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Reklamavbrott fel 
men inte Alfons-satir 
Barnboksfiguren Alfons Åberg får framställas som
knarklangare, men enligt hovrätten var det
kränkande för Claes Eriksson och Vilgot Sjöman
att en tv-kanal gjorde reklamuppehåll i sändning-
en av deras filmer. Humor är någonting som upp-
hovsmän anses måste tåla. Om detta skriver advo-
kat Karin Cederlund.

SIDAN 8

EU i enad front med ny
lag mot piratkopiering
Piratkopiering och annan varumärkesförfalskning
har ökat i hela världen i flera år. Vid årsskiftet in-
förlivas ett EG-direktiv i svensk lag som innebär
att Sverige och övriga EU-länder får en gemensam
lägsta nivå i lagstiftningen. Om tre år tas nästa
steg, då skapas gemensamma straffrättsliga sank-
tioner mot varumärkesförfalskning, skriver advo-
kat Ulrika Karner. SIDAN 9

Ny processordning
i asylärenden
Sedan utlänningsnämnden avskaffades tidigare i
vår har asylärendena tagits över av tre länsrätter.
Det ger advokaterna möjlighet att som offentligt
biträde företräda sina klienter i en muntlig
förhandling inför domstol. Advokat Lena Isaksson
skriver om den nya processordningen.

SIDAN 10

Ny lag reglerar
uppköp på börsen
Inom kort införs en ny lag som tvingar
uppköpsbudgivare på börsen att följa den svenska
börsens regler. Sanktionerna blir hårda, bland an-
nat kan böter på upp till 100 miljoner kronor
utdömas i böter, skriver advokat Sara Kersby Min-
dus.

SIDAN 12

Sensationsjournalistik
drabbar enskilda hårt
Både kända och okända personer drabbas hårt av
sensationsjournalistiken. En artikel i tidningen,
som inte är sann, kan förändra livet för den
omskrivne. Hon eller han drabbas och kan förlora
kunder, företag och vänner. Advokat Susanne 
Feinsilber skriver om förtalsprocessen.

SIDAN16

Allt fler kvinnor blir advokater
Hälften av advokaterna som anställs på advokatbyråer är i dag kvinnor, vilket har medfört att andelen kvinnor i kåren
ökat med nästan 30 procent på tre år. Utvecklingen ser ljus ut, men kvinnor tjänar fortfarande mindre än män, skriver
Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg. SIDAN 3

Enskild vårdnad kan bli vanligare
– hårdare krav på föräldrar att komma överens
Barnets bästa blir ännu viktigare vid skilsmässor. Domstolarna bör kräva att föräldrarna åsidosätter sina egna menings-
skiljaktigheter när det gäller vårdnadsfrågan vid en skilsmässa. En förälder som inte medverkar till samförstånd kan
mista vårdnaden. Det är resultatet av de förslag i vårdnadsutredningen som blir ny lag den 1 juli. Vårdnadstvisterna i
dag är både djupare och svårare än tidigare, anser advokat Eva Kullman. SIDAN 10

Lena Frånstedt Lofalk, advokat och vice ordförande i Advokatsamfundet, omgiven av blivande advokater. FOTO: MICKE LUNDSTRÖM
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ATHENA
a d v o k a t f i r m a n

Advokatfirman 
ATHENA

Vårt motto är att prioritera kvalitet framför kvantitet och att

ständigt ha varje enskild klient i fokus. Genom att arbeta nära

Dig som klient så kan vi erbjuda ett samarbete som många

större byråer saknar.

Vi vänder oss såväl till företag som till Dig som är privat-

person. Vår ambition är att vara ett stöd för våra klienter.

Genom att upprätthålla en klar och tydlig kommunikation så

strävar vi efter att alltid uppnå bästa tänkbara resultat. 

Vi har en mångårig erfarenhet inom ett flertal verksamhets-

områden. I kombination med engagemang och nytänkande

innebär detta att vi kan erbjuda Dig lösningar helt utifrån Dina

önskemål. Vårt breda externa kontaktnät garanterar Dig ett till-

fredsställande resultat oavsett vilka utmaningar vi ställs inför.

Vi erbjuder kostnadsfri telefonrådgivning i mån av tid.

ENGAGEMANG, KOMMUNIKATION 
OCH NOGGRANNHET ÄR DE ORD SOM

UTGÖR GRUNDEN I VÅR VERKSAMHET.



Denna bilaga har vi döpt till
Advokat och kvinna. Vi
presenterar några exempel

på de många mycket skickliga ad-
vokater som arbetar inom olika
verksamhetsområden. Vi har valt
att lyfta fram några advokater, som
inte är män.

Sveriges första kvinna som an-
togs som ledamot i
Advokatsamfundet var Eva
Andén. Det var 1918. Redan vid
Advokatsamfundets bildande 1887
var det möjligt för kvinnor att bli
medlemmar. Men först efter 1898
hade det enligt lagen blivit tillåtet
för kvinnor att också utöva
advokatyrket i den meningen att
de fick uppträda som ombud i rät-
ten. Denna nyordning hade
föregåtts av livliga diskussioner där
advokaten och riksdagsmannen
Philip Lehman aktivt propagerade
för kvinnors rätt att uppträda som
rättegångsombud. Först under
1920-talet jämställdes kvinnliga
ämbetsmän med manliga. Dessför-
innan kunde endast män inneha
offentliga ämbeten.

Eva Andéns inträde i Advokat-
samfundet 1918 ansågs mot

denna bakgrund vara en så ovanlig
händelse att Advokatsamfundet
gav ut ett pressmeddelande. Eva
Andén var en utomordentligt
skicklig advokat med familje- och
arvsrätt som specialitet. Hon hade
stort inflytande och auktoritet.
Hon anlitades flitigt i Advokat-
samfundets remissarbete. Hon
utexaminerades från universitetet
1912, tjänstgjorde i domstol och
praktiserande vid advokatbyrå.
Hon hade modet att redan 1916
vid 29 års ålder våga starta egen ju-
ristfirma. Från och med 1918 när
Eva Andén, 31 år gammal, antogs
som ledamot av Advokatsamfun-
det drev hon advokatverksamhet i
Eva Andéns advokatbyrå. Vad som
tillsammans med advokatens unika
yrkesroll gör vårt yrke så speciellt,
är att advokater bedriver närings-
verksamhet med allt vad det inne-
bär. De verkar på en konkurrensut-

satt marknad. Att vara kvinna och
advokat ställer därför alldeles
särskilda krav. Mot den bakgrun-
den är det inte utan stor beundran
jag tänker på vår första kvinnliga
advokat.

De som i slutet på 1800-talet
såg det som en risk att kvin-

nor skulle komma att ta över upp-
dragen som rättegångsombud har
inte fått sina farhågor infriade.
Kvinnor upplever alltjämt ett mot-
stånd att få förordnande i
brottmål. Den rättssökande
allmänheten, i form av återgångs-
förbrytare, har tidigare uppvisat en
viss obenägenhet att begära advo-
kater som är kvinnor. I stora
processer ser man tyvärr mycket
sällan kvinnor. Här finns mycket
att göra.

Av dem som anställs på
advokatbyråer idag är  hälften

män och hälften kvinnor. Detta
har lett till andelen kvinnor i kåren
ökat med närmare 30 procent över
en treårsperiod. Utvecklingen ser
ur detta perspektiv ljus ut.
Alltjämnt är dock andelen kvinnor
som är innehavare av eller delägare
i advokatbyråer bara sextio
procent. Detta ska jämföras med
motsvarande andel för de manliga
kollegorna som överstiger åttio
procent.

Också här kommer utveckling-
en med all säkerhet att förändras
till det bättre. Alltjämt, nittio år
efter det att Eva Andén blev advo-
kat, är majoriteten av kvinnliga ad-
vokater huvudsakligen sysselsatt
med att företräda enskilda i famil-
jemål, brottmål eller andra typer av
uppdrag inom det område där den
s.k. timkostnadsnormen gäller. De
betyder att kvinnliga advokater ge-
nomsnittligt har lägre inkomster
än sina manliga kolleger.

En jämförelse med
rättsväsendet visar att andelen

kvinnor i ledande positioner också
där är mycket begränsad. I syfte att
bland annat verka för att andelen

kvinnliga chefer inom rättsväsen-
det ökar, liksom att andelen kvinn-
liga delägare stiger har ett nätverk
bildats bestående av kvinnor med
framskjutna positioner inom
rättsväsende, förvaltning och advo-
katkåren. Vi kallar oss Hilda. Som
stridsmö har Hilda hitintills varit
relativt from, men hennes

medlemmar är goda förebilder och
exponenter för att kvinnor är
utmärkta som chefer, arbetsgivare
och näringsidkare. Vi kommer no-
ga att bevaka och försöka påverka
utvecklingen.

