyser direkt i din egen dator.Vi har valt ut våra
mest populära djupa kommentarer ur Norstedts Blå och Gula
Bibliotek och Norstedts Laghandböcker och länkat hänvisningarna
till Sveriges Rikes Lag på
Internet.

I det lättanvända sökverktyget kan 
du göra enklare eller mer avance-
rade sökningar. Du kan också enkelt
skriva ut de sidor du behöver. Vi har
även samlat hänvisningar till bland
annat rättsfall och förarbeten som
gjorts i kommentaren i en överskåd-
lig förteckning.

Har du tillgång till Sveriges Rikes
Lag på Internet kan du även komma
åt de hänvisade avgörandena och 
förarbetena i kommentaren via länkar.

Idag finns kommentarerna till Aktiebolagslagen, Brottsbalken, Inkomstskatte-
lagen, Rättegångsbalken och Sekretesslagen tillgängliga. Under året kommer vi att
lansera ytterligare kommentarer.

Läs mer och beställ på www.nj.se/juriforum

Norstedts djupa kommentarer
– nu på Internet!

Norstedts Juridik AB 106 47 Stockholm  •  Besök Råsundavägen 18   
Tel 08-690 91 00  •  kundservice@nj.se  •  www.nj.se
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DAGENS AFFÄRSJURIDIK ser inte ut som gårdagens. Och morgon-
dagens kommer inte att se ut som dagens. De snabba förändringarna
på den rättsliga och ekonomiska spelplanen kräver advokater som kan
se längre än till paragraferna. Och som förstår att kunskap är färskvara.

Därför samlar vi kontinuerligt våra erfarenheter från svenska och 
internationella uppdrag i en gemensam kunskapsbank. Den kunskap
som uppstår i ett ständigt tankeutbyte mellan jurister med olika

inriktningar blir då tillgänglig för alla medarbetare.

Som klient har du därför alltid tillgång till våra samlade erfarenheter
genom den jurist du arbetar direkt med. Han eller hon kopplar in den

grupp av specialister som ditt uppdrag och dina affärsmål kräver.

Kanske är det just det här sättet att tänka och arbeta som gör oss 
tongivande inom svensk affärsjuridik, förutom att vi är inblandade i
flertalet större affärer som görs i Sverige, i snart sagt alla branscher.
Det ger oss erfarenheter som blir nya insättningar i vår kunskapsbank.

Kunskap är lätt att bära
FRAMFÖR ALLT om man 

är många som bär

www.mannheimerswartling.se

ADVOKATFIRMAN

LORENIUS & PARTNERS
Affärsjuridik  •  Fastighetsrätt  •  Arvsrätt  •  Processrätt

08-679 59 30
Kostnadsfri rådgivning per telefon

ADVOKATFIRMAN LORENIUS & PARTNERS
Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm

Fax 08-661 20 04, e-post: advokat@lorenius.se
www.lorenius.se

Sundberg & Lindblom
ADVOKATBYRÅN

Allmän rättshjälp - Rättskydd

Advokat Staffan Sundberg
Advokat Michael Lindblom

Advokat Henric Källén

Samarbetande advokat

• Affärsjuridik • Familjerätt
• Arbetsrätt • Fastighetsrätt
• Arvsrätt • Försäkringsrätt
• Avtalsrätt • Hyresrätt
• Banktvister • Köprätt
• Bolagsrätt • Skadeståndsrätt

• Brottsmål

Kostnadsfri rådgivning per telefon

Arsenalsgatan 4, 111 47 Stockholm

08-611 99 11



Denna bilaga har som huvudtema
etik. Efter företagsskandaler som
Enron, Worldcom, Parmalat och

Skandia är de flesta företag i dag medvetna
om att etik lönar sig om inte annat för att
alternativkostnaden kan bli gigantisk. Mer
än nittio procent av de 500 största företagen
i världen har antagit etiska koder. Inom FN,
OECD, EU, Internationella handels-
kammaren och ideella organisationer pågår
arbete med att utarbeta etiska regelverk.

I Sverige har nyligen Erik Åsbrink pre-
senterat ett förslag till företagskod. Etiska
regelverk leder inte sällan till lagreglering.
Exempel på detta är Sarbanes–Oxley Act.
Frågan om självreglering kontra lagstiftning
har ånyo aktualiserats. Gränsdragningen
mellan etiska och rättsliga regler kommer på
sikt att förskjutas. Etiska principer kommer
med sannolikhet att utvecklas till vedertag-
na normsystem likt god redovisningssed
eller god advokatsed. Kraven på att formu-
lera, implementera och redovisa etiska reg-
ler, liksom tillämpningen av dessa regelverk
kommer att öka. Affärsadvokater har på
senare tid därför i ökad omfattning kommit
att fungera som rådgivare också i etiska frå-
gor.

Det är naturligt då advokatkåren sedan
lång tid har ett väl utvecklat etiskt regelverk
som löpande följs upp och revideras.

Advokater ställs dagligen inför etiska
dilemman. Advokatyrkets legitimitet bygger
på upprätthållandet av vissa kärnvärden.
Dessa är lojaliteten mot klienten, konfiden-
tialiteten och oberoendet. Dessa kärn-

värden utsätts då och då för angrepp från
andra motstående intressen. Färska exempel
på detta är penningtvättsdirektivet som
innebär att advokater skall vara skyldiga att
ange sina klienter vid misstänkt
penningtvätt och därtill förhindrade att
omgående underrätta klienten härom.
Andra exempel är kravet på att advokaters
konflikthantering skall göras mer
”affärsmässig”.

Idet praktiska arbetet ställs advokater
ofta inför intressekonflikter av olika
slag. Vårt etiska regelverk innefattar

stränga regler för hur advokaten skall hante-
ra dessa situationer. Reglerna avser att för-
hindra att jävssituationer uppkommer. En
grundläggande regel är att varken klienten
eller advokaten förfogar över ett eventuellt
jäv. Föreligger en intressekonflikt kan den
inte botas genom ett samtycke från
klienten. Advokaten måste frånträda
uppdraget/uppdragen.

Denna regel är ett uttryck för den 
i princip ovillkorliga lojalitetsplikten mot
klienten. Advokaten får inte av kommer-
siella skäl söka övertyga sin klient om att
denne genom samtycke skall befria advoka-
ten från vad etikreglerna kräver. Regeln har
goda skäl för sig. Redan i den situationen
att advokaten skall söka övertyga sin klient 
om att denne skall efterge lojalitetsplikten 
innebär i sig att en konfliktsituation
uppstår.

Det är aldrig tillåtet att åta sig ett
uppdrag när en intressekonflikt är för han-
den eller när betydande risk föreligger att en
sådan konflikt kan uppkomma. Det är
advokatens ansvar att vidmakthålla sitt obe-
roende och att intressekonflikter undviks.
Ett samtycke från klienten undanröjer inte
intressekonflikten. Även om en enskild kli-
ent vid ett givet samtycke inte skulle lida
skada i en konkret situation riskerar tilltron
till oberoendet och advokatetiken att under-
grävas. Också i förhållandet mellan klienten
och advokaten finns betydande risker med
att acceptera ett samtycke. För att klienten
skall kunna grunda sitt samtycke på relevant
information krävs att advokaten lämnar all

viktig information, om andra klienter och
om bakgrunden till konflikten. Detta kräver
samtycke från övriga klienter. Redan den
omständigheten att advokaten ska begära in
ett samtycke från klienten innebär en
intressekonflikt. Detta utesluter inte att det
i vissa situationer kan vara påkallat att ta
kontakt med en tidigare klient eller med en
nuvarande för att inhämta information för
att kunna bedöma om en klientkonflikt exi-
sterar eller ej.

För några år sedan hade Advokat-
samfundets styrelse att ta ställning till
ett då nytt fenomen. Börsintroduktio-

nerna duggade tätt. Unga entreprenörer
startade företag och marknaden välkomna-
de dem. De saknade inte sällan erforderligt
rörelsekapital för att få behövlig advokat-
hjälp. Också en del advokater kom att se en
affärsidé i att hjälpa dessa företag, ofta inom
IT-sektorn eller någon annan s k omogen
bransch, mot betalning i annat än pengar.
Det var normalt fråga om aktier och optio-
ner i klientföretaget.

Styrelsen uttalade då att det inte var för-
enligt med god advokatsed att ta betalt i
annat än sedvanliga betalningsmedel, dvs.
pengar. Det skulle innebära ett hot mot
oberoendet och lojalitetsplikten mot klien-
ten. Genom sitt delägande i klientens bolag
skulle advokaten kunna hamna i en in- 
tressekonflikt i förhållande till sin klient.
Advokaten skulle kunna få ett intresse som
stred mot klientens. Därför är det också för-
bjudet i Sverige liksom i de flesta övriga
europeiska länder att ta betalt genom provi-
sionsavtal eller s k contignency fee, dvs en
andel i tvisteföremålet.

Iapril månad meddelade styrelsen ett
nytt vägledande uttalande angående
intressekonflikter i samband med bud-

givning avseende förvärv av företag.
Styrelsen fann också i detta ärende att

det var oförenligt med god advokatsed att
en och samma advokatbyrå företräder flera
budgivare som då tävlar med varandra för
att komma ifråga som förvärvare av bolaget.

Detta uttalande innebär endast ett fast-

slående av vad som redan gäller. Det ligger i
klientens intresse att advokaternas lojalitet
inte kan ifrågasättas. Det är till deras skydd
som de stränga etikreglerna införts. Från
kommersiell utgångspunkt kan uppfyllandet
av etikreglernas krav givetvis kortsiktigt
medföra en olägenhet. Advokaten måste
avstå från ett uppdrag och därmed från en
intäkt. Det priset är den som vill tillhöra
advokatkåren beredd att betala.

Det räcker inte att vara laglydig. Man
måste ofta dessutom ta ett samhällsansvar
och ett yrkesansvar som går avsevärt längre.
Hänsyn till rykte, allmänna opinionen och
dess påverkan på ett företags sociala anseen-
de och därmed på dess varumärke har fått
ökad betydelse.

Etik lönar sig. I själva verket är ofta
alternativkostnaden till ett etiskt godtagbart
beteende gigantisk. Den goda moralen är en
viktig, om än osynlig, post i företagets
balansräkning. Överträdelser kan fort landa
på resultaträkningen.

ANNE RAMBERG

ADVOKAT OCH GENERALSEKRETERARE 

I SVERIGES ADVOKATSAMFUND
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Sveriges advokatsamfund bildades på
enskilt initiativ 1887 och fick officiell sta-
tus när nya rättegångsbalken trädde i kraft
1948. Vid bildandet var ledamöterna 38
till antalet. Samfundet har numera cirka 
4 200 ledamöter. Under de senaste 20 åren
har antalet ledamöter mer än fördubblats.

Advokatsamfundet är reglerat i rättegångs-
balken och samfundets stadgar fastställs av
regeringen. Endast den som är ledamot av
samfundet har rätt att använda titeln advo-
kat.

Advokatsamfundet är en privaträttslig
sammanslutning med ändamål att upprätt-
hålla en etiskt och professionellt hög kvalitet
inom advokatkåren, att följa rättsutvecklingen
och verka för att samfundets erfarenhet kom-
mer denna till godo, att tillvarata advokater-
nas allmänna yrkesintressen samt att verka för
sammanhållning och samförstånd mellan
advokaterna.

ADVOKATSAMFUNDET anlitas i stor
utsträckning som remissorgan och avger ytt-
randen över i princip alla förslag till central
lagstiftning. Samfundet deltar även i den
offentliga debatten i ämnen som anses
särskilt angelägna för rättsutvecklingen.
Advokatsamfundet bedriver också viss
offentligrättslig verksamhet. Genom en
reglering i rättegångsbalken tilldelas samfun-
det förvaltningsuppgifter som innefattar
myndighetsutövning, framförallt i fråga om
den disciplinära verksamheten.