Det har tagit nästan nittio år ef-
ter att Eva Andén blev advokat för
kvinnorna att komma upp i en

femtedel av advokatkåren. Men nu
går det fort.

Det har varit roligt att göra
denna tidning. Min förhoppning
är att vi nästa år kan göra en med
rubriken Ung och advokat.

ANNE RAMBERG

Advokat och generalsekreterare i
Sveriges advokatsamfund
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Under senare år har antalet kom-
mersiella tvister i Sverige ökat
och tvisterna har dessutom blivit
mer omfattande och komplexa.

- Företag kan tjäna på att se över
och förbättra sina rutiner. Gene-
rellt gäller att man bör ha tydliga
avtal och vara tydlig i kommuni-
kationen med motparten. Då finns
goda chanser att undvika tvist och
om tvist ändå uppkommer, att nå
ett lyckat resultat och få ”rätt”, sä-
ger advokat Therese Isaksson.

I takt med att tvisterna blir mer
omfattande och komplexa ökar
processkostnaderna och riskerna
med att processa. Den som förlo-
rar ska betala sina egna och i regel
motpartens rättegångskostnader.
Rättskyddet räcker normalt inte
för att täcka både de egna och
motpartens kostnader och än
mindre till att överklaga en dom
till nästa instans.

– Under tiden som tvisten pågår
tar den tid i anspråk för anställda
som annars skulle kunna arbeta
med produktiva arbetsuppgifter.
Företag har därför mycket att vin-
na på att arbeta preventivt för att
undvika tvister och hantera dem

snabbt och effektivt om de uppstår,
framhåller Therese Isaksson.

ATT SOM OMBUD inför och under
en process bistå sin klient är en
grundläggande och central advo-
katuppgift. Processombudet är
specialiserat på tvisteförhandling-
ar och kan upplysa om rättsläget
och bevisläget. Klienten får hjälp
att välja bort det som är mindre
väsentligt eller mer svårbevisat.
Ett bra ombud bör också förstå
den affärsmässiga miljön, vara kre-
ativ och förutseende för att hitta
fördelaktiga lösningar för klienten
ur affärsmässigt perspektiv.

– Att gå hela vägen till rätte-
gång och dom är långtifrån alltid
den bästa lösningen för klienten.
Min rekommendation är att om-
budet bistår sin klient på ett tidigt
stadium med att förebygga kost-
samma processer, säger Therese
Isaksson.

Till detta hör biträde vid upp-
rättande av genomtänkta och lätt-
tolkade avtal som innehåller till ex-
empel tydliga sanktioner för avtals-
brott. Det finns undersökningar
som visar att bättre avtalsskrivande
ökar chanserna att undvika tvister.

– Ett sätt att förbättra möjlig-
heterna att få skadestånd vid en
framtida tvist kan vara att säker-
ställa skadeståndsanspråket på av-
talsrättslig grund, exempelvis ge-
nom att ta in en klausul om på för-
hand fastställt avtalsvite vid över-
trädelser av avtalet, menar Therese
Isaksson.

– Valet av tvistlösningsform,
domstol eller skiljedomsförfaran-
de, kan också påverka möjligheten
att få saken prövad på fördelakti-
gast sätt för klienten, säger hon.

DET ÄR INTE OVANLIGT att kom-
mersiella tvister rör fler än två par-
ter, flera olika avtal och grundas på
såväl avtalsrättsliga förpliktelser
som rättigheter och skyldigheter
enligt lag. Ett exempel är tvister
om immateriella rättigheter; upp-
hovsrätt, varumärken, patent med
mera, och företagshemligheter.

En tvist kan uppstå till exempel
angående licensavtal när licensgi-
varen anser att licenstagaren har
överskridit gränserna för licensen
och aktualiserar frågan om intrång
i licensgivarens immateriella rät-
tigheter. Brott mot licensavtal kan
medföra ersättningskrav såväl en-

ligt avtalet som interimistiska
(provisoriska) åtgärder, blir allt
vanligare. Ett annat exempel är
aktiebolagsrättsliga tvister grun-
dade på överträdelser av aktiebo-
lagslagen och/eller kontraktuella
åtaganden mellan aktieägare eller
mellan aktieägare och företaget.

DESSA RÄTTEGÅNGAR rör som
regel stora ekonomiska värden och
målen kan bli komplicerade med
omfattande bevisning. Den part
som påstår något ska normalt visa
att det förhåller sig så. - Om ett
företag till exempel påstår att det
it-system företaget utvecklat in-
kluderar immateriella rättigheter
som skyddas enligt lag eller avtal
och att motparten obehörigen har
utnyttjat dessa och orsakat företa-
get skada, måste företaget överty-
ga domstolen både om att det är
rättighetsinnehavare och att mot-
parten har begått intrång i dess
rättigheter och därigenom orsakat
skada, säger Therese Isaksson.

DET ÄR I MÅNGA FALL svårt att
bevisa den ekonomiska skadans
storlek. Företaget har bevisbördan
och bär därmed risken för att pro-

cessen slutar i osäkerhet. Ofta står
ord mot ord och den skriftliga be-
visningen (avtal, korrespondens
med mera) blir avgörande. Om
bevisbördan inte uppfylls är tvis-
ten förlorad. Företag kan därför
vinna mycket på att se över och
förbättra sina rutiner och förebyg-
ga en tvistesituation genom att ha
tydliga avtal.

– Det gäller även för företaget
att vara tydligt internt i den egna
organisationen så att berörda me-
darbetare känner till vilka princi-
per och rutiner som gäller samt att
dokumentera sitt arbete väl, avslu-
tar Therese Isaksson.
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Tänk först – processa sedan
Kloka förberedelser spar tid och pengar

Testamente
är viktigare 
än någonsin

Den lilla sommarstugan kan ha ökat stort i värde genom åren och är inte sällan orsak till arvstvister. FOTO: ULF LODIN

Advokat Therese Isaksson.

Det anser advokat Birgitta W Sa-
belström som är specialiserad på
arvs- och bodelningsfrågor.

– Alla människor kommer i en
arvssituation, förr eller senare. Ef-
tersom familjebildningen numera
ofta är mer komplicerad med två
eller flera kullar barn har det blivit
fler testamenten som klandras, sä-
ger Birgitta W Sabelström.

Ett vanligt fall är en man som i
ett nytt äktenskap får en ny kull
med barn som han vill gynna i ett
testamente.

Det finns olika sätt att missgyn-
na särkullbarn, enligt Birgitta W
Sabelström.

– Det kan finnas goda skäl att
gynna något barn framför de andra,
till exempel ett barn som har det

svårare än de övriga. Men det vikti-
gaste är att en förälder ska tänka på
att behandla sina barn rättvist, sä-
ger hon.

BARN HAR ALLTID RÄTT till sin
laglott som är hälften av arvslotten.
En förälder som har två barn kan
genom testamente förordna att ena
barnet ska ärva 25 procent av kvar-
låtenskapen, och det andra barnet
75 procent.

Fler människor har större till-
gångar numera. Det är också en or-
sak till att det blir fler tvister om
testamenten. Människor som bygg-
de ett hus för några tusenlappar på
1930-talet sitter nu med en fastig-
het värd 3 miljoner kronor.

– Folk lever längre nu också, och

en del blir lite ålderdomssvaga. Det
händer att något av barnen, eller
någon annan släkting, får den gam-
la att skriva på ett testamente som
gynnar just den släktingen, säger
Birgitta W Sabelström.

Hon anser att man naturligtvis
kan ifrågasätta att ett testamente
som skrevs för länge sedan, kullkas-
tas när personen i 90-årsåldern un-
dertecknar ett nytt testamente som
gynnar helt andra personer än det
tidigare testamentet.

Ett testamente ska skrivas på
och bevittnas av två personer som
ska vara närvarande samtidigt som
testamentet skrivs. Detta syftar till
att testamentet tillkommer efter
moget övervägande, och att bevis-
ning finns om hur det tillkommit.

– Det kan vara svårt att klandra
ett testamente om du inte kan visa
att personen i fråga varit dement.
Det är ju också så att du faktiskt
kan vara dement men ändå vara
rättskapabel, säger Birgitta W Sa-
belström.

DET BORDE PÅ NÅGOT sätt säker-
ställas att testamentet är en persons
yttersta vilja även i Sverige, anser
Birgitta W Sabelström.

– Jag tycker att det är alldeles för
lättvindigt att göra ett testamente
här, säger hon.

När ett testamente upprättas
skrivs en vittnesmening som uttalar
att den som skriver testamentet gör
det av fri vilja och att det sker i vitt-
nens närvaro. Får man i efterhand

inte tag på dem som bevittnat testa-
mentet äger vittnesmeningen vits-
ord, vilket gör att det blir svårt att
klandra, enligt Birgitta W Sa-
belström.

När arvsskatten och arvsskatten
inom äktenskapet avskaffades i två
steg 2004 minskade en del av pro-
blematiken kring arv och testa-
menten.

Personer som flyttar från Sveri-
ge för att bosätta sig i till exempel
Frankrike, drabbas av fransk arv-
sskatt, och den är rätt hög. De fles-
ta länder i Europa påför arvsskatt
för personer som är bosatta i lan-
det. Det finns därför anledning att
även undersöka vilken arvsskatt
som uppkommer i det land man
har för avsikt att flytta till.

Behovet att skriva ett riktigt testamente har ökat, dels för att fler män-
niskor har mer egendom än tidigare, dels för att familjebilden allt ofta-
re innehåller barn från olika kullar. Ett sätt att säkerställa att
testamentet upprättas på rätt sätt är att vända sig till en advokat.



Antalet advokater har mer än för-
dubblats under de senaste 25 åren.
Samtidigt som advokatens roll i
samhället har förändrats ställs
även nya krav på Advokatsamfun-
det.

- Vi är ett serviceorgan för advoka-
terna som är medlemmar, men även
för allmänheten, säger Ulrika Fors-
berg, advokat och administrativ
chef för Advokatsamfundet.

Under de senaste åren har sam-
fundet genomfört mycket stora för-
ändringar i arbetssätt och effektivitet.

– På sätt och vis lämnade vi
1800-talet och tog ett kliv direkt in
i 2000-talet. Vi har med hjälp av
modern teknik frigjort resurser så
att vi till advokater och allmänhet,
med en relativt liten arbetsstyrka,
kan leverera den service- och till-
synsverksamhet med den höga kva-
litet som Advokatsamfundet för-
väntas tillhandahålla, säger Ulrika
Forsberg.

PÅ ADVOKATSAMFUNDET finns i
dag 28 medarbetare, vilket är en ök-
ning med fem personer under den
senaste tioårsperioden. Under sam-
ma period har advokatkåren ökat
med 1 250 advokater till dagens
4 300 och antalet biträdande juris-
ter har snudd på fördubblats.

Samfundets uppgifter har för-
ändrats och blivit både fler och mer
utåtriktade. Det är den nya tekni-
ken som möjliggjort förändringarna
utan att personalen har ökat i någon
större omfattning.

– I dag är vi mer aktiva. Vi skri-
ver fler remissyttranden och deltar
oftare i den offentliga debatten, sä-
ger Ulrika Forsberg.

Även utbildningsverksamheten i
Advokatsamfundets regi har ut-
vecklats och utbudet utökats genom
åren och alla advokater har i dag ett
årligt utbildningskrav på sig.

Sedan ett antal år krävs också att

de blivande advokaterna genomför
en examen före ansökan om med-
lemskap i samfundet. Advokat-
examen består av tre delkurser som
följs upp med en muntlig examina-
tion.

De övriga kraven för inträde i
Advokatsamfundet är bland annat
fem års verksamhet efter jur kand-
examen, samt att den som söker in-
träde kan styrka sin lämplighet att
bli advokat genom att åberopa sina
yrkeskontakter.

– Advokatsamfundet är en pri-
vaträttslig sammanslutning. Våra
uppgifter är att bland annat värna
om rättssäkerheten, följa rättsut-
vecklingen, vara remissinstans och
delta i opinionsbildningen. Vi ska
också tillse att advokatkåren besitter
hög yrkesskicklighet och tillhanda-
håller allmänheten tjänster av hög
kvalitet samt verka för hög etik in-
om advokatkåren, säger Ulrika
Forsberg.

DISCIPLINNÄMNDEN vid samfun-
det är en av de viktiga verksamhe-
terna som riktar sig mot allmänhe-
ten. Hit kan vem som helst anmäla
om de anser att en advokat brustit i
sin utövning av advokatyrket.

Sveriges advokatsamfund bilda-
des redan 1887 som en frivillig or-
ganisation för svenska advokater.
Samfundet fick officiell status i
Rättegångsbalken från 1947, som
innehåller ett helt kapitel om varför
Advokatsamfundet ska finnas.

Digitaliseringen av verksamhe-
ten i Advokatsamfundet är i dag
långt gången, enligt Ulrika Fors-
berg.

– Tekniken har givit oss väldiga
fördelar genom att till exempel ta
bort alla repetitiva arbetsuppgifter,
säger hon.

ADVOKATSAMFUNDETS arbete be-
drivs i bland annat ett dokument-
hanterings- och ett ärendehante-

ringssystem som båda är helt digi-
taliserade. Alla ärenden, som till ex-
empel anmälningar till disciplin-
nämnden, inträdesansökningar och
remisser, scannas in och sorteras di-
gitalt i olika ärendemappar.

– Vi har ett sofistikerat behörig-
hetssystem som gör att allting inte
är tillgängligt för alla. Syftet är att
vår handläggning ska bli effektivare
och att vi ska kunna ge ännu bättre
service, säger Ulrika Forsberg.

Om en handläggare av ett ären-
de inte finns på plats kan någon an-
nan åtgärda det eftersom gamla do-
kument lätt kan plockas fram ur
systemen.

ETT VIKTIGT SYFTE med den digi-
tala utvecklingen i samfundet har
också varit att effektivisera disci-
plinnämndens och den egna styrel-
sens arbete. I stället för att styrelse-

ledamöterna och nämndens leda-
möter får papper hemskickade inför
mötena, får de en cd-skiva med alla
handlingar tillgängliga.

Skivan skickas med posten, men
i övrigt har Advokatsamfundet i
princip slutat använda posten, en-
ligt Ulrika Forsberg.

– I STORT SETT kommunicerar vi
uteslutande med e-post, vilket gör
att vi sparar både tid och pengar. Vi
slipper den manuella hanteringen
som krävs vid postutskick och vi
sparar portokostnaderna, säger hon.

All post till Advokatsamfundet
scannas också in och levereras till
mottagarna på deras skärm. Allt
kan sparas och göras tillgängligt för
alla, samtidigt som viktiga brev och
handlingar blir lätta att hitta.

Nyligen har samfundet tagit yt-
terligare ett utvecklingssteg genom

att skapa säkra datarum på nätet.
Ett virtuellt styrelsemöte har ge-
nomförts då de cirka 20 ledamöter-
na inte behövde åka till Stockholm
för att sammanträda.

– Det fungerade mycket bra,
men självklart kan inte den möjlig-
heten ersätta alla fysiska möten. De
har ju andra fördelar, säger Ulrika
Forsberg.

Advokatsamfundets rum på In-
ternet användes även som mötes-
och arbetsplats under den mycket
stora insats som Sveriges advokater
gjorde i det stora flodvågsprojektet
ifjol. Nästan 24 500 timmars arbete
skänktes till de drabbade av advoka-
ter på byråer över hela landet.

– Advokatsamfundets it -sats-
ning är ett bra exempel på hur re-
surser kan omfördelas och användas
på annat och bättre sätt, säger Ulri-
ka Forsberg.
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Kungsgatan 9  •  Box 7315, 103 90 Stockholm  •  Tel: 08 701 78 00  •  Fax: 08 701 78 99  •  www.dlanordic.com

Advokatfi rma Lindhs DLA Nordic

Advokatfi rma Lindhs DLA Nordic har en omfattande kompetens rörande såväl lokala som 
internationella frågor. Genom våra kontor i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Bergen har våra 
klienter tillgång till över 230 jurister som erbjuder rådgivning inom alla områden av affärsjuri-
diken. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

230

Advokatsamfundet satsar på
ny teknik för bättre service

Ulrika Forsberg är
advokat och

administrativ chef
på Advokat-

samfundet.
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För hur kan en högutbildad och
samhällsanpassad person på dagar-
na försvara en person som är miss-
tänkt för de mest avskyvärda brott,
för att sedan gå hem till sin familj
och leka med sina barn på kvällar-
na?