Advokatsamfundet är geografiskt indelat 
i sju avdelningar, var och en med lokal verk-
samhet och avdelningsstyrelse. Avdelningssty-
relserna avger yttranden till samfundets styrel-
se bl a i ärenden angående ansökningar om
inträde i samfundet. Ledamöternas bestäm-

mande inflytande över Advokatsamfundet
utövas genom fullmäktige, som utses av avdel-
ningarna.

Fullmäktige sammanträffar en gång per år
och väljer Advokatsamfundets styrelse, som
består av nio ordinarie ledamöter, nio supple-
anter, ordförande och vice ordförande.

Fullmäktige väljer också ordförande, vice
ordförande och sex ledamöter till disciplin-
nämnden. De återstående tre ledamöterna av
disciplinnämnden, de offentliga representan-
terna, utses av regeringen. I sin verksamhet är
disciplinnämnden helt självständig.

Vart tredje år hålls allmänt advokatmöte

då ledamöterna samlas till föredrag och
debatter i aktuella rättspolitiska frågor och
yrkesfrågor.

REGLERINGEN AV Advokatsamfundet syftar
till att tillförsäkra den rättssökande allmän-
heten kvalificerade ombud och biträden. En
advokat är enligt lag skyldig att iaktta god
advokatsed och är i sin verksamhet underkas-
tad samfundets och Justitiekanslerns tillsyn.
Samfundets kontroll i etiskt hänseende ut-
övas genom dess disciplinnämnd. Vad som är
god advokatsed utvecklas genom uttalanden
av styrelsen samt genom disciplinnämndens
avgöranden.

Ett disciplinärt ingripande kan leda till
påföljderna uttalande, erinran, varning, var-
ning med straffavgift eller uteslutning.

Advokat får endast den kalla sig som har
blivit antagen som ledamot av Sveriges advo-
katsamfund. Vem som helst får däremot star-
ta en juridisk byrå. Det finns inte heller några
krav på utbildning eller erfarenhet för att få
kalla sig jurist och erbjuda juridisk rådgiv-
ning i Sverige.

FÖR ATT BLI ADVOKAT fordras däremot
omfattande teoretisk och praktisk utbildning.
Efter cirka fem års juridisk utbildning och
jur.kand.-examen vid universitet krävs fem
års juridiskt arbete. Under minst tre av dessa
fem år skall man ha tjänstgjort som biträdan-
de jurist vid en advokatbyrå eller drivit egen
juridisk byrå.

Från och med den 1 januari 2004 krävs
dessutom att sökanden skall ha avlagt advo-
katexamen.

Under 2003 antog fullmäktige ett förslag
om professionell vidareutbildning av advoka-
ter. Enligt de riktlinjer som styrelsen har fast-
ställt skall varje yrkesverksam advokat
genomgå minst 15 timmar strukturerad ut-
bildning varje år.

Advokatsamfundet har sitt kansli på
Djurgården i Stockholm. Kansliet leds av en
generalsekreterare, för närvarande advokat
Anne Ramberg.

I Advokatsamfundets fastighet finns även
Juridiska biblioteket i Stockholm, som är
öppet för alla med en juristexamen och för
juridikstuderande. Juridiska biblioteket är ett
av Sveriges främsta juridiska fackbibliotek
med en boksamling på uppemot 50 000
band.
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Sveriges advokatsamfund 
– en presentation

www.advokatsamfundet.se

o Vid utgången av 2003 hade i Sveriges advokat-
samfund 4 113 ledamöter. Av de verksamma
advokaterna var 3 027 män och 681 kvinnor.

o Under 2003 fick Advokatsamfundet 309 nya
ledamöter. Av dessa var 201 män och 99
kvinnor.

o Advokatkåren omsätter sammanlagt drygt 6
miljarder kronor.

o Knappt en tredjedel av alla advokatbyråer är
enmansbyråer och nära hälften av alla advokater
arbetar på en byrå med högst tre verksamma
advokater.

o  I Sverige finns 1 216 biträdande jurister. Av
dessa är 656 män och 560 kvinnor.



Advokatfirman Lindahl är en av Sveriges ledande affärsjuridiska byråer och biträder svenska och utländska klienter inom alla affärsjuridiska områden. Lindahl har kontor i Stockholm, Göteborg,
Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Vi är 180 personer varav 110 jurister. www.lindahl.se
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Innan NASA skickade ut sina första astronauter i rymden
upptäckte man att vanliga kulspetspennor inte fungerade
i viktlöst tillstånd, eftersom bläcket inte rann nedåt. 

För att lösa problemet anlitades ett av de största kon-

sultbolagen i USA. Tio år och 12 miljoner dollar senare
presenterades ”rymdpennan”. Ryssarna tog en helt vanlig
blyertspenna.

Sunt förnuft ska man aldrig underskatta. 

www.cederquist.se  Box 1670 • 111 96 Stockholm Besöksadress: Nybrokajen 15
Telefon: 08-463 65 00  Telefax: 08-678 01 70

Svensk och internationell affärsjuridik med särskild inriktning på corporate finance,
immaterialrätt & IT-rätt samt skiljemanna- & processrätt
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På en advokat ställs höga krav.
Liksom för andra konsulter gäl-
ler förstås att advokaten måste
vara skicklig i sitt yrke. Men
därutöver har advokaten ett
etiskt regelverk att förhålla sig
till i sin yrkesutövning, regler
som mejslats fram under decen-
nier och som fortlöpande
kompletteras och utvecklas.

Den omedelbara effekten av regler-
na är en kvalitetssäkring av advo-
katkåren vilket går hand i hand
med reglernas yttersta syfte att till-
varata klientens intressen. Något
tillspetsat kan åtagandet att verka
under det etiska regelverket sägas
motsvaras av att advokaten i flera
avseenden intar en särställning, t ex
på så sätt att advokaten inte annat
än i undantagsfall kan tvingas
avslöja anförtrodd information.

Nyttan av detta är naturligen klien-
tens, genom att vända sig till en
advokat kommer klienten i åtnju-
tande av vissa förmåner.

DET ADVOKATETISKA regelverket
innehåller både stort och smått
men tre bärande element kan
urskiljas. Dessa kan sammanfattas
under rubrikerna oberoende, sekre-
tess och intressekonflikt/jäv.

Vad innebär då kravet på obero-
ende? Oberoende är den som står
fri från bindningar, synliga såväl
som osynliga. Advokaten får därför
inte vara anställd annat än på advo-
katbyrå och i advokatbyrå får bara
advokater vara delägare. På så sätt
tillses att den anställde advokaten
bara är underordnad den som har
att följa samma regler som advoka-
ten själv.

Därefter till sekretessen. Advo-
katens skyldighet att iaktta sekre-
tess är absolut och obegränsad i
tiden. Som huvudregel kan advoka-
ten inte ens bekräfta att en viss per-
son eller ett företag är klient på
byrån.

Det är inte så svårt att föreställa
sig situationer då en klient t ex av
taktiska skäl eller därför att saken är
mycket känslig, inte vill avslöja att

man sökt juridiskt biträde. Sekretes-
sen gäller faktiskt även sådan infor-
mation som advokaten fått sig
anförtrodd av klienten men som
finns att hämta i officiella källor
såsom information i en stäm-
ningsansökan som givits in till tings-
rätten. Den som vill ha sådan infor-
mation får då vänligen vända sig till
tingsrätten, inte till advokaten.

NATURLIGTVIS HÄNDER DET
ofta att klienten ber sin advokat
lämna ut viss information och
kanske också vara den som för kli-
entens räkning håller kontakt med
media, och mot detta finns förstås
inga hinder. Det är klienten som
disponerar över sekretessen.

Slutligen några ord om intresse-
konflikter. Föreligger intressekon-
flikt är advokaten jävig och kan inte
ta uppdraget. Med intressekonflikt
avses den situationen att advokaten
företräder ett intresse som strider
mot klientens eller kanske själv har
ett intresse i saken som strider mot
klientens intresse. Även då advoka-
ten tidigare företrätt motparten
föreligger intressekonflikt så länge
advokaten fortfarande har informa-
tion från det förra uppdraget som
kan tänkas få betydelse. I dessa

sammanhang talar man ofta om
karenstid och det ses nog som själv-
klart att advokaten inte kan avsluta
ett ärende för en klient ena dagen
för att dagen efter ta ett uppdrag
mot denne, och det alldeles obero-
ende av om det finns information
som kan tänkas få betydelse.

NÄR REGLERNA OM intressekon-
flikt behandlas är det värt att påpe-
ka att problemet inte undanröjs
genom att berörda klienter lämnar
sitt samtycke. Två klienter med
motstridiga intressen kan säkert
vara generösa med samtycke i
inledningsskedet men när det så
småningom visar sig att den ene
inte fick önskad framgång ligger det
nära till hands att i efterhand ifrå-
gasätta om advokaten verkligen
gjorde sitt yttersta eller möjligen lät
andra hänsyn styra. Vid intresse-
konflikt gäller byråjäv, är en advokat
på byrån jävig så är även övriga det.

Etiska frågor har kommit allt-
mer i fokus under senare tid. För
advokaten är etiken sedan länge ett
naturligt inslag i arbetet och något
som advokaten är van att hantera.

Genomgången utbildning i
advokatetik har i många år varit ett
krav för att bli antagen som advokat

och sedan den 1 januari 2004 gäller
även krav på avlagd advokatexamen.
Vid advokatexamen prövas de etiska
kunskaperna grundligt, särskilt för-
mågan att uppmärksamma och lösa
etiska problem i praktiska situa-
tioner. Det är alltså väl sörjt för att
advokatkåren även framöver kom-
mer att tillgodose högt ställda etiska
krav.

LENA FRÅNSTEDT LOFALK

ADVOKAT OCH LEDAMOT AV STYRELSEN FÖR

SVERIGES ADVOKATSAMFUND

WE SPEAK YOUR LANGUAGE OF BUSINESS

COPENHAGEN  GOTHENBURG  MALMOE  STOCKHOLM  TALLINN  WARSAW

www.maqs.com

Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook (MAQS) is an
international law firm with strong presence in the
region of Scandinavia and the Baltic Sea. 

Our clients are national and international companies
and public organizations.

We strive to be trustworthy business partners
beyond the legal environment, across the borders.

Det ställs höga krav på advokater 

o Från och med den 1 januari 2004
har ett krav på professionell vidareut-
bildning, 15 timmar per år, införts för
alla advokater.

o Utbildningen för advokatexamen är
uppdelad på tre delkurser och avslu-
tas med examination.
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BAKGRUND
I september 2002 tillsatte regering-
en en kommission för att analysera
behovet av åtgärder som säkerstäl-
ler förtroendet för det svenska när-
ingslivet. Till ordförande i kom-
missionen utsågs förre finansminis-
tern Erik Åsbrink. Kommissionen,
som antog namnet Förtroende-
kommissionen, bestod i övrigt av
personer med betydande kunskaper
i och erfarenheter av svensk när-
ings- och samhällsliv.

Förtroendekommissionen av-
slutade sitt uppdrag i april 2004 i
och med överlämnandet av betän-
kandet Näringslivet och förtroen-
det (SOU 2004:47).

Förtroendekommissionen kom
under våren 2003 fram till att Sveri-
ge ”i likhet med andra utvecklade
länder borde ha en nationell kod för
bolagsstyrning” och en särskild
arbetsgrupp bildades, Kodgruppen.
Den 21 april 2004 offentliggjordes;
Svensk kod för bolagsstyrning. För-
slag från Kodgruppen (SOU
2004:46). Kodgruppens förslag
avses bli föremål för remissbehand-
ling. Avsikten är att koden skall
kunna tillämpas från och med 2005.