Svaret på den frågan är enkel.
Försvarsadvokaten försvarar varken
några brott eller några brottslingar.
Försvarsadvokatens företräder den
som misstänks för brott och upp-
giften går till stor del ut på att för-
klara. Förklara för den misstänkte
vad åklagare och polis påstår att
han eller hon gjort, och förklara för
polis och åklagare hur den miss-
tänkte ser på deras påståenden.

Försvarsadvokatens arbete går
mycket ut på att få de olika sidorna
att förstå vad den andra sidan säger.
Ibland kan det vara komplexa frå-
gor om vad som krävs för att ett
visst brott ska anses vara begånget,
under det att det i andra fall kan
handla om triviala saker som att
förklara för domstolen vad ord som
”chilla” eller ”baxa” betyder.

Försvarsadvokatens vardag är
långt från filmernas hjälteepos. Ad-

vokatens vardag består av vanliga
människor och vanliga brott. Ofta
träffar vi människor som hamnat
snett i samhället, men ofta är det
helt vanliga människor som dragits
in i något det inte kunde över-
blicka, ibland helt oförstående till
de anklagelser som riktas mot dem.

I PRINCIP ALLA SOM blir åtalade för
ett brott har rätt att få en offentlig
försvarare som biträder honom eller
henne i målet. Om man blir gripen
och delgiven misstanke för ett brott
så har man rätt att begära att man
blir företrädd av en advokat redan
på det stadiet.

Efter att ha blivit förordnad som
försvarare är advokatens roll att bi-
träda dessa människor under hela
resan från att de blivit misstänkta
till slutlig dom. Advokaten sitter
med på polisförhör, går igenom ut-
redningar, förbereder rättgången
mm. Är den misstänkte häktad kan
advokaten vara dennes enda ”livli-
na” ut.

En försvarare måste därför ha
engagemang och stötta sin klient.
Klienten ska kunna lita på sin ad-

vokat och känna att han eller hon
gör sitt bästa för klienten.

ADVOKATENS UPPGIFT är att stå
på klientens sida oavsett vad denne
är misstänkt för. Advokaten ska för-
klara för domstolen hur klienten ser
på saken och se till att all informa-
tion som stödjer det han eller hon
säger kommer fram. Om klienten
sedan trots allt blir fälld för ett brott
är advokatens uppgift att se till att
straffet blir korrekt och att domsto-
len tar hänsyn till den enskilde per-

sonens situation och vad denne själv
berättat.

Ofta är det ett ganska oglamo-
röst arbete i grå polishus eller häk-
ten med ledsna eller förvirrade
människor. Oglamoröst, men oer-
hört viktigt. Den som blir miss-
tänkt för något är ensam mot hela
statsmakten. Det mest extrema ex-
emplet på detta är Palmeutred-
ningen där samhällets alla resurser
ställdes till förfogande för att gripa
den skyldige. Då är man som en-
skild medborgare oerhört liten. Of-

ta har man då bara sin advokat att
hålla i handen och ställa sina för-
hoppningar till.

Förmodligen är en stor del av
dem som åtalas skyldiga för någon
typ av brottslighet. Vore det på nå-
got annat sätt skulle vi ha ett fun-
damentalt fel i vårt rättsmaskineri.
Men ibland blir det fel. Vårt arbete
är att se till att ingen döms ohörd,
att ingen döms oskyldig och att alla
får en ”Fair Trial”.

GHITA HADDING WIBERG

Advokat

Försvarsadvokatens uppgift 
är att företräda klienten 

Skeppsbron 42 (visiting address Norra Bankogränd 2).
Telephone:+46-8-578 450 00. e-mail: fi rst name.last name@hammarskiold.se.

Please visit us at: http://www.hammarskiold.se

MERGERS AND ACQUISITIONS

BANKING AND FINANCE

COMPETITION AND EU

INTELLECTUAL PROPERTY AND MEDIA

TELECOMMUNICATIONS AND IT

LITIGATION AND ARBITRATION

GENERAL CORPORATE PRACTISE

”First of all let's kill
all the lawyers!”

SHAKESPEARE, HENRIK VI  

Ghita Hadding Wiberg beskriver försvarsadvokatens jobb som ganska oglamoröst, men oerhört viktigt. Advokaten
försvarar varken brott eller brottslingar, utan företräder den som misstänks för brott.

Försvarsadvokaten har i alla tider varit omdebatterad. Ibland
föraktad, ibland beundrad, men alltid diskuterad. Försvarsadvokatens
arbete i gränslandet mellan rätt och fel, skyldig och oskyldig är kittlan-
de. På samma sätt kan försvarsadvokatens person te sig gåtfull.



Nidbilden av ett målsägande-
biträde är bilden av en kvinnlig
advokat som likt en mamma 
torkar den likaledes kvinnliga
målsägandens tårar och ger 
henne en mugg med vatten.

I uppdraget kan naturligtvis ingå
att ha en näsduk till hands eller se
till att klienten får en paus i känsli-
ga situationer. Men uppdraget om-
fattar mycket mer än så.

Om målsägandebiträdet får
komma in i ärendet direkt när för-
undersökningen inletts finns det
goda möjligheter att hjälpa måls-
äganden att förstå vad som sker un-
der förundersökningen och under
eventuella förhandlingar i domstol.

OM MÅLSÄGANDEBITRÄDET för-
ordnas tidigt finns också förutsätt-
ningar att hjälpa till med kontakter
med till exempel sjukvård och soci-
altjänst.

Att vid varje nytt samtal behöva
redogöra för sin situation och vad
man utsatts för kan bli oöverstigligt
för en målsägande som utsatts för
brott och är i en krissituation.

I uppdraget ingår också att gå
igenom frågan om skadeståndsan-
språk, vilket i vissa mål kan vara
komplicerat.

Eftersom den tilltalade ofta sak-
nar medel måste man också som
målsägandebiträde bistå målsägan-
den så att hon eller han får kunskap
om bästa möjligheten att också få
ut det skadeståndsbelopp som slut-
ligen utdöms.

MÅLSÄGANDEBITRÄDET SKA ta
tillvara målsägandens intressen och
lämna stöd och hjälp till denne.
Klientens intressen kanske inte all-
tid överensstämmer med åklaga-
rens eller det övriga rättsväsendets
intressen. Ett exempel kan vara den
mycket omdebatterade frågan om

vissa frågor ska få ställas till målsä-
ganden i sexualmål.

Målsägandens intresse i målet är
ofta att den tilltalade blir fälld för
brottet och att ett skadestånd döms
ut. Om målsäganden före förhand-
lingen är väl införstådd med vilka
regler som gäller, de olika aktörer-
nas roller och också tillsammans
med sitt målsägandebiträde gått
igenom förhöret är försvararens
frågor sällan ett problem.

NATURLIGTVIS ÄR DET ordföran-
dens roll att se till att olämpliga frå-
gor inte ställs men frågan är hur
målsägandebiträdet ska agera om
den offentliga försvararen tillåts stäl-
la olämpliga frågor. I vissa fall kan
målsägandebiträdet göra bedöm-
ningen att målsägandens intressen
bäst tillgodoses genom att hon eller
han svarar på de frågor som ställs.

Uppdraget som målsägandebi-
träde är ofta komplicerat. Att bistå

ett brottsoffer i kris så att denne
känner sig väl omhändertagen och
samtidigt ge relevant information
om det juridiska händelseförloppet
kräver inte bara juridiska kunskaper

utan också väl utvecklad förmåga
att kommunicera.

LENA BLIXT

Advokat och suppleant
i Advokatsamfundets styrelse
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Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB grundades år 1996 av advokat Elisabeth Fritz, som 
också är innehavare av advokatbyrån.

Advokatbyrån tillhör en av Sveriges främsta byråer, specialiserad på att företräda 
brottsoffer som har utsatts för olika brott. Advokatbyrån är den enda i Sverige som 
är specialiserad på hedersrelaterade brott.

Byrån är välkänd och inarbetad hos allmänheten, domstolar, myndigheter, företag 
och har företrätt klienter i många uppmärksammade mål. Vi företräder enskilda 
och bolag vars anställda har utsatts för brott och erbjuder biträde på arabiska, syri-
anska, engelska, franska och tyska.

Det som särskilt kännetecknar advokatbyrån är ett genuint engagemang för våra 
klienters intressen, rätt och rättigheter.