FORTSATT SJÄLVREGLERING
Under de senaste åren har den
svenska s k självregleringen ifråga-
satts som modell för tillskapandet
och upprätthållandet av regler
inom näringslivet. Även om Sveri-
ge knappast kan sägas ha gått fritt
från företagsskandaler av olika slag,
torde de flesta inom näringslivet
verksamma vara överens om att
fördelarna med självreglering över-
väger nackdelarna.

Kodgruppens förslag tar sikte på
svenska börsnoterade aktiebolag
och har i flera hänseenden sin före-
bild i den brittiska Combined
Code. Flertalet västeuropeiska län-
der har under senare år fått sina
egna corporate governance-koder. I
likhet med de flesta utländska
koder bygger det svenska förslaget
på principen följ eller förklara.
Innebörden av detta är att ett bolag
som tillämpar koden kan avvika
från en viss regel, men skall moti-
vera avvikelsen i en särskild
bolagsstyrningsrapport som skall
fogas till årsredovisningen.

KODENS INNEHÅLL
Kodgruppens förslag innehåller
regler om bolagsstämma, tillsätt-
ning av styrelse och revisorer, sty-
relse, bolagsledning, revisorer samt
information om bolagsstyrning.

BOLAGSSTÄMMA
Förslaget innebär väsentliga skärp-
ningar för bolagen avseende aktie-
ägares förutsättningar att förbereda
sig på ett adekvat sätt och möjlig-
heter att få ärenden behandlade vid
bolagsstämma. Kodgruppens för-
slag anger vidare att vid ordinarie
bolagsstämma skall såvitt möjligt
hela styrelsen vara närvarande. Vid
extra bolagsstämma skall en be-
slutsför styrelse vara närvarande.

Beträffande bolagsstämmans

genomförande innehåller Kod-
gruppens flera förslag till väsentliga
förändringar. Förslaget innebär bl a
att till ordförande vid bolagsstäm-
ma skall inte utses styrelsens ordfö-
rande eller annan styrelseledamot.

TILLSÄTTNING AV STYRELSE
OCH REVISOR
I Kodgruppens förslag intar nomi-
neringsförfarandet en framskjuten
plats. Det slås fast att förfarandet
för nominering skall handhas av
ägarna, vilket i ljuset av internatio-
nella regler inte är en självklarhet.
En valberedning som representerar
bolagets aktieägare skall finnas.
Bolagsstämman skall utse valbe-
redning eller ange efter vilka krite-
rier en sådan skall utses.

Kodgruppens förslag innehåller
flera regler som syftar till att öka
transparensen i nomineringsförfa-
randet och därmed öka alla aktie-
ägares möjligheter till att framföra
förslag på sätt och inom sådan tid
att förslagen skall kunna beaktas av
en valberedning. Enligt Kodgrup-
pens förslag har valberedningen fle-
ra uppgifter. Den skall lämna för-
slag till val av ordförande och övriga
ledamöter i styrelsen, förslag till
principer för styrelsearvode, förslag
till styrelsearvoden uppdelat mellan
ordförande, övriga ledamöter och
eventuell ersättning för utskottsar-
bete, förslag till val av revisorer, för-
slag till arvodering av revisionsin-

satsen samt förslag till eventuell
ersättning till valberedningen.

Beträffande ersättning till styrel-
seledamöter innebär Kodgruppens
förslag en skärpning av kraven på
information i förväg och i efterhand.

De senaste åren har även utvär-
dering av styrelser blivit vanligt
förekommande. Kodgruppen har
anammat detta och slagit fast att
det är valberedningen som skall
utvärdera styrelsen.

STYRELSEN
Kodgruppens förslag innebär ett
antal regler som tar sikte på styrel-
sen. Utöver mer generellt avfattade
regler om styrelsens uppgifter, åter-
finns en rad detaljbestämmelser om
styrelsens sammansättning. Försla-
get föreskriver att styrelsen skall ha
högst nio bolagsstämmovalda leda-
möter och en åldersgräns på 70 år.
Suppleanter till sådana skall inte
utses. Inom bolagsledningen får
endast VD vara ledamot av styrelsen.

En av de viktigaste frågorna i
den internationella corporate
governance-diskussionen är frågan
om styrelsens oberoende.

Kodgruppens förslag innebär i
korthet följande: Majoriteten av de
bolagsstämmovalda ledamöterna
skall vara oberoende i förhållande
till bolaget och bolagsledningen.
Minst två av de styrelseledamöter
som är oberoende i förhållande till
bolaget och bolagsledningen skall

också vara oberoende i förhållande
till bolagets större aktieägare. Med
större aktieägare avses här ägare
som direkt eller indirekt kontrolle-
rar tio procent av aktierna eller rös-
terna i bolaget. Själva oberoende-
kriteriet är utfyllt med relativt
detaljerade regler som tar sikte på
bl a förekomsten av ekonomiska
relationer eller familjerelationer av
sådan art att ledamots oberoende
kan ifrågasättas.

Beträffande styrelseordförande
innebär förslaget en nyordning för
många bolag. Styrelseordförande
skall väljas av bolagsstämman.

Om den tilltänkte ordföranden
är nyligen avgången som VD för
bolaget skall förslaget motiveras
särskilt.

Beträffande styrelsens arbetsfor-
mer föreskrivs bl a att inrättandet av
utskott inte får leda till att styrelsen
förlorar överblick och kontroll.

Förslaget innehåller även proce-
dere om beslutsunderlag och kallel-
se till styrelsesammanträde. I likhet
med flera utländska corporate
governance-koder innehåller Kod-
gruppens förslag att styrelsen skall
biträdas av en kompetent styrelse-
sekreterare. Denne skall ha till
uppgift att, utöver att föra proto-
koll, vaka över att styrelsearbetet
bedrivs på ett korrekt sätt.

BOLAGSLEDNING
Kodgruppens förslag innehåller

även här en del nyordningar som
kommer att få praktisk betydelse.
En VD får inte ha fler än två upp-
drag som styrelseledamot i andra
börsbolag. Uppdrag som ordföran-
de i annat börsbolag accepteras inte.

En fråga som på senare tid till-
dragit sig intresse är frågan om
ersättning till VD och andra ledande
befattningshavare. Förslagets ut-
gångspunkt är att styrelsen inom sig
skall utse ett ersättningsutskott som
skall vara ett beredningsorgan. På
grundval av ersättningsutskottets
underlag skall styrelsen lämna för-
slag till principer för ersättnings- och
andra anställningsvillkor. Principer-
na skall godkännas av bolagsstäm-
man. Beslut om VD:s anställnings-
villkor skall fattas av styrelsen i
enlighet med de av bolagsstämman
fastställda principerna.

ÖVRIGA FRÅGOR SOM 
BEHANDLAS
Kodgruppens förslag innebär att
bolagets revisor skall avge en
särskild granskningsberättelse över
styrelsens rapport om den interna
kontrollen i bolaget.

Förslaget innebär vidare att till
bolagets årsredovisning skall fogas
en särskild rapport om bolagsstyr-
ningsfrågor. På bolagets hemsida
skall en särskild avdelning för
bolagsstyrningsfrågor finnas.

WILHELM LÜNING

ADVOKAT

Svensk kod för bolagsstyrning 

Förre finansministern Erik Åsbrink har varit ordförande i Förtroendekommissionen som lade fram sitt betänkande i april. FOTO: PRESSENS BILD



Självreglering kontra lagstiftning
har aktualiserats den senaste
tiden.
Det har handlat bland annat om
kvinnlig representation i
företagsstyrelser. Också debatten
kring bonusar, oskäliga
ersättningar och annat i privata
och offentliga företag har spillt
över på frågan om självreglering.

– Lagstiftarna skramlar oftare än
förr med lagstiftningshotet på olika
områden, senast när det gäller
kvinnlig representation i före-
tagsstyrelser. Man vill att företagen
själva ska ta tag i den frågan annars
väntar lagstiftning, säger advokat
Stefan Lindskog.

– Tyvärr blir det också ofta en
vulgärdebatt i de här frågorna i
media. Man söker personer att
hänga istället för att diskutera
system. Det är exempelvis inte
självklart att en person som tagit
emot stora bonusar eller liknande
är den som ska angripas. Väl så vik-
tigt är att systemet diskuteras, säger
Stefan Lindskog.

STEFAN LINDSKOG ÄR en varm
förespråkare för självreglering. För-
delarna är många. Självreglering
handlar kortfattat om att olika par-

ter på en marknad eller i en annan
gemenskap sluter sig samman,
beslutar sig för vissa normer och
sätter egna spelregler. Finansmark-

naden är ett sådant exempel.
– Det har den uppenbara förde-

len att det är de insatta, de som kan
marknaden som sätter spelreglerna.

Men självregelring är också ett
bräcklig kärl, den balanserar ofta på
en nålspets som Lindskog uttrycker
saken.

– Ett fungerande regelverk är 
i sig förtroendestärkande men när
det uppstår en rispa kan det snabbt
bli förtroendeförstörande istället.
Det kan man se i de här debatter-
na.

Lindskog menar att det är oer-
hört viktigt att man inte kastar ut
barnet med badvattnet när själv-
reglering kontra lagstiftning disku-
teras.

– Är det fel på ett system så kan
det vara så att marknaden själv kan
göra förändringarna och kanske
både effektivare och snabbare än
lagstiftarna, säger han.

SJÄLVREGLERING KOMMER att
ha en stark ställning även i framti-
den tror Stefan Lindskog och
mycket kommer att hända på
självregleringens område de när-
maste åren.

– Absolut, internationalisering-
en och globaliseringen ställer nya
krav. Nya nätverk och konstellatio-
ner bildas för att skapa nya normer
och system.

– Men det är också en av själv-
regleringens fördelar. Att den snab-

bare och effektivare än lagstiftning
kan anpassa sig efter nya villkor.

Utvecklingen  kommer också att
påverka advokater och vad som är
god advokatsed.

– GOD ADVOKATSED HAR sett ut
på ungefär samma sätt i många
decennier. Vi kommer att behöva
anpassa oss efter varandra. Mycket
förenar advokater i världen men det
finns också stora skillnader och det
kommer att bli en anpassning,
säger Stefan Lindskog.

Det finns också ett annat helt
avgörande skäl som talar för
självregleringens framtid.

– Det är ekonomi. Det är oer-
hört mycket billigare med själv-
regleringssystem än att bygga upp
det som krävs kring en lag, säger
han.

Självreglering är i själva verket
något vi har med oss från barnsben.

– Redan i sandlådan sätter 
vi upp regler för hur det ska funge-
ra.

Dessutom kan man ju säga att
lagstiftningen i sig är en självregler-
ing där vi gemensamt beslutat vad
som ska gälla. Det talas ju bland
annat om vår urgamla rätt att oss
själva beskatta, säger Stefan Lind-
skog med ett leende.

Svensk och internationell 
affärsjuridik

STOCKHOLM, Tel 08-505 501 00   GÖTEBORG, Tel 031-743 20 60

MALMÖ, Tel 040-664 26 00   FALUN, Tel 023-144 60,

KARLSTAD, Tel 054 -21 25 35   VÄXJÖ, Tel 0470-70 02 70

www.hamilton.se   mail@hamilton.se
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ADVOKATGRUPPEN I STOCKHOLM AB

Advokatgruppen i Stockholm 

har idag 9 medarbetare. Inriktningen är 

främst försvararuppdrag i brottmål med 

särskild tonvikt på ekobrottmål

Kommendörsgatan 26
Box 5153

102 44 Stockholm
Tel. 08 545 850 60

Fax. 08 545 850 70
E-mail. info@advokatgruppensth.se

www.advokatgruppensth.se

Lagstiftning kontra självreglering

Självreglering är ett snabbare och effektivare sätt än lagstiftning, anser advo-
kat Stefan Lindskog.
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Alla är vi underkastade en mängd
handlingsregler i form av lagar
och förordningar. Men det finns
ett antal grupper som därutöver
har regler att följa som i sista
hand kan sanktioneras av
domstolar eller domstolsliknande
inrättningar. En sådan grupp är
advokater.
I själva verket är detta en kärn-
egenskap i själva advokatbegrep-
pet.

FN har i anslutning till deklara-
tionen om mänskliga rättigheter
slagit fast att det skall finnas
obundna personer som kan hjälpa
enskilda i rättsliga frågor när de
råkar illa ut.

Men man har också sagt att en
förutsättning för en sådan yrkes-
grupp är att den är underkastad
disciplinära regler och kan bestraf-
fas om den inte följer reglerna.
Besluten finns i ett protokoll från
Kuba 1990.

I Sverige utövas den disciplinära

tillsynen över advokater av Ad-
vokatsamfundets disciplinnämnd.

Internationellt kan man se att
det går att ordna tillsynen över
advokaterna på olika sätt.

Den kan helt skötas av kåren
själv  – och så var det i Sverige fram
till för ett tjugotal år sedan dock
med HD som sista instans i ute-
slutnings- och intagningsregler,
eller av någon myndighet.

HUVUDSAKEN ÄR JU i grunden
att det fungerar och att systemet
inte kan ge utomstående som t ex
staten ett inflytande som påverkar
advokaternas agerande i någon följ-
samhetsriktning.

Disciplinnämnden har som
ledamöter åtta advokater och tre
samhällsrepresentanter.

Systemet med samhällsrepre-
sentanter har fungerat utomor-
dentligt – mycket tack vare de per-
sonliga kvaliteterna hos dem som
förordnats.

Sven Andersson, f d statssekre-

terare, och Astrid Kristensson, f d
landshövding, var de första och de
har alla gjort ett utomordentligt
jobb. Nu är det Bo Hammar, f d
kommunistisk ledamot i
konstitutionsutskottet, Nils Rings-
tedt med ett förflutet i Konkur-
rensverket och med den rätt unika
kombinationen fil lic i ekonomi
och fil doktor i arkeologi och den
förre hovrättspresidenten Ove
Lind som hjälper oss.

MAN KAN INTE SE någon syste-
matisk skillnad mellan samhälls-
representanterna och advokaternas
syn på de frågor som kommer upp.
Regelverkat vi arbetar efter är rätte-
gångsbalkens regler om advokater,
Advokatsamfundets stadgar och
Vägledande regler om god advokat-
sed, som fastställs av advokatsam-
fundets styrelse. Regelverket ställer
mycket stora krav på advokaterna.

Ärendena kommer in till nämn-
den via anmälningar från missnöjda.
Också Justitiekanslern kan väcka

ärenden inför nämnden och sam-
fundets styrelse har möjlighet att ta
initiativ till att en fråga prövas.

ÄRENDEANTAL RÖR SIG om
5 – 600 om året. När man tänker på
att det nog handläggs över 500 000
ärenden på advokatbyråerna är siff-
rorna inte förvånande stora. Få
anmälningar visar på allvarliga
brister. Dessutom ligger det i
sakens natur att advokaters ärenden
innehåller motsättningar.

Ärendena passerar efter bered-
ning på kansliet en prövningsavdel-
ning bestående av tre ledamöter.
Avdelningen kan fria och göra
uttalanden. I annat fall går ärendet
vidare till nämnden.

Påföljderna, som döms ut, är
uttalande, erinran, varning, varning
med straffavgift och uteslutning.

Erinran och uttalande rör sig
ofta om slarv eller om att man tar i
väl mycket för sin klient. Varning
upplevs som väsentligt  allvarligare.
De få fall där straffavgifter döms ut

är mycket allvarliga och straffavgif-
terna är kännbara. Att uteslutning
för de flesta är en katastrof behöver
väl inte påpekas.

Nämndens beslut kan inte över-
klagas annat än i uteslutningsfallen,
som går till HD om advokaten kla-
gar. JK kan också överklaga nämn-
dens beslut till HD.

CLAES PEYRON

ADVOKAT OCH ORDFÖRANDE I SVERIGES

ADVOKATSAMFUNDS DISCIPLINNÄMND

EUROPARÄTT

SKADESTÅNDSRÄTT

GRUPPTALAN

MEDIARÄTT

FÖRVALTNINGSPROCESS

NARVAVÄGEN 32, SE-115 22 STOCKHOLM

TEL: 08-667 40 01  FAX: 08-667 40 08  E-POST: info@bflaw.se

www.bflaw.se

  ORMONDE GOLDIE
        Advokatbyrå AB

Svensk och internationell affärsjuridik med särskild kompetens inom

avtalsskrivning och förhandlingar på engelska.

Bolagsrätt

Köp- och avtalsrätt      Hyresrätt

Företagsförvärv      Domstolsprocesser

Konkurrens- och marknadsrätt      Skiljemannauppdrag

Språk: Engelska, franska, tyska

Karlavägen 76,
Box 5265,
102 46  STOCKHOLM
Telefon: 08-679 52 70
Telefax: 08-611 43  61
e-mail: mail@goldie.se

               IT/telecom 

Advokatsamfundets
disciplinverksamhet 

Disciplinära
påföljder 2003:
o Uteslutning 2
o Varning med straffavgift 3
o Varning 14
o Erinran 50
o Uttalande 9
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I USA har på senare år inträffat
några händelser som dramatiskt
rubbat förtroendet för näringsli-
vet. Mycket omtalad är Enron-
skandalen. Efter avslöjanden om
manipulationer och felaktigheter
i den ekonomiska rapporteringen
kollapsade Enron. Innan dess var
bolaget mätt i marknadsvärde
USA:s sjunde största. Revisions-
och konsultjätten Arthur Ander-
sen, drogs med i fallet.

När det började osa om redovis-
ningsbluffen gavs först interna
order om att förstöra dokument
som rörde Enron. Sedan tvivel
uppstått hos Andersen om det klo-
ka i åtgärden gavs en numera
mycket omtalad kontraorder: ”stop
the shredding”.

Förtroendet för Andersen under-
grävdes helt. Många klienter lämna-
de företaget. Andersen upplöstes
sedan delar av verksamheten hade
sålts. Värdeförstörelsen var enorm.

USA:s näst största telekom-
bolag, WorldCom, försattes i kon-
kurs sommaren 2002, sedan fel i
redovisningen i storleksordningen
11 miljarder dollar hade uppdagats.

Händelserna var långt ifrån de
enda som föranledde intensiv
bevakning i media. Alla hade det
gemensamt att de grundades på
påståenden om brott.

Politikerna stod ingalunda
handfallna. På kort tid infördes en
utomordentligt både omfattande
och sträng lagstiftning, den s k 
Sarbanes-Oxley Act. Lagstiftning-
en är den största förändringen av
de federala värdepapperslagarna

sedan 1930-talet. Den är av flera
skäl internationellt uppmärksam-
mad. Det uppstår mycket besvä-
rande normkonflikter för utländska
företag som berörs av den nya
lagstiftningen.

Även i Europa har det under
senare år inträffat flera uppseende-
väckande förtroendehämmande
händelser i det etablerade närings-
livet. Hit hör bl a Vivendi Univer-
sal i Frankrike och Ahod i Neder-
länderna samt Parmalat i Italien.
Även i Sverige har det på senare tid
varit ovanligt stor massmedial upp-
märksamhet kring händelser i
noterade bolag. Skärpta krav på
ägarstyrning (Corporate Gover-
nance) och mer omfattande obero-
ende revision har fått ett genomslag
också i Europa.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Sarbanes-Oxley Act har ett mycket
vidsträckt tillämpningsområde.
Den gäller i princip för alla ameri-
kanska och icke amerikanska bolag
som har inregistrerat aktier eller s k
ADRs (American Depositary
Receipts) för handel på amerikansk
börs eller marknadsplats (t ex New
York Stock Exchange, Nasdaq eller
AMEX). Den gäller också för
bolag som har initierat ett förfaran-
de för att erbjuda värdepapper till
en vidare krets i USA. Det innebär
att lagen gäller inte så få svenska
bolag, såsom t ex Ericsson, Electro-
lux, SKF, Swedish Match och Vol-
vo.

Några av dess viktigaste bestäm-
melser innebär bl a krav på skynd-
sam publicering av information vid
väsentliga förändringar av företa-
gets finansiella ställning eller verk-
samhet. VD (CEO) och ekonomi-
direktör (CFO) skall personligen
intyga att de rapporter som lämnas
till marknaden i allt väsentligt kor-
rekt återger företagens finansiella
ställning och resultat. Skyldig-

heterna är i allmänhet strängt sank-
tionerade; böter och långa fängel-
sestraff.

Den nya lagstiftningen innebär
nya kostsamma och administrativt
tungrodda rutiner. Olika kom-
mittéer såsom revisions- kompen-
sations- och nomineringskom-
mittéer har särskilda uppgifter.

Enligt en enkät från Financial
Executives International bland 321
berörda storföretag, har bolagen i
genomsnitt lagt ner nära 5 miljoner
dollar för att uppfylla de krav den
nya lagstiftningen uppställer för
bokslutsåret 2003. Lagstiftningen
uppfattas som särskilt tyngande för
berörda utländska bolag.

BETYDELSEN FÖR REVISORERNA 
De överlägset flesta av reglerna
handlar om revisorer. För dem gäl-
ler många utomordentligt detalje-
rade regler. Det övergripande syftet
är att säkerställa deras oberoende
ställning i förhållande till de före-
tag de är satta att revidera och före-
tagets verkställande ledning.

Till att börja med måste reviso-
rerna bytas ut inom fem respektive
sju år, beroende på vilken roll revi-
sorn har. Vissa icke revisionsrelate-
rade tjänster får inte utföras för en
klient vars räkenskaper revisionsby-
rån reviderar. Hit hör bl a bokför-
ing, utformning och implementer-
ing av finansiella informations-
system, värderingsuppdrag och
utfärdande av s k ”fairness opini-
ons” samt juridiska tjänster och vis-
sa andra experttjänster som inte har
med revisionen att göra.

Reglerna är väsentligt strängare
än de som gäller i Sverige. I den
nyligen antagna revisorslagen har
en s k analysmodell införts. Den
innebär i korthet att en revisor
särskilt måste granska om omstän-
digheterna är sådana att förtroen-
det för revisors opartiskhet och
självständighet kan rubbas. Om så

är fallet är revisorn skyldig att
avböja uppdraget. Den riktiga ord-
ningen vore att helt förbjuda kon-
sultuppdrag till klienter som revi-
sionsbyrån reviderar.

ADVOKATER 
Trots att förtroendeproblemen inte
har aktualiserats av att bolagens
interna eller externa jurister har
misskött sina uppdrag finns omfat-
tande regler även för advokater.

En advokat som får kännedom
om missförhållanden, såsom vä-
sentliga brott mot värdepappers-
lagstiftningen i klientbolag, är skyl-
dig att kringgå sin kontaktperson
genom att informera chefsjuristen
eller verkställande direktören. Om
åtgärder inte vidtas kan advokaten
vara skyldig att gå vidare till bola-
gets revisionskommitté, styrelse-
kommitté eller eventuellt styrelsen
i sin helhet.

Det finns alltså en s k ”up the
ladder” rapporteringsplikt. Därtill
kommer regler om att en advokat
är skyldig att frånträda uppdraget
om erforderliga åtgärder inte vidtas
efter en intern rapport. Det kan
inte ske diskret under protest utan
måste ske i en form som kallas
”noicy withdrawal”. En ännu inte
avgjord fråga är om myndigheterna
måste uppmärksammas.