Tel +46 (0)8 21 15 60  •  Birger Jarlsgatan 73-75  •  Box 19579  •  104 32 Stockholm
Journummer +46 (0)70-8670724  •  www.advokatfritz.com  •  info@advokatfritz.com

katbyrån Elisabeth
r innehavare av a

ån tillhör en av Sv
som har utsatts för 

aliserad på hedersrelate

ån är välkänd och inarbetad 
har företrätt klient
bolag vars anställd

nska, engelska, frans

Det som särskilt kän
klienters intresse

Målsägandebiträden
hjälper brottsoffer i kris 

Ett
målsägande-

biträde spelar
en mycket

viktig roll,
skriver 

advokat Lena
Blixt.



Hela denna bilaga är en annons från Sveriges advokatsamfundANNONS                                    ANNONS

8

Varför är det tillåtet att framstäl-
la Alfons Åberg som en skurk,
men otillåtet att avbryta filmer
för TV-reklam?  

Det flesta känner till att upphovs-
rättslagen skyddar upphovsmän, till
exempel författare och regissörer,
mot att någon kopierar deras böck-
er eller filmer.

Förutom denna ekonomiska rätt
finns en ideell rätt som innebär att
ingen får ändra eller återge ett
skyddat verk i ett sammanhang
som är kränkande för upphovs-
mannens litterära eller konstnärliga
anseende.

ATT UPPHOVSMANNEN känner sig
kränkt har mindre betydelse. Vad
som är kränkande ska i stället bedö-
mas efter en ”objektiv måttstock”.
Exempelvis ansågs det inte krän-
kande mot den välkände konstnä-
ren Max Walter Svanberg att en an-
nan konstnär köpte reproduktioner
av Svanbergs tavlor, försåg dem
med egna anteckningar och sålde
dem vidare som sina egna konst-
verk. De nya konstverken ansågs
nämligen rymmas inom en etable-
rad konstform, så kallad metakonst,

som innebär att välkända konstverk
används som utgångspunkt för nya
verk.

Porr och religion är områden som
traditionellt har aktualiserat frågor
om ideell rätt. Konstnärinnan Gu-
nilla Rudling kunde stoppa använd-
ningen av hennes konstverk som re-
klamaffischer utanför porrbiografen
Bostock. I Vilgot Sjömans film ”Jag
är Nyfiken Gul” fick en samlagsscen
inte ackompanjeras av sången ”Den-
ne Gud, Han är Vår Far”.

UNDER GANSKA LÅNG TID har det
varit ganska tyst om den ideella
rätten i Sverige. Men nu har det
kommit två intressanta och medialt
uppmärksammade domar. Av dem
framgår, för många kanske förvå-
nande, att det inte är kränkande att
Alfons Åberg – en av våra mest äls-
kade barnboksfigurer och en idol
för många små barn – framställs
som en våldsam knarkhandlare.
Däremot är det kränkande att göra
avbrott för reklam i filmer – något
som alla TV-tittare dagligen möter
utan någon större upprördhet. Hur
kan det komma sig? 

I radioprogrammet Pippirull
hade 15 repliker ur Björn Gustaf-

sons uppläsningar av böckerna om
Alfons Åberg varvats med 12 repli-
ker ur en dansk våldsfilm. Effekten
blev att Alfons framstod som en
kriminell drogmissbrukare.

Författarinnan Gunilla Berg-
ström kände sig förstås kränkt och
stämde Sveriges Radio för intrång i
den ideella rätten.

MEN HÖGSTA DOMSTOLEN gav
henne inte rätt. Radioinslaget an-
sågs nämligen utgöra en parodi. En
parodis syfte är att vara komisk, ett
syfte som åstadkoms genom att
förvränga ett annat välkänt verk
som typiskt sett har ett helt annat
syfte. Inslaget med Alfons som
skurk har förstås ett helt annat –
komiskt – syfte än barnböckerna
om helyllekillen Alfons. Trots att
radioinslaget till mer än hälften in-
nehöll repliker ur Alfons-böckerna
ansågs det därför vara något helt
fristående från böckerna och där-
med inte en kränkande ändring av
böckerna.

I ANDRA LÄNDER har frågor om
film och den ideella rätten upp-
märksammats sedan en tid. I
Frankrike har till exempel färglägg-

ning av filmer som spelats in i svart-
vitt ansetts otillåtet, liksom att visa
en tv-kanals logotyp i bildrutan i
samband med filmvisning.

I Sverige har hovrätten1 nyligen
prövat om reklamavbrott i filmer är
tillåtet. Regissörerna Claes Eriks-
son och den nyligen bortgångne
Vilgot Sjöman (som alltså för
andra gången figurerar i ett fall om
den ideella rätten) menade att det
var kränkande att en tv-kanal gjor-
de reklamavbrott i deras filmer
”Hajen som visste för mycket” re-
spektive ”Alfred”.

OCH REGISSÖRERNA FICK rätt.
Det saknade betydelse att de flesta
av oss – säkert inbegripet domsto-
larnas ledamöter – typiskt sett inte
gillar att bli störda av reklam mitt i
en spännande film. Nej, avgörande
var att reklamavbrotten bröt mot
kontinuiteten och dramaturgin i fil-
merna samt fogade in miljöer som
var främmande och omotiverade.

”Alfred” utspelar sig till exempel
i en 1800-talsmiljö, vilken tittarna
abrupt förflyttades bort från när re-
klamen visades. Reklamavbrotten
innebar därför att filmerna ändra-
des på ett kränkande sätt. 2

Av domarna framgår alltså att, i
likhet med porr och religion, är in-
grepp som påverkar den konstnär-
liga ambitionen känsliga saker för
upphovsmannen. Humor får däre-
mot upphovsmannen tåla. Och tur
är väl kanske det! 

KARIN CEDERLUND

Advokat

1 I skrivande stund är det oklart om
hovrättens dom kommer att överprövas
av Högsta domstolen.
2 Därmed inte sagt att jag för min del
tycker att reklamavbrotten utgör något in-
trång i den ideella rätten. I den frågan är
jag inte beredd att här ta ställning.

Det är tillåtet att framställa
Alfons Åberg som skurk

Det är inte tillåtet att
hur som helst göra
reklamavbrott i filmer i
TV, det har hovrätten
nyligen slagit fast. Men
när det gäller humor är
inte upphovsrätten
särskilt stark.
FOTO: ULF LODIN

Advokat Karin Cederlund.
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Innehavare av varumärken vet att det är
viktigt att vårda dessa, liksom att ingripa
mot intrång. Nu harmoniseras och
förbättras möjligheterna att skydda
immateriella rättigheter.

Varumärkesförfalskning och annan otillåten
användning av immateriella rättigheter
(även kallat piratkopiering) har på senare år
accelererat. I dag är det ett av världshandelns
stora problem.

För att stävja problemet krävs internatio-
nellt samarbete på bred front. Ett aktuellt
led i sådana ansträngningar är det så kallade
enforcementdirektivet (direktiv 2004/ 48/
EG om säkerställande av skyddet för imma-
teriella rättigheter). Direktivet införlivas i
svensk lag kring årsskiftet.

I DAG VARIERAR DE immaterialrättsliga
skyddsreglerna från land till land. Genom
direktivet garanteras en likvärdig lägsta mi-
niminivå för immateriellt skydd i alla EU:s
medlemsländer.

Svensk immaterialrätt ger i dag domstol
möjlighet att vid vite förbjuda den som gör
intrång att fortsätta intrånget, att ingripa
interimistiskt, att besluta om intrångsun-
dersökning, beslag, skadestånd och straff.
Direktivet innebär bland annat följande ny-
heter för svenskt vidkommande.

• Förstärkta säkerhetsåtgärder. Domsto-
lar ska redan vid ett omedelbart förestående
intrång kunna besluta om dels omedelbara
och effektiva åtgärder för att säkra bevis-
ning (t.ex. beslag av information eller mate-
rial), dels interimistiskt förbud att fortsätta
intrånget.

• Rätt till information. Information om
aktuella varors ursprung, distributionskana-
ler, liksom om namn på personer som an-
vänt varorna, ska kunna utkrävas av såväl
intrångsgöraren som av annan person som
är eller har varit inblandad i något led av in-
trånget, även om denne inte är part i in-
trångsprocessen.

• Offentliggörande av avgöranden. För
att avskräcka framtida intrång och öka
medvetandegraden hos allmänheten ska av-
göranden på begäran offentliggöras (till ex-
empel genom framträdande annonsering)
på intrångsgörarens bekostnad.