Det vore såväl i USA som i fler-
talet andra berörda länder bl a Sve-
rige, något av ett paradigmskifte.
Det skulle nämligen innefatta en
inskränkning i något som i rätts-
samhället i stort är av yttersta vikt,
nämligen det att en klient eller kli-
entföreträdare skall kunna föra ett
förtroligt samtal med sin advokat
och kunna räkna med att advoka-
ten är bunden av tystnadsplikt.
Däremot är revisorer i vissa fall
skyldiga att anmäla revisionsklien-
ter för brott. Införandet av Sarba-
nes-Oxley Act har väckt en storm
av protester bland advokater och

deras organisationer både i och
utanför USA.

I både USA och Europa präglas
utvecklingen av ett ökat fokus på
förtroendeskapande åtgärder. I
USA har man valt att gå vägen över
en synnerligen detaljerad och svår-
tillgänglig lagstiftning med tung-
rodda och kostsamma rutiner som
följd. Reglerna medför säkerligen
att större omsorg ägnas åt rappor-
teringen, vilket är bra.

De förslag som nyligen har läm-
nats för svensk del i Förtroende-
kommitténs respektive Kodgrup-
pens betänkanden (SOU 2004:47
respektive SOU 2004: 46) är inspi-
rerade av utvecklingen utomlands.
De händelser som medförde att
Sarbanes-Oxley Act infördes synes
genomgående ha stått i klar strid
med redan tidigare gällande
lagstiftning. Den har alltså inte till-
kommit för att täppa till något hål i
regelsystemet. Syftet är i stället att
återskapa förtroendet för näringsli-
vet och marknaden genom bättre
rutiner och en högre grad av trans-
parens.

Sarbanes-Oxley Act 
och förtroendet för näringslivet

o Samtliga advokater och biträdande
jurister omfattas av en obligatorisk
ansvarsförsäkring för ren förmögen-
hetsskada samt av en obligatorisk för-
mögenhetsbrottsförsäkring.

Kostnadsfri information 
om juridisk litteratur 
via e-post!
Marknadens mest omfattande bevakning av 
all juridisk litteratur. Anmäl dig på www.jure.se

Sveriges största juridiska bokhandel
INTERNETBOKHANDEL:  WWW.JURE.SE 
BUTIK: ARTILLERIGATAN 67, STOCKHOLM. TEL: 08–662 00 80

ADVOKATFIRMAN BOMAN & HESSLE HB

Välkommen till Advokatfirman Boman & Hessle!

Verksamheten är inriktad på svensk och internationell affärsjuridik. Vi ingår i svenska och 
internationella nätverk och förser våra klienter med den löpande juridiska rådgivning som 
klienten påkallar. Våra klienter består till största delen av fasta kunder, som förväntar sig 
fullservice av oss. Behövs specialister ser vi till att de finns tillgängliga.

Vi besitter hög kompetens bl a inom avtalsrätt, immaterialrätt, marknadsrätt,
entreprenadjuridik samt fastighets- och bostadsrättsjuridik.

Aktuellt
Vi söker en biträdande jurist med erfarenhet från tingsrätt eller hovrätt.
Välkommen med skriftlig ansökan senast den 6 augusti!
Adress: Advokatfirman Boman & Hessle, Box 24224, 104 51 Stockholm.

Tel: 08-545 872 00 www.bomanhessle.se      Besöksadress: Narvavägen 12

AXEL CALISSENDORFF

ADVOKAT OCH ORDFÖRANDE I STYRELSEN FÖR

SVERIGES  ADVOKATSAMFUND
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CSR – Corporate Social Responsibility –
har på senare tid fått alltmer
uppmärksamhet såväl i Sverige som utom-
lands. CSR rör i korthet bolagets
förhållande till externa intressenter såsom 
konsumenter, leverantörer, finansiärer,
ideella organisationer och samhället i
stort. Frågor som aktualiseras är bl a
arbetsvillkor, mänskliga rättigheter,
miljöskydd och anti-korruption.

Ett närliggande begrepp är corporate gover-
nance, eller bolagsstyrning, som fokuserar på
bolagsinterna förhållanden såsom bolagets
förhållande till aktieägare, styrelse och
anställda. Frågor som rör bolagsstyrning har
debatterats i stor utsträckning. Betydande
steg har tagits mot reglering på detta område,
inte minst som en följd av de senaste årens
skandaler i näringslivet. Den amerikanska
Sarbanes-Oxley Act är ett uttryck för den
trend som blivit alltmer tydlig även inom
EU. I Sverige har som bekant Förtroende-
kommissionens kodgrupp lämnat ett förslag
till svensk kod för bolagsstyrning.

PÅ CSR-OMRÅDET dominerar självreglering
och icke-bindande riktlinjer. Betydelsefulla
exempel är OECD:s riktlinjer för multina-
tionella företag, principerna i FN:s Global
Compact och den standard för hållbarhetsre-
dovisning som tagits fram av Global Repor-
ting Initiative.

Sådana riktlinjer är inte bindande och
tillämpas därför av företag på frivillig basis.
Många företag formulerar också icke-bin-
dande riktlinjer för den egna verksamheten i
en code of conduct, en uppförandekod. Även
en standard som tillämpas frivilligt kan emel-
lertid få rättslig betydelse på flera sätt, t ex
när den inkorporeras i avtal eller då den
används i bolagets marknadsföring. Det kan
antas att det frivilliga elementet kommer att
försvagas successivt allt eftersom CSR och
användandet av codes of conduct blir norm i
näringslivet och en nödvändighet för att kon-
kurrera på marknaden. Ett steg i den rikt-
ningen är den föreslagna svenska koden för
bolagsstyrning, som ålägger styrelsen att fast-
ställa etiska riktlinjer för företagets verksam-
het i förhållande till ”anställda, kunder, leve-
rantörer och det omgivande samhället i
övrigt.”

EN CENTRAL FRÅGA i debatten om CSR är
huruvida bindande regler behövs, eller om
företagens sociala ansvar bäst hanteras
genom självreglering. Några länder har infört
viss lagstiftning på CSR-området. Exempel
på detta är krav att pensionsfonder skall göra
etiska överväganden i sina investeringsbeslut
och att börsnoterade bolag skall publicera
hållbarhetsredovisning avseende sociala och
miljörelaterade aspekter av verksamheten.

Debatten om en eventuell bindande
reglering på CSR-området har nyligen kret-
sat kring ett omdiskuterat normförslag som
behandlats inom ramen för FN: UN Norms
on the Responsibilities of Transnational Cor-
porations and Other Business Enterprises
with regard to Human Rights.

Normerna är ett försök att i folkrätten
reglera frågan om företagens ansvar att
respektera mänskliga rättigheter. Förslaget
baseras på internationella konventioner och
spänner över ett brett fält av mänskliga rät-
tigheter. Dokumentet formulerar högt ställda
krav för företag inom områden som miljö,

arbetsvillkor och konsumentskydd.
De föreslagna normerna har utarbetats av

experter på mänskliga rättigheter på uppdrag
av FN:s underkommission för mänskliga rät-
tigheter. I april 2004 behandlades förslaget av
medlemsstaterna inom ramen för kommis-
sionen för mänskliga rättigheter.

Kommissionen uttalade att frågan om
företags ansvar för mänskliga rättigheter är
betydelsefull och bör prioriteras men att nor-
merna endast utgör ett förslag som saknar
rättslig verkan. Kommissionen beslutade att
tillsätta en utredning som skall granska nor-
mförslaget och existerande initiativ på områ-
det. Utredningen skall presenteras vid årsmö-
tet 2005.

Kommissionens beslut var inte överras-
kande för den som följt debatten kring nor-
mförslaget. Även många förespråkare för
normerna medger att dokumentet i dess
nuvarande utformning är problematiskt.
Normerna har bl a kritiserats för att vara allt-
för vaga och långtgående.

ENLIGT NORMERNAS nuvarande utform-
ning skall företag inom sin ”sphere of activity
and influence” agera i enlighet med och främja
respekten för mänskliga rättigheter. Normerna
klargör inte hur detta begrepp skall förstås.
Hur långt måste ett företag gå i sin strävan att

förbättra efterlevnaden av de mänskliga rättig-
heterna i verksamhetslandet? Är det t ex lämp-
ligt att ålägga ett inflytelserikt multinationellt
företag en skyldighet att utöva påtryckningar
på värdlandets regering? 

Normerna innehåller  också motstridiga
krav på företag. Enligt förslaget bör företag
samarbeta endast med andra som följer nor-
merna. Om företagets avtalspart, t ex en
underleverantör, i strid med normerna syssel-
sätter barn i produktionen och inte slutar
med detta, har företaget en skyldighet att
avsluta samarbetet med underleverantören.

Samtidigt måste företaget ta hänsyn till
hur en eventuell omlokalisering av produk-
tionen påverkar barnens situation. Barnen
kan bli utan försörjning om de friställs som
en följd av en omlokalisering. De kan också
drabbas av försämrade arbetsvillkor om ett
mindre ansvarskännande bolag istället anlitar
underleverantören. Oavsett vilket handling-
salternativ företaget väljer riskerar man att
bryta mot normerna. Detta är otillfredsstäl-
lande eftersom varje överträdelse enligt nor-
merna medför skadeståndsskyldighet i för-
hållande till eventuella skadelidande.

FRAMTIDEN FÖR normförslaget är oviss.
Medlemsstaterna kommer sannolikt inte att
anta normerna i dess nuvarande utformning.
Normerna, liksom standarder som OECD:s
riktlinjer och principerna i FN:s Global
Compact, är emellertid en viktig indikation
på utvecklingen mot ett ökat socialt ansvar
för företag och de krav som samhället kom-
mer att ställa.

Debatten om företagens sociala ansvar har
från näringslivets sida främst förts från per-
spektivet att socialt ansvar bör bygga på fri-
villiga åtaganden. Vi ser emellertid redan att
företagens agerande blir föremål för alltmer
ingående granskning av olika intressenter.
Befintliga standarder, även om de är frivilliga,
blir ett redskap i denna granskning och
bidrar till att definiera företagens förpliktel-
ser på CSR-området. Därtill kommer att
även frivilliga initiativ från företagens sida får
ökad juridisk betydelse. Sannolikt blir rikt-
linjer och rekommendationer på detta områ-
de i framtiden alltmer standardiserade och
tvingande. På sikt kan ett rättsligt grundat
ansvar mycket väl komma att utkrävas. Det
finns således all anledning för affärsjuristen
att följa denna utveckling.

JAKOB RAGNWALDH

ADVOKAT

PAOLA KONOPIK 

JUR. KAND.

Corporate Social Responsibility 
– utveckling mot en mer tvingande reglering?

Ett förslag till normer för företags ansvar för mänskliga rättigheter diskuteras just nu inom FN.
FOTO: PRESSENS BILD
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HALMSTAD 
035-15 31 00

HÄSSLEHOLM 
0451-418 47 

KARLSKRONA 
0455-805 05 

VÄRNAMO 
0370-37 87 70 

Amber Advokater biträder företag och privatpersoner med affärs– och obe-
ståndsjuridik och flera andra juridiska ärenden. Vi förenar lokal närvaro med 

bästa tänkbara erfarenhet och kompetens. Våra kontor sysselsätter ett 40-tal 
medarbetare, varav 24 advokater och jurister. 

Vi växer och stärker vår regionala prägel 

Drygt ett år har nu gått sedan Amber Advokater bildades. 
Det har varit ett positivt år. Vi har mött stort intresse, känt ett 
fantastiskt gensvar och inlett många nya kontakter. Nu är det 
dags att utveckla Amber Advokater vidare. 

Därför knyter vi nu Advokaterna Håkansson, Palm & Lind-
sten HB till oss. Det är den största advokatbyrån i Blekinge 
med säte i Karlskrona. Där arbetar fem jurister företrädesvis 
med tvistlösning samt affärs– och obeståndsjuridik. Samgå-
endet innebär att vi bygger vidare på vår affärsidé och stärker 
vår regionala prägel och närvaro.  

Hos Amber Advokater står nu 24 advokater och jurister redo 
att hjälpa dig med juridiken. Välkommen att syna oss närma-
re. Läs mer på www.amberadvokater.se. 



Olika typer av ekonomiska brott har blivit
allt vanligare.
Ofta är brotten omfattande och komplice-
rade.
Det ställer särskilda krav på de advokater
som ska bistå i ekobrottmålen.

– Under förundersökningen är det ofta en
stor mängd material att hantera. 10 000
sidor är inte ovanligt. Det är också, till skill-
nad från många andra mål, ofta omfattande
muntlig och skriftlig kontakt mellan oss
advokater, åklagare och utredningspersonal.
Det krävs också en god pedagogisk förmåga
hos advokaten för att försöka förklara kom-
plicerade sammanhang, säger advokaten Leif
Gustafson.

Ekobrott ställer också speciella etiska krav
på advokatkåren. Om en advokat har före-
trätt en klient vid en affärstransaktion som
sedan ger upphov till brottsmisstanke kan
denna advokat inte åta sig uppdraget som
försvarare för klienten. Det betyder inte att
advokaten har deltagit i någon brottslig verk-
samhet.

I DENNA SITUATION är det självklart att
samma advokat inte ska biträda företaget i en
rättsprocess, anser Leif Gustafson.

I rättsprocessen får advokaten också insyn
på ett annat sätt i det digra materialet.

– I de här ärendena ligger ju papperen så
att säga på bordet. Om det skulle förekomma
handlingar som utvisar att saken förhåller sig
på ett annat sätt än vad klienten uppgivit

måste advokaten alltid pröva om det är möj-
ligt att fortsätta uppdraget i enlighet med kli-
entens instruktioner. Utgångspunkten är här
alltid att advokaten inte får agera mot bättre
vetande. Av lojalitetsplikten mot klienten
följer att vi självklart inte kan föra vidare vare
sig uppgifter av detta eller annat slag som
förekommit i klientförhållandet.

– En klient får ljuga men en advokat 
får aldrig göra det, konstaterar Leif Gustafson.

MÅNGA AV EKOBROTTEN uppmärksam-
mas av media. De stora fallen granskas in i
minsta detalj men även exempelvis mindre
konkurser kan få stort utrymme, inte minst i
de lokala medierna.

– Det är en av anledningarna till att
många av våra klienter inte vill hamna i dom-
stol. Även om klienten blir friad, så blir han
dömd i ”folkdomstolen”. Folk har kort minne
och minns kanske bara att det var något
skumt.

– Medias intresse är ju betydligt större
initialt än när den friande domen kommer.
För en näringsidkare kan även en process
med en friande dom få stora konsekvenser,
konstaterar han.

Leif Gustafson tycker att ekobrottsadvo-
katerna klarar sin uppgift på ett bra sätt.

– Det finns alltid någon som kan utnyttja
sin position på fel sätt men i princip är det hög
nivå på advokaterna, säger Leif Gustafson.

Det han däremot tycker är ett stort bekym-
mer är att det i princip inte finns några kvinnor
som ägnar sig åt den här typen av brottmål.

– Det är en ganska liten begränsad grupp
advokater som ägnar sig åt ekobrott. Och det
är bara män. Det finns knappt inte en enda
kvinna som arbetar med ekomål och jag ser
ingen anledning till att det ska vara så.

– I de här fallen begär visserligen många
klienter en namngiven advokat, men en del
gör inte det, varvid domstolen har att göra
valet. Om kvinnor inte anmält sitt intresse
för den här typen av uppdrag går det inte hel-

ler att välja någon, säger Leif Gustafson.
Av media kan man lätt få uppfattningen att

ekobrotten ökar. Leif Gustafson tror också att
det handlar om en faktiskt ökning,

– Vissa typer av företeelser har ökat. Svart
arbetskraft och luftfakturering är två sådana
exempel, säger han.

Detta visar att frågan om etik inte bara
handlar om advokater. Även bland folk i all-
mänhet kanske en debatt vore på sin plats.
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Delphi & Co har ca 110 affärsjurister. Under det senaste året har
vi särskilt stärkt verksamheten inom miljörätt, life science, teknik
och media.Vi har nyanställt närmare 30 jurister.

Gå in på vår hemsida. Hitta våra nya medarbetare. Läs om vår
kompetens och vårt branschkunnande. www.delphilaw.com

Bra affärer kräver
ordning och reda

Effektiva system minimerar risker i verksamheten. Rutiner och
kontrollfunktioner säkerställer att alla beslut tas på rätt sätt.

När det här fungerar ökar värdet på företaget – återspeglat
i aktien, i balansräkningen och i förtroendekapitalet.

Delphi & Co har kunskapen och metoderna för att skapa
ordning och reda i verksamheten. Det handlar om kvalificerad
affärsjuridisk rådgivning – men vi erbjuder också datorstödda
system som håller ständig kontroll.Vi underlättar affärsverk-
samheten och minskar riskerna – i den dagliga verksamheten
och vid större händelser som till exempel företagsförvärv.

Delphi & Co – ditt stöd i affärer och utveckling

Särskilda krav vid ekobrottmål

Det är ett bekymmer att det nästan inte finns några kvinnliga advokater som ägnar sig åt ekobrott-
mål, tycker advokat Leif Gustafson.



”Etik och moral 

är inte till salu.

Däremot kan 

det skapa 

goda affärer”

Goda råd för goda affärer. Från hundra jurister i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. www.setterwalls.se

Mångfald och integration, att ta tillvara
den kompetens som finns hos människor
med invandrarbakgrund är ord och påstå-
enden som ligger i tiden och ofta uttalas.
Men det resulterar inte lika ofta i konkret
handling. Advokatfirman Vinge gör dock
ett försök och driver sedan tre år ett
mångfaldsprojekt.

– Det har känts mycket bra. Visst handlar
det om framtida möjligheter att rekrytera
men också om att göra en god samhällsin-
sats, säger Fredrik von Baumgarten.

Det har fungerat så bra att man nyligen
tog ett beslut om att förlänga projektet
ytterligare tre år.

Mångfaldsprojektet är ett samarbete med
gymnasieskolor i storstädernas ytterområ-
den. Tensta, Farsta och Skärholmens gym-
nasier i Stockholm, Angeredsgymnasiet i
Göteborg samt Malmö latinskola är de sko-
lor man jobbar med.

– Vi har valt ytterområdena för att hitta
rätt målgrupp. Till innerstädernas skolor
söker sig ofta de med utländsk bakgrund
som är högmotiverade att studera och redan
etablerade. Vi vill visa att det finns möjlig-
heter för alla, säger Fredrik von Baumgar-
ten.

PROJEKTET GÅR UT PÅ att bredda
juristarbetsmarknaden och därigenom ta
tillvara den kompetens och de möjligheter
som ökad mångfald innebär.

Det innebär att advokater eller andra
som åklagare eller domare åker ut till skolor,
föreläser eller svarar på frågor vid olika tid-
punkter under en termin.

Men ett par gånger per termin bjuds ett
20-tal elever från varje skola in på studiebe-
sök till kontoret.

– Det väckte viss uppmärksamhet på

kontoret första gången det kom in ett gäng
ungdomar med bakgrund från en rad länder
i världen och klädda i sjalar och annat som
kanske inte är så vanligt här. Men nu är det
ingen som tänker på det längre, säger
Fredrik von Baumgarten.

Intresset för projektet har varit stort och
intresset att studera juridik har ökat tror
Fredrik von Baumgarten, även om det inte
finns någon statistik som bekräftar det.

– I projektet ingår att de som inleder
juridikstudier har möjlighet att få stipendier,
och några sådana har vi delat ut. Det är ett
gott tecken om inte annat, säger han.

Patricia Nilsson är jur. kand. och har 
i första hand arbetat med Tensta gymna-
sium.

– DET ÄR EN STOR KICK att stå framför de
här eleverna. Det är också en stor tillfreds-
ställelse att känna att man har något att
komma med, en kompetens som är värd
något. Och det är helt klart så att eleverna är
intresserade. Tensta gymnasium funderar på
att ha juridik som en av skolans profiler,
säger Patricia Nilsson.

Patricia och Fredrik är inte ensamma om
att engagera sig i projektet.

– Nej, det är många, både hos oss och i
andra delar av rättsväsendet. En av anled-
ningarna till att vi startade projektet är att
många vill göra något annat än att bara tjäna
pengar på jobbet. Man vill göra en sam-
hällelig insats också, säger Fredrik von
Baumgarten.

Den svenska befolkningen består i dag
till cirka 20 procent av personer med en
bakgrund utanför Sverige.

Debattens vågor om att kompetens inte
tas tillvara har gått höga inte minst när det
gäller yrken som kräver längre utbildning.

Men nu kanske det börjar hända saker.

Satsning på
mångfald viktigt 
för advokater 

Fredrik von Baumgarten och Patricia Nilsson talar med entusiasm om sitt mångfaldsprojekt som
syftar till att bredda rekryteringsbasen till yrket. FOTO: ULF LODIN



Att vara intresserad av männi-
skor, känna förståelse och empati
men samtidigt inte bli för per-
sonligt engagerad.
Så ser en familjerättsadvokat ut.

Det är den erfarna advokaten Eva
Kullman i Kalmar som står för den
beskrivningen.

– Det är ingen lätt roll. Vi får
inte börja tycka synd om personer
och bara hålla med dem i allt. Vi
måste hålla på vår integritet och
även respektera klientens integritet.

– Vi ska tala om för klienten

vad som inte gagnar saken och
ibland försöka nå en uppgörelse
som kanske inte känns så bra kort-
siktigt för klienten men som är bra
på längre sikt, säger hon.

En bra familjerättsadvokat bör
också vara erfaren, att jobba med
ärenden där människor ofta befin-
ner sig i en djup personlig kris krä-
ver sin man eller kvinna.

PÅ SENARE ÅR HAR också media-
intresset varit mycket stort i flera
familjerättsärenden. Inte minst när
det gäller omhändertagande av barn.

– Jag anser att vi måste hålla
hårt på vår tystnadsplikt och vår
lojalitet mot klienten. Med det
menar jag att vi inte utan klientens
medgivande får uttala oss i enskilda
ärenden även om det ibland kan
vara lockande och intressant, säger
hon.

Tvisterna på familjerättssidan
har ökat.

– Jag har ingen djupare analys av
det, men min och andras erfarenhet
är att det definitivt är så och Kal-
mar kommun som jag ofta är i kon-
takt med rapporterar samma sak.

EVA KULLMAN SER TRE orsaker
till den negativa utvecklingen;

Det kräva ekonomiska klimatet.
– Människor med dålig ekono-

mi mår sämre och då blir man ock-
så mer ogina mot varandra i tvister.

Den andra orsaken är att män-
nen tar strid för sina barn.

– Det var sällsynt förr. Och i
grunden är det förstås positivt att
männen engagerar sig för barnen
men det har fått de här konsekven-
serna.

Den tredje orsaken är den änd-
ring av rättshjälpslagen som skedde
1997. Den innebar att det blev svå-
rare att få rättshjälp endast på
grund av skilsmässan i sig. Det
måste finnas en konflikt.

– Det här har varit förödande
enligt min mening. Tidigare kunde
mannen och kvinnan träffas med
sina advokater, göra upp om vad
som gällde och många frågor löstes
vid sittande bord. I och med att den
möjligheten inte finns så blir det
också fler tvister.

Samtidigt som antalet  ärenden
ökar och därmed trycket på advo-
katkåren så har familjerätten stora
rekryteringsproblem.