År 2009 ska direktivet och behov av yt-
terligare åtgärder utvärderas. Eftersom det
ursprungliga direktivförslaget omfattade
även straffrättsliga sanktioner kan tiden då
möjligen vara mogen för att harmonisera
medlemsstaternas hela sanktionssystem i
jakten på de gränsöverskridande immateri-
ella intrången.

ULRIKA KARNER

Advokat

Tuffare tag 
i kampen 
mot pirater

Piratkopiering är ett av världshandelns största problem, och det blir allt större. FOTO: ULF LODIN
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Varje asylsökande som kommer
till Sverige och ansöker om asyl
har rätt till en rättssäker och rätt-
vis bedömning. Den 31 mars i år
infördes en ny instans- och pro-
cessordning i utlännings- och
medborgarskapsärenden och vi
fick även en ny utlänningslag.

Utlänningsnämnden har upphört
och det är nu i stället tre migra-
tionsdomstolar och en migrations-
överdomstol som ska överpröva
migrationsverkets beslut.

Migrationsdomstolar är Läns-
rätten i Stockholms län, Länsrätten
i Skåne län och Länsrätten i Göte-
borg. Kammarrätten i Stockholm
är migrationsöverdomstol dit pröv-
ningstillstånd krävs.

Även Migrationsverket har ge-
nom den så kallade modellverk-
samheten genomfört ett förändrat
arbetssätt vid handläggningen av
asylärenden som ska vara bättre an-
passat till ett domstolsförfarande.
Det nya arbetssättet innebär bland
annat en förändrad och aktivare
roll för det offentliga biträdet, som
ofta är advokat eller biträdande ju-
rist vid advokatbyrå.

DET ÄR EN HISTORISK reform som
nu äntligen har genomförts. Såväl
Migrationsverket som Utlännings-
nämnden har de senaste åren ut-
satts för hård kritik för de bedöm-
ningar som gjorts i asylärenden och
för de långa handläggningstiderna.
Grundtanken bakom reformen är

att öka rättssäkerheten och
snabbheten i processen.

FÖRÄNDRINGEN AV asylprocessen
innebär att vi advokater får företrä-
da våra asylsökande klienter vid en
muntlig förhandling i domstol. Vår
motpart är Migrationsverket, och
för oss gäller det då att lyfta fram
alla omständigheter och bevis som
talar för att vår klient ska få stanna i
Sverige. I domstolen kan bägge
parter argumentera för sin sak.
Men den nya processformen ställer
även ökade krav på advokater.

Sverige avviker markant i jäm-
förelse med andra länder vad gäller
andelen asylsökande som beviljas
flyktingstatus. Att denna andel är
lägre än i de flesta länder kan för-

klaras med att Sverige har beviljat
många personer tillstånd som
skyddsbehövande i övrigt och på
grund av humanitära skäl. Trots
detta framstår det som klart att
Sverige hittills har tillämpat flyk-
tingkonventionens bestämmelser
alltför restriktivt. Rättssäkerheten
kommer inte automatiskt med ett
nytt system. Det är ofta advokaten
som slåss för rättssäkerheten i ett
samhälle där så många andra bara
ropar efter effektivitet. Vi hoppas
nu att den nya processordningen
ger oss advokater bättre möjlighe-
ter både att tillvarata våra klienters
rätt och att värna rättssäkerheten.

LENA ISAKSSON

Advokat och suppleant 
i Advokatsamfundets styrelse

Barnets bästa blir ännu viktigare
vid skilsmässor än tidigare. På
föräldrar som går åt var sina håll
kommer att läggas än större an-
svar att bli överens om barnen,
och om föräldrarna inte samver-
kar kan domstolen i högre
utsträckning än tidigare välja att
ge vårdnaden till en förälder.

Det är bland annat innebörden i
det förslag till förändringar i För-
äldrabalken som träder i kraft den 1
juli i år. Domstolarna ska vara akti-
va i att förmå föräldrarna att kom-
ma överens och innan gemensam
vårdnad döms ska eventuella risker
för barnet analyseras.

– Som advokat som arbetar med
familjeanknuten juridik får jag med
de föreslagna förändringarna ett
starkare stöd när jag diskuterar med
klienter i en vårdnadstvist, säger
advokat Eva Kullman.

– Det är bättre att hitta samför-
ståndslösningar före den förbere-
dande förhandlingen i tingsrätten,
eftersom domaren ändå kommer
att ställa krav på parterna att kom-
ma överens, säger hon.

DOMSTOLEN SKA NU AKTIVT verka
för att föräldrarna ska komma över-
ens redan vid den förberedande för-
handlingen och i den nya lag-
stiftningen lyfts kravet på samför-
ståndslösningar fram.

– En förälder som bevisligen har
svårt att samarbeta och som mot-
verkar en gemensam lösning bör
enligt de nya reglerna inte få ha ge-
mensam vårdnad, det vill säga
vårdnaden av barnet tillkommer
andre föräldern, säger Eva Kull-
man.

Om någon av parterna i skils-
mässan är emot gemensam vårdnad
kommer dock rätten att fästa större
avseende vid det än under de senas-
te åtta åren.

– Rätten ska enligt den nya

lagstiftningen ta reda på skälen till
att en av föräldrarna inte vill ha ge-
mensam vårdnad, samt också un-
dersöka om de skälen är välgrunda-
de, säger Eva Kullman.

Det kommer att ställas krav på
de domare som arbetar med familje-
rättsliga mål, enligt Eva Kullman.

Domaren ska i högre grad än hittills
tala direkt till parterna och betona
vikten av att de skiljer på vuxenkon-
flikten och barnens förhållande,
samt bortser från eventuella ekono-
miska mellanhavanden.

– Jag förmodar att det förutsät-
ter viss utbildning för domarna.

Möjligen bör domstolarna välja ut
vilka domare som ska arbeta med
dessa mål, nämligen domare med
särskild kunskap och särskilt intres-
se för denna typ av mål, säger Eva
Kullman.

ATT DÖMA TILL gemensam vård-
nad har varit det normala sedan de
stora förändringarna i Föräldrabal-
ken genomfördes 1998. Då blev det
möjligt att döma till gemensam
vårdnad mot en av föräldrarnas vil-
ja, vilket inte kunde ske tidigare.

Enligt Eva Kullman har det in-
neburit att tingsrätterna i ett flertal
fall beslutat om gemensam vårdnad
schablonmässigt utan att rätten sat-
te sig in i vad det skulle kunna in-
nebära för barnet.

– Även barnens vilja kommer nu
att tas mycket större hänsyn till i
och med de nya bestämmelserna.
En socialsekreterare bör tala med
barnet och också lämna upplys-
ningar till domstolen om samtalet
före första förhandlingen, säger
Eva Kullman.

Hittills har samtalet med barnet
oftast skett sent i processen, oftast
först då ett interimistiskt beslut om
vårdnad och boende redan fattats.

ATT BARNENS VILJA ska beaktas i
högre utsträckning innebär dock
nya risker, enligt Eva Kullman. Det
kan vara svårt att veta om barnets
vilja är välgrundad, eller om det är
utsatt för påverkan från en av för-
äldrarna.

– Det går inte att enbart lyssna
på barnet som ju då får hela ansva-
ret för det blivande beslutet, säger
Eva Kullman.

Barnet riskerar att få skuld-
känslor och dessutom att bli be-
skylld av ena föräldern i all framtid
för att vara ansvarig för hur domen
föll i tingsrätten.

Barnens vilja växlar beroende på
omständigheterna och många social-

förvaltningar har inte resurser att ta
reda på vad barnen verkligen vill. Eva
Kullman påpekar också att socialför-
valtningarna i allmänhet saknar
barnpsykologisk expertis.

TROTS ATT GEMENSAM vårdnad
varit normalfallet sedan föränd-
ringarna i Föräldrabalken 1998, har
det blivit svårare för människor att
komma överens vid skilsmässor,
enligt Eva Kullmans erfarenhet.

– Det har blivit vanligare med
djupa personliga konflikter och
vårdnadstvisterna i dag är svårlösta
och utdragna. Många processar i
alla instanser, säger hon.

– Det finns ofta en oförsonlig
inställning som går ut över barnen.
Kanske är det så att människor är
mer obenägna att vara generösa
mot varandra när de själva är på väg
att förlora maken eller makan, den
gemensamma bostaden och ekono-
min, säger Eva Kullman.