– Ja, tyvärr är det så att det är
svårt att få nya advokatgenerationer
intresserade. Vi är ett gäng medel-
ålders som fortfarande håller på
men sedan ser det inte bra ut. En
orsak till det är de låga ersättnings-
nivåerna, säger Eva Kullman.

Många hoppar också av efter att
ha prövat på familjerätten.

– Ja, alla orkar inte med det här.
Då kan det vara mer hanterligt att
jobba med konkurser eller något
annat, säger Eva Kullman.
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o Knappt 60 % av advokatkåren har
affärsjuridik som sin huvudsakliga
inriktning. Därefter följer brottmål
och familjerätt.

o Från och med den 1 januari 2004
har advokatexamen införts som krav
för inträde i Advokatsamfundet.

Institutet mot mutor, IMS är en
anrik svensk institution som
inrättades 1923.
– Kampen mot korruption är vik-
tigare än någonsin, säger institu-
tets ordförande advokat Claes
Beyer.

Institutet ska verka för god sed för
beslutspåverkan i näringsliv och
samhälle.

Det ger bland annat ut skrifter-
na ”Farliga Förmåner” och ”Väg-
ledande Etiska Regler För Kon-
takt- och Relationsfrämjande För-
måner i Affärsverksamhet”.

– Jag brukar säga att man inte
kan tro att en skrift med ett sådant
namn som den sistnämnda ska vara
någon kioskvältare men den är oer-
hört efterfrågad, säger han.

Beyer tror att den stora efter-
frågan beror på att lagstiftningen
kring de här frågorna är bristfällig.

– Lagstiftningen är inte tillräck-

ligt tydlig. Den är för luddig. Man
har samma regler för offentlig och
privat verksamhet, och det skiljs
inte på stort och smått på ett bra
sätt. Så vi jobbar hårt för att få en
tydligare lagstiftning och kommer i
höst bland annat att uppvakta
Justitiedepartementet, säger han.

IMS HÅLLER OCKSÅ PÅ att arbeta
fram en vägledning till företagen
för att de ska kunna ta fram en kod
om god affärsetik när det gäller
bestickning och mutor.

– Det kan bli en bra grund men
det handlar inte bara om att ha en
kod eller en policy. Det måste till
mer än så, ett etiskt förhållningssätt
som man har i företagen. Idag för-
ändras allt snabbt, med interna-
tionsliering och globalisering, och
det innebär att man måste veta vad
man håller på i det här avseendet.

Även om han ibland tröttnar på
etikdebatten.

– Ibland är det nog för mycket
snack, det här med moral och etik
och när orden används samtidigt 
så undrar man om folk vet vad de 
pratar om överhuvudtaget, säger
han.

DE UNDERSÖKNINGAR som
gjorts visar att Sverige ligger bra till
när det gäller mutor och bestick-
ning. Svenskarna anser att Sverige
är ett land där korruptionen är låg.

– Även om det ser förhållande-
vis bra ut i Sverige så är det ändå
oerhört viktigt att fortsätta jobba.
Segern är aldrig riktigt vunnen och
kampen mot korruptionen är vikti-
gare än någonsin. Har korruptio-
nen en gång ätit sig in ett samhälle
så är det oerhört svårt att göra
något åt det, säger Claes Beyer.

Men trots det är han optimis-
tisk. Han tror att situationen är på
väg att förbättras, inte tvärtom.

– Det är stor uppmärksamhet

kring det här nu men det behöver
inte betyda att korruptionen ökar.
Det handlar om att det uppmärk-
sammas på ett annat sätt.

– Inte minst sedan Riksåklaga-
ren inrättade Korruptionsenheten
2003. De har ju till uppgift att inte
bara titta på anmälningar som
kommer, utan själva ta upp saker
som man ser. Det har gjort att de

här frågorna har kommit i fokus
och blivit intressanta för media. Att
intresset  är stort är positivt, säger
han.

Claes Beyer har tidigare varit
ordförande i Sveriges Advokatsam-
fund och bland annat ensamutre-
dare för att kartlägga näringslivets
egenåtgärder mot ekonomisk
brottslighet.

Anrik kamp mot mutor 

Fakta om Institutet mot mutor
Institutet Mot Mutor är en anrik ideell näringslivsorganisation som inrättades
1923.
Institutets huvudmän är numera Stockholms Handelskammare, Svensk Handel
och Svenskt Näringsliv. Ett antal organisationer medverkar som stödjande med-
lemmar.
Institutets uppgift är att verka för god sed för beslutspåverkan inom näringslivet
liksom samhället i övrigt och att söka motverka att mutor och andra otillbörliga
förmåner används som medel för sådan påverkan. Institutets uppgifter är att:
1) sprida information om lagstiftning och rättspraxis.
2) på begäran eller på eget initiativ avge utlåtanden.
3) självt eller i samverkan med andra utveckla vägledande.

– We exist to build our customers’ business

Vi arbetar i nära och personlig kontakt med våra
kunder. För varje åtgärd skall vi fråga oss: Är denna
åtgärd den bästa för kundens behov? Kan den göras
på ett bättre sätt? Kan den göras mera kostnads-
effektiv eller är den i själva verket onödig?

AJB Bergh Advokatbyrå AB, Birger Jarlsgatan 6B, Box 55564, 102 04 Stockholm  
Tel 08 407 24 00  Fax 08 407 24 40 www.ajb.se

Svår roll för familjerättsadvokat

Familjerättsadvokat Eva Kullman
är bekymrad över återväxten. Låga
ersättningar är en orsak till det svaga
intresset.





Att återuppbygga rättsväsendet
är en av många svåra frågor som
ska lösas när ett land ska börja
fungera igen efter att ha härjats
av krig.
Sedan två år tillbaka finns
juristorganisationen ILAC,
International Legal Assistance
Consortium och den har sitt
kansli i Stockholm.
Just nu arbetar man bland annat i
Afghanistan och Irak.

Uppgiften är att se till att olika
typer av rättsbistånd används på
rätt sätt när rättsväsendet byggs
upp i krigshärjade länder igen.

Den svenske advokaten Chris-
tian Åhlund är organisationens
generalsekreterare.

– Vi går in i de här länderna, gör
en diagnos över tillståndet och
rekommenderar sedan åtgärder.
Sedan genomförs de av våra med-
lemsorganisationer, säger han.

ILAC är en liten organisation
rent administrativt. Kansliet i
Stockholm består av två personer.
Förutom Christian Åhlund är det
folkrättsjuristen Agneta Johansson
från UD som tidigare har lett arbe-
tet med utgrävningar av massgravar
i Bosnien och arbetat åt FN på
Västbanken.

Förutom i Stockholm finns
kontor i London och Washington.

– Vi är en liten organisation och
vår uppgift är att samordna insat-
serna. De som gör jobbet är ett 30-
tal medlemsorganisationer och där
finns det tillgång till tre miljoner
jurister, säger han.

Ofta rekryterar man jurister från

geografiskt närliggande länder där
man också har kunskaper om kul-
turen på platsen.

ORGANISATIONEN BILDADES i
september 2002 och Christian Åh-
lund fortsatte till en början som
verksam advokat vid sidan av gene-
ralsekreterarjobbet. Men idag är
det 100 procent ILAC. En stor del
av tiden går åt till resande.

– Visst kan det bli lite mycket
ibland. Men det är ett så stimule-
rande jobb att det är värt det. Vi har
också mycket goda kontakter med
FN och Världsbanken som ser posi-
tivt på vår verksamhet, säger han.

Organisationen har fyllt ett
behov och Christian Ålund är stolt
över det som har åstadkommits.

– Titta på Irak där vi faktiskt
lyckats väl trots den rådande situa-
tionen. Vi har utbildat domare,
advokater med flera genom att fly-
ga ut dem från Bagdad till Dubai
och haft utbildningen där. En
mycket speciell situation som ändå
fungerat, säger Christian Åhlund.

ILAC ÄR OCKSÅ PÅ gång med ett
större projekt i Liberia där man i
princip får börja från noll. Allt som
exempelvis bibliotek är förstört och
måste byggas upp på nytt.

ILAC diskuterar också med FN
om Haiti men där finns ännu inga
konkreta projekt.

ILAC bildades på initiativ av
bl a International Bar Association
(IBA), International Commission
of Jurists (ICJ), Union Internatio-
nale des Advocats och Sveriges
advokatsamfund.
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Advokatsamfundet skall enligt
sina stadgar följa rättsutveckling-
en och verka för att samfundets
erfarenheter kommer denna till
godo. Det viktigaste instrumen-
tet för detta är samfundets verk-
samhet när det gäller att svara på
remisser i lagstiftningsärenden.

Lagstiftning i Sverige föregås av ett
beredningsförfarande där myndig-
heter, organisationer, företag och
enskilda ges tillfälle att lämna syn-
punkter på förslag till lagstiftning.
Traditionellt har det underlag som
man gett synpunkter på varit ett
betänkande av en offentlig utred-
ning eller en promemoria utarbetad
inom något departement, men
efter inträdet i Europeiska unionen
remitteras också andra dokument
(grönböcker, utkast till direktiv och
rambeslut mm) för att synpunkter
skall kunna lämnas under det pågå-
ende förhandlingsarbetet.

I fokus för samfundets remiss-
arbete står rättssäkerhetsfrågor,
men också lagstiftningens tekniska
kvalitet och praktiska tillämpbarhet
är aktuella. Samfundets ledamöters
praktiska erfarenheter, från snart
sagt varje rättsområde, gör att
Advokatsamfundet har möjligheter

att avge kompetenta och välgrun-
dade yttranden över hela det rätts-
liga området. Detta visas också av
att samfundet de senaste åren årli-
gen besvarat mer än 100 remisser –
knappast någon annan enskild
institution kan uppvisa något mot-
svarande. Ett omfattande och nog-
grant arbete med remissvaren läggs
ned av samfundet och dess ledamö-
ter.

Så här tycker Advokatsamfun-
det om…

…EN ÖPPEN domarrekrytering. I
betänkandet En öppen domar-
rekrytering (SOU 2003:102) före-
slås att domarutbildningen skall
avskaffas och att rekryteringen av
domare skall öppnas, bl a mot bak-
grund av det sjunkande antalet
sökande till domartjänster. Sam-
fundet, som särskilt pekar på att
enbart de skickligaste och lämpli-
gaste juristerna skall anställas som
domare, tillstyrker förslagen.

…ELEKTRONISK FOTBOJA som
alternativ till fängelse. I en prome-
moria från Justitiedepartementet
(Ds 2004:7) föreslås att möjlighe-
terna att använda s k fotboja skall

utökas till fängelsestraff upp till sex
månader. Samfundet menar att den
samlade erfarenheten av fotboja
leder till slutsatsen att systemet kan
godtas.

…STRAFFRÄTTSLIG harmoniser-
ingsförsök inom EU. I många EU-
beslut föreskrivs att vissa brott skall
ha vissa, lägsta straff. Samfundet
har vid upprepade tillfällen kritise-
rat detta – det stör den inbördes
systematiken i straffsystemet, sam-
tidigt som någon europeisk likhet i
straffrättsliga reaktioner inte upp-
nås, beroende på skillnader i fråga
om t ex åtalsplikt, påföljdsval,
straffvärdebedömningar och verk-
ställighetsregler.

…BIOMETRISK INFORMATION i
pass. I en promemorian från Justi-
tiedepartementet  (Ds 2004:8) för-
slås att regeringen skall få föreskri-
va vilken biometrisk information
som skall finnas i ett pass. Advo-
katsamfundet, som förstår behovet
av att öka passhandlingars säker-
het, menar dock att förslaget är för
långtgående; lagstiftning bör över-
vägas först när det är möjligt att
närmare reglera vilken biometrisk
information som skall finnas i pas-

sen och därmed vilken kontroll av
den enskilde som skall ske.

…SÄPO:S HEMLIGA tvångsmedel.
I en promemoria från Justitie-
departementet har föreslagits att
giltighetstiden av den särskilda lag
som reglerar SÄPO:s användning
av hemliga tvångsmedel skall för-
längas. Advokatsamfundet, som
konstaterar att de hemliga tvångs-
medlen i stället för att – som avsett
– användas som brottsutredande
instrument i stället används som
instrument för spaning och i
brottsförebyggande syfte, avstyrker,
med hänvisning till att någon
bedömning av lagens tillämpning
inte låter sig göras på grundval av
det tillgängliga materialet, att lagen
förlängs.

…UTÖKAD VITTNESPLIKT för
advokater. I en promemoria från
Finansdepartementet (Ds 2003:52)
föreslås bl a att advokater, i strid
med vad som annars gäller för vad
en klient anförtror sin advokat, skall
vara skyldig att vittna om penning-
tvätt. Advokatsamfundet menar att
det inte finns stöd för att påstå att
just brottslighet som har att göra
med penningtvätt generellt skulle

vara ett så stort problem eller vara
av så allvarlig karaktär att det moti-
verar ett avsteg från vad som annars
gäller – dvs att vittnesplikt för advo-
kater som huvudregel förutsätter att
det skall handla om brott för vilket
är föreskrivet minst två års fängelse.

I en nyligen beslutad lagråds-
remiss har regeringen anslutit sig
till samfundets bedömning och
föreslår ingen förändring i detta
avseende.

… ANVÄNDNING AV överskotts-
information. I en promemoria från
Justitiedepartementet (Ds 2003:13)
föreslås att överskottsinformation
som åtkommits i en brottsutred-
ning skall få användas i en annan
brottsutredning, om det för det
brott som då utreds är föreskrivet
fängelse ett år eller mer och det kan
antas att brottet inte föranleder
endast böter. Samfundet, som väl-
komnar en reglering av hur över-
skottsinformation får utnyttjas,
menar att man skulle få ett klarare
system om gränsen sattes vid brott
för vilka enbart fängelse är stadgat.
Samfundet pekar också på vikten
av hur behandlingen av personupp-
gifter hos de brottsbekämpande
myndigheterna är konstruerad.

ILAC återuppbygger rättsväsendet

Remissvar viktigt instrument

Christian Åhlund är generalsekreterare för ILAC som arbetar med att bygga upp rättsväsendet i krigshärjade länder.
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The Baltic Sea Region. En regi-
on som växer så det knakar och
när flera av länderna kring
Östersjön nu blivit EU-
medlemmar tas ytterligare steg.
Firman Magnusson Wahlin
Qvist Stanbrook Advokatbyrå är
en av de svenska byråer som är
verksamma i den här regionen.

I Polen är byrån etablerad sedan
flera år och man har ett eget kontor
i Tallin i Estland.

– En oerhört intressant region.
Det finns en stor potential här,
konstaterar Per Magnusson och
Maria Nisell.

De bistår i första hand svenska,
men också amerikanska och eng-
elska företag, som vill göra affärer i
regionen.

DET FINNS MÅNGA rykten och
påståenden om hur det fungerar i
de före  detta öststaterna. Krimina-
litet och maffiametoder i affärslivet
är en del av de föreställningar som
cirkulerar.

Men det är en felaktig bild av
regionen anser de båda advokater-
na.

– Det är inget som vi ser och
enligt undersökningar som gjorts
på senare tid anser inte utländska
företag att de möter hinder i sin
näringsverksamhet på grund av kri-
minalitet och maffiametoder.

Skillnaderna i affärslivet uppfat-
tas dock ofta som stora av svenska
företag. De kan nog upplevas som
skillnader i etik och moral men det
är snarare fråga om kulturella skill-
nader.

– Byråkratin är omfattande.
Formaliteterna är många på gott
och ont. Det  kan vara mycket
besvärligt att få en stämpel i vissa
handlingar bland  annat. Men det
gäller ju också länder i Sydeuropa.
Sverige har faktiskt  en mycket
smidig byråkrati jämförelsevis. I
vilket annat land kan man få ett
pass på fem minuter exempelvis.

Det största problemet generellt sett
är att det inte finns datoriserade
register. Det är t ex svårt att få fram
upplysningar om företag. Men
arbetet med datoriserade register
pågår inom regionen och kommer
underlätta enormt när det är klart.

Det kanske allra viktigaste när
man etablerar sig i nya länder är att
vara på plats och att skaffa rätt
samarbetspartner på lokal nivå.

– Att hitta rätt personer att
samarbeta med är helt avgörande.
Det är viktigt att man känner till de

lokala förhållandena och kan
anpassa sig efter dem, säger Per
Magnusson.

MAQS har funnits i Polen
sedan 1996 och att det blev så var
helt enkelt  en slump.

Det var byråns VD, Dan Person,

som i Malmö anställde en biträ-
dande jurist som hade polskt
ursprung.

Detta tillsammans med Polens
exceptionella tillväxt vid mitten av
90-talet gav Dan Person idén att
starta kontoret, som idag sysselsät-
ter 17 jurister.

– Jag tror att det ganska ofta är
en slump när man drar igång
någonting. Och det har i vårt fall
varit bra att vi kunnat bygga ett
steg i taget. Går man för snabbt
fram, satsar stort, anställer folk och
satsa på dyrt kontor är det stor risk
att uthålligheten blir mindre, kon-
staterar Per Magnusson.

Idag bor Dan Person sedan fyra
år i Warszawa.

– Han bor där med sin familj
och trivs alldeles utmärkt, säger
Maria Nisell.

Men Per Magnusson konstate-
rar att det också kan vara ett prob-
lem.

– Det är lätt att få människor att
flytta till New York och London.
Till den här typen av städer kan det
vara svårare.

De anser att de själva lärt sig
mycket på resan.

– Absolut. Det finns mycket att
lära. Det är lätt att fastna i sina
invanda mönster. Men i och med
att vi kommer i kontakt med andra
som har ett annat sätt att tänka och
lösa problem på, så utvecklas man
själv också. Det är inte alltid vi som
har den bästa lösningen, säger
Maria  Nisell.

HUR TROR DE ATT regionen har
utvecklats inom fem år?

– Det är som sagt dumt att ha
alltför storslagna planer, det blir
aldrig  riktigt som man tänkt sig
ändå.

– Vi  kommer förmodligen ha
fått fler konkurrenter, både från
internationella  och lokala byråer.
För det är ingen tvekan om att eko-
nomierna i den här regionen växer
så det knakar.
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Intressant region i öst

Tidskriften Advokaten skildrar
ett intressant yrke som har en
väsentlig funktion i vår demokra-
ti. Dessutom tar tidskriften upp
vad som händer i det övriga
rättsväsendet, något som i högsta
grad har betydelse för människor
i näringslivet och alla andra som
bryr sig om samhällsutveckling-
en.

Tidskriften Advokaten har funnits
sedan 1935 och är en av Sveriges
viktigaste tidskrifter inom rätts-
området. Advokaten har stor bredd
på det redaktionella materialet.

– Vi skildrar advokatens vardag
men även utvecklingen i hela
rättsväsendet. I första hand rappor-
terar vi om vad som händer inom

landet men vi bevakar även interna-
tionella frågor. Dessutom redovisas
Advokatsamfundets ställningsta-
ganden i viktiga frågor, säger Tom
Knutson, Advokatens chefredaktör.

TIDSKRIFTEN ADVOKATEN skri-
ver på ett sakligt men ändå lättför-
ståeligt sätt om juridik. I Advoka-
ten finns reportage, personporträtt,
nyheter och tips om praktisk juri-
dik. Den innehåller även den
senaste juridiska litteraturen och
aktuell debatt. Advokaten är ett
utmärkt verktyg för att hålla sig
uppdaterad om vad som händer i
rättsväsendet.

Den viktigaste målgruppen är
advokater och jurister anställda hos
advokatbyråerna. Domare, andra

jurister, juridikstuderande och jour-
nalister är exempel på ytterligare
grupper av angelägna tidningsläsa-
re. Tidskriften kommer ut med nio

nummer per år och upplagan är
6300 exemplar.

Prenumerera ett helt år för
endast 424 kronor (varav moms 24

kronor). Studenter vid universitet
eller högskola betalar 106 kronor
(varav moms 6 kronor).

Välkommen som prenumerant!

❑ Ja tack, jag beställer en helårsprenumeration på tidskriften Advokaten 
och betalar 424 kronor (inkl.moms) för nio nummer.

❑ Ja tack, jag beställer en helårsprenumeration på tidskriften Advokaten.
Eftersom jag är student betalar  jag 106 kronor (inkl.moms) för nio nummer.

Tidskriften Advokaten,Tel: 08-459 03 00, Fax: 08-662 30 19 

Namn:__________________________________________
Företag/organisation:_______________________________
Adress:__________________________________________
Postadress:_______________________________________
e-post:__________________________________________

Tidskriften Advokaten
”Prenumeration”
Box 273 21
102 54 STOCKHOLM

Svd

Advokaten – tidskrift med bredd och djup

Per Magnusson
och Maria Nisell

tror starkt på
östersjöregionens

framtid.
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Välkomnar ny delägare och nya medarbetare

Advokatbyrån är verksam inom svensk- och internationell 
affärsjuridik med särskild inriktning på finansmarknaden. Dessutom 

arbetar vi som konkursförvaltare och är en av Sveriges största förvaltarbyråer. 
Vi har också andra uppdrag med anknytning till obeståndsrätt såsom företags-

rekonstruktioner, ackord m.m. Byrån har varit verksam i snart 20 år 
och för närvarande arbetar ca 20 st jurister hos oss.

Patrik
Schöldström, 
delägare
Värdepappersrätt, 
processer, skiljeförfa-
randen

Medarbetare sedan 1999
Jur. dr i skiljedomsrätt

Svante 
Olofsson
Konkursförvaltning,
obeståndsrätt, företags-
rekonstruktioner,
bolagsrätt

Medarbetare 1992-1999
VD Ackordscentralen
Sthlm 1999-2003

Jörgen 
Berglund
Konkursförvaltning,
obeståndsrätt, bolags-
rätt, värdepappersrätt,
processföring

Medarbetare 1994-1999
Ackordscentralen
Sthlm 1999-2004

Andreas 
Nordberg
Obeståndsrätt, bolags-
rätt, värdepappersrätt

Ackordscentralen
Sthlm 2001 - 2004

goda råd gör
bra affärer bättre
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…och bygger en ny verksamhet. Målet är tydligt och klart. Vi ska bli en av Sveriges ledande affärsjuridiska byråer. 
Vårt namn är Ramberg. 
     Genom sammanslagningen mellan Archibald Advokatbyrå och Holm Advokatbyrå lägger vi grunden för en ny 
advokatbyrå med ambitionen att vara en av de ledande i landet. Kunskapsmässigt och erfarenhetsmässigt vet vi att 
vi redan är där. Nu har vi även de storleksmässiga resurserna som krävs.  
     Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vi har klienter över hela världen. Tillsammans är 
vi ett 30-tal jurister, varav hälften fi nns i Stockholm.  
      Vi erbjuder rådgivning inom samtliga affärsjuridiska områden  
      Mycket välkommen till Ramberg.

Vi tog det bästa från två framgångsrika advokatbyråer… 

wwww.ramberglaw.se

Annonsering i all ära – vår främsta marknadsföring utövar våra kontor i Skandinavien genom
att lämna kvalificerat affärsjuridiskt biträde åt en stor mängd branscher.

Omkring 90 procent av våra uppdrag kommer via rekommendationer från tidigare uppdragsgivare.

Idag biträder vi aktörer på Din marknad – vad kan vi göra för Dig?

Läs mer om NORDIA:

www.nordialaw.com