De vuxna ser i skilsmässan ofta
till den egna rättvisan trots att den
saknar relevans när det gäller bar-
nets bästa, enligt advokat Eva Kull-
man.

Domstolar ersätter Utlänningsnämnden

Barnens bästa blir ännu viktigare när förändringarna i Föräldrabalken träder
i kraft 1 juli i år. Domstolarna kommer att ställa högre krav på föräldrarna att
samarbeta för barnens skull. FOTO: ULF LODIN

Förändringarna i asylprocessen ska
leda till ökad rättssäkerhet, men stäl-
ler också högre krav på advokaterna,
skriver advokat Lena Isaksson.

Advokat Eva Kullman ser föränd-
ringarna i lagen som ett stöd i arbetet
med vårdnadstvister.

Barnens bästa ska bli mer
centralt vid vårdnadstvist
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Trots att utköp av företag från bör-
sen tillhör de största affärerna som
förekommer i Sverige har det hit-
tills inte funnits någon särskild lag
som reglerat dessa transaktioner.
Offentliga uppköpserbjudanden på
aktiemarknaden har i stället sedan
lång tid tillbaka varit föremål för
näringslivets självreglering.

Näringslivets Börskommittés
(NBK) regler tillsammans med
Aktiemarknadsnämndens tolkning
av god sed på aktiemarknaden har
utgjort det regelverk som en bud-
givare haft att följa. Några direkta
påföljder vid en budgivares brott
mot NBK:s regler finns inte för
närvarande annat än att det, såvitt
avser börsnoterade budgivare, även
är ett brott mot noteringsavtalet
med börsen.

Baserat på EU:s så kallade take-
over-direktiv presenterade reger-
ingen i mars 2006 ett förslag om en
lag om offentliga uppköpserbju-
danden på aktiemarknaden. Den
svenska lagen avses träda ikraft den
1 juli och ska, tillsammans med
fortsatt självreglering, implemente-
ra reglerna i takeover-direktivet.
Direktivets regler ska införas i hela
Europa för att harmonisera hanter-
ingen av offentliga uppköpserbju-
danden. Direktivets syfte är bland
annat att garantera aktieägare i bo-
lag som är föremål för uppköp en
rättvis och likvärdig behandling i
samtliga EU:s medlemsstater.

De befintliga NBK-reglerna har
bedömts vara ett väl utvecklat och
fungerande regelverk. Reglerna har
respekterats och avsaknaden av

lagreglering och sanktioner har hit-
tills sällan lett till missbruk. En ut-
gångspunkt vid införandet av reg-
lerna i direktivet har därför varit att
NBK:s regler ska fortsätta gälla och
att marknadsaktörerna ska kunna
få besked om reglernas tolkning
från Aktiemarknadsnämnden även
fortsättningsvis.

NBK:s regler anpassas för när-
varande till direktivet. NBK-regler-
na kommer således även fortsätt-
ningsvis att reglera exempelvis för-
farandet vid uppköpserbjudanden,
offentliggörande av erbjudanden,
acceptfristen och vissa skyldigheter
för målbolagets styrelse (det vill sä-
ga det bolag som är föremål för bu-
det).

I DEN NYA LAGEN införs, utöver
sanktionsmöjligheterna, bestäm-
melser för att undanröja vissa hin-
der mot genomförande av uppköp.
Exempelvis begränsas målbolagets
styrelses möjlighet att vidta försvar-
såtgärder, såsom vissa typer av nye-
missioner, i syfte att försvåra upp-

köp. Dessa åtgärder kommer fram-
gent att kräva bolagsstämmobeslut.
Vidare införs en möjlighet att i bo-
lagsordningen ta in en så kallad ge-
nombrottsregel som innebär att
hembud i målbolagets bolagsord-
ning och vissa bestämmelser i avtal
som begränsar möjligheten att
överlåta aktierna i målbolaget inte
ska tillämpas under erbjudandet.
Genombrottsregeln kommer även
att medföra att rösträttsbegräns-
ningar och aktiers olika röstvärden
inte ska gälla vid en bolagsstämma
som beslutar om försvarsåtgärder.

DÄRUTÖVER LAGFÄSTS reglerna
om så kallad budplikt, vilket inne-
bär att den som förvärvar 30 pro-
cent eller mer av rösterna i ett akti-
emarknadsbolag ska erbjuda sig att
förvärva även resterande aktier i
bolaget. Kraftfulla sanktioner in-
förs även vid brott mot reglerna om
budplikt, exempelvis genom att
budgivaren inte tillåts rösta för sina
aktier i målbolaget.

Förslaget innebär i korthet att

takeover-direktivet genomförs ge-
nom en kombination av lag och
självreglering, att budgivare tvingas
åta sig att följa takeover-reglerna,
att reglerna om budplikt lagfästs
och att nya sanktioner införs. De
materiella reglerna avseende förfa-
randet styrs även fortsättningsvis
genom självreglering.

Vidare blir Finansinspektionen
tillsynsmyndighet och kan besluta
om bland annat sanktioner och dis-
pens från budplikt. Finansinspek-
tionen kan överlåta vissa förvalt-
ningsuppgifter till ett annat organ,
exempelvis Aktiemarknadsnämn-
den.

Avslutningsvis kan konstateras
att regleringen på aktiemarknaden
ökar i takt med allmänhetens aktie-
ägande. Det är därför intressant att
se att självregleringen till så stor del
behålls i Sverige vid genomföran-
det av takeover-direktivet, till skill-
nad från de flesta andra länder in-
om EU.

SARA KERSBY MINDUS

Advokat

Offentliga uppköpserbjudanden 
på aktiemarknaden – ny lag 
och fortsatt självreglering

Från 1 juli gäller nya regler för hur uppköp av börsföretag ska gå till. Hårrda sanktioner kan drabba den som bryter mot reglerna. FOTO: ULF LODIN

Budgivare som lämnar uppköpserbjudanden på svenska börser ska åta
sig att följa börsens regler, enligt en ny lag som införs den 1 juli. För att
säkerställa att lagen efterföljs införs effektiva sanktioner. En budgivare
som bryter mot börsens regler kan exempelvis få sitt bud förbjudet, bli
ålagd böter om upp till 100 miljoner kronor eller drabbas av andra
kännbara påföljder.
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Den 1 januari i år trädde en ny aktiebo-
lagslag (ABL) ikraft, vilken ersatte den
tidigare lagen från 1975. Förändringar-
na i den nya lagen anses inte utgöra nå-
gon revolution, men medför en hel del
ändringar i stort som smått. Bland an-
nat har aktiebolags möjligheter till ka-
pitalanskaffning förändrats.

ABL reglerar två olika typer av kapita-
lanskaffning; lån å ena sidan, och emission
av aktier, teckningsoptioner och konver-
tibler å andra sidan. Möjlighet att emittera
teckningsoptioner och konvertibler (tidi-
gare konvertibla skuldebrev) är i sig inte
något nytt, men reglerna har ändrats, så att
de medger större flexibilitet.

Tidigare var det endast tillåtet att emit-
tera teckningsoptioner tillsammans med
skuldebrev. Däremot fanns det inget krav
på att det skulle finnas någon relation mel-
lan antalet teckningsoptioner och skul-
debrevets värde, eller någon relation mel-
lan värdet på optionerna och skuldebrevet.

KONSEKVENSEN AV DETTA blev en praxis
att emittera sådana skuldebrev på närmast
symboliska belopp. I dag finns möjlighet
att emittera teckningsoptioner, med eller
utan koppling till skuldebrev, mot vederlag
eller vederlagsfritt.

När det gäller konvertibler öppnar den
nya lagen för så kallade mandatory con-
vertibles, vilket ger bolag möjlighet att
tvinga innehavaren av konvertibeln att
konvertera lånet till aktier.

En annan nyhet i ABL är att det vid si-
dan av vinstandelslån är möjligt att uppta
så kallade kapitalandelslån. Dessa blev, till
följd av Kreuger-kraschen 1932, förbjudna
i svensk rätt.

Ett kapitalandelslån är ett lån där åter-

betalningen av kapitalet är beroende av ut-
delningen till aktieägarna, kursutveckling-
en på bolagets aktier, bolagets resultat eller
bolagets finansiella ställning.

DETTA INSTRUMENT KAN konstrueras så
att det i praktiken närmast motsvarar en
rösträttslös aktie, det vill säga ger motsva-
rande ekonomiska rättigheter men utan
möjlighet till administrativt inflytande
(vilket kan synas märkligt med tanke på
det förbud som finns mot att ge ut röst-
rättslösa aktier!).

Möjligheten att ta upp kapitalandelslån
öppnar en ny väg för kapitalanskaffning.
Det är också rimligt att tro, att dessa nya
möjligheter kommer att nyttjas i incita-
mentsprogram i vissa typer av bolag, för
att undvika de ibland förekommande pro-
blem som kan uppstå vid en försäljning av
bolag med en större och flera mindre akti-
eägare.

TONE MYHRE-JENSEN

Advokat 

Kapitalandelslån 
– ny väg för
kapitalanskaffning?

Advokat Tone Myhre-Jensen redogör här för
några av inslagen i den nya aktiebolags-
lagen.

Möjligheten till kapitalanskaffning för arktiebolag har förändrats från 1 januari.
FOTO: ULF LODIN
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Kommunernas agerande i plan-
och byggprocessen är ofta
oberäkneligt. En vanlig uppfatt-
ning tycks vara att plan- och
bygglagen är en ramlagstiftning
som kommunerna satts att fylla
ut och tillämpa efter eget huvud.
När det gäller större exploa-
teringar varierar kommunernas
förhållningssätt väsentligt och
beklagligt nog finns ibland skäl
att misstänka ett intresse av att
motarbeta vissa aktörer.

Låt mig illustrera fenomenet med
några exempel. Min byrå biträder
fortlöpande en internationell bu-
tikskedja på stark frammarsch; ett
företag som ofta råkar ut för märk-
liga beslut i planärenden. En kom-
mun ställde till exempel krav på så
låga magnetfältsnivåer i butiken,
att bolaget tvingades till omfattan-
de och kostsamma åtgärder. Kom-
munens ståndpunkt grundades var-
ken på lag eller på gränsvärden.
Den nivå kommunen ansåg sig
kunna tillåta var hälften så hög som
den nivå som anses acceptabel i bo-
städer och som råder exempelvis på
Stockholms trottoarer.

ETT FALL SOM RÖNT viss upp-
märksamhet är det krav på kundto-
alett en rad kommuner uppställt.
Trots att kraven baserades på en
uppenbar feltolkning av regelverket
tvingades företaget acceptera att
två kommuner drev frågan till
högsta instans.

Över två år senare fick företaget
slutligen rätt då Regeringsrätten
nyligen nekade prövningstillstånd i
målen.

Vissa kommuners uppfinnings-
rikedom är mycket stor. För någon
månad sedan meddelade en kom-
mun att beslut över huvud taget inte
skulle fattas i bygglovsärendet för-
rän den i och för sig kompletta och
korrekta ansökan ändrats enligt
kommunens önskemål. Kommu-
nens ovilja att besluta berodde san-
nolikt på att dess krav saknade
lagstöd och att ett avslag skulle ha
ändrats om det överprövats.

Okunnighet och olika särintres-
sen inom kommunerna är ett pro-
blem inte bara i det enskilda fallet.
Det utgör även en olycklig barriär
mot nyetableringar och verkar däri-
genom konkurrensbegränsande.
Kommunernas ansvar för sin myn-
dighetsutövning är här beklagans-
värt litet.

DET SKA MYCKET TILL för att en
kommun ska bli skadeståndsskyl-
dig enligt principerna om vårdslös
myndighetsutövning. Enskilda be-

slut kan i och för sig angripas och
ändras i högre instans, men det
kostar tid och pengar. Ersättning
för rättegångskostnader utgår inte,
oavsett hur flagranta fel en kom-
mun kan ha gjort sig skyldig till.

DEN SÅ KALLADE PBL-kommittén
har haft i uppdrag att se över regler-
na i plan- och byggprocessen. Nu fö-
reslagna ändringar ska enligt kom-
mittén bland annat tydliggöra rätten
att komma till tals och överprövnin-
gens omfattning. Enligt min mening

är det dock tveksamt om förslagen, i
fall som de nämnda, kommer att
hjälpa den enskilde exploatören.

Något som däremot kunde för-
bättra rättsäkerheten vore att rätte-
gångsbalkens rättegångskostnads-
regler gjordes tillämpliga vid över-
prövning, en tanke som förefaller
naturlig om överprövningen såsom
föreslagits sker i en ny plan- och
miljödomstol.

ANNA STEÉN

Advokat och suppleant 
i Advokatsamfundets styrelse

Kan man bli uppsagd på grund av
sjukdom? Enligt lagen om
anställningsskydd (LAS) kan en
arbetsgivare säga upp en arbets-
tagare om det finns saklig grund.
Sjukdom utgör normalt sett inte
saklig grund för uppsägning. Dä-
remot kan misskötsamhet vara
det.

Orsakas misskötsamheten av sjuk-
dom eller sjukdomsrelaterat miss-
bruk av alkohol eller andra droger,

måste arbetsgivaren, liksom vid an-
nan sjukdom, fullgöra sitt lagstad-
gade rehabiliteringsansvar innan
uppsägning får ske. Vid sjukdom
finns således ett förstärkt anställ-
ningsskydd. Det förstärkta anställ-
ningsskyddet vid sjukdom gäller
dock inte när en arbetstagare bryter
mot anställningsavtalet på ett så-
dant sätt att det föreligger grund
för avsked.

Arbetsgivarens rehabiliterings-
ansvar innebär att arbetsgivaren ska

utreda och vidta olika åtgärder som
ska syfta till att få tillbaka arbetsta-
garen i arbete hos arbetsgivaren.
Arbetstagaren måste delta i rehabi-
literingen för att omfattas av det
förstärkta anställningsskyddet.

OM ARBETSTAGAREN INTE med-
verkar i rehabiliteringsåtgärderna,
eller om arbetstagaren inte kan
återgå i arbete efter avslutad rehabi-
litering, kan det finnas saklig grund
för uppsägning trots att arbetstaga-

ren är sjuk. Vid sjukdom, oavsett
om den beror på missbruk eller ej,
gäller därutöver att arbetstagaren
måste kunna utföra arbete av någon
betydelse för arbetsgivaren, för att
inte riskera att bli uppsagd.

En uppsägning måste i normal-
fallet föregås av en omplaceringsut-
redning. Det innebär att arbetsta-
garen ska erbjudas annat ledigt ar-
bete hos arbetsgivaren om det finns
och arbetstagaren har tillräckliga
kvalifikationer för det. Först om så-

dant arbete inte finns eller om ar-
betstagaren tackar nej till erbjudet
arbete, kan uppsägning ske.

OM EN ARBETSTAGARE får rätt till
hel sjukersättning som inte är tids-
begränsad, behövs ingen uppsäg-
ning utan det räcker att arbetsgiva-
ren skriftligen meddelar arbetsta-
garen att denne ska lämna sin an-
ställning.

CATHARINA WIKLOFF

Advokat

Kommuner motarbetar
företag i bygglovsärenden 

Uppsägning möjlig även vid sjukdom 

Det är inte ovanligt att ett företag råkar ut för märkliga hinder när man vill etablera sig på en ny ort. FOTO: ULF LODIN
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Nu har företagsöverlåtelser blivit
hett igen och antalet affärer ökar.
När företag överlåts krävs flexib-
la och lyhörda advokater med
stor simultankapacitet i förhand-
lingarna.

– Kvinnliga advokater har mycket
goda förutsättningar att vara rådgi-
vare i den här typen av affärer. Vi är
ofta både duktiga förhandlare och
projektledare, flexibla, lyssnande
och bra på att hålla många bollar i
luften.

– Det skulle vara positivt med
fler kvinnliga advokater inom det
här området.

Det säger Ylva Lindquist, del-
ägare och advokat med mångårig
erfarenhet av företagsöverlåtelser.

Hon har många gånger reflekte-
rat över att advokatbranschen är så
mansdominerad, speciellt inom af-
färsjuridiken och i synnerhet vid
företagsöverlåtelser.

ÄVEN OM DET FINNS en hel del
mycket duktiga kvinnliga advoka-

ter som arbetar med överlåtelser är
det bara någon enstaka av dem som
hittills lyckats slå sig in på ranking-
listorna.

I takt med att det generellt blir
fler kvinnor på höga positioner in-
om näringslivet kommer det att bli
ett ”måste” för de affärsjuridiska
byråerna att få fram ledande kvinn-
liga advokater.

– Att få fram fler kvinnliga ad-
vokater i ledande ställning är något
som absolut kommer att gagna en
advokatbyrås position på markna-
den, säger Ylva Lindquist.

EN YTTERLIGARE ASPEKT är att
kunna visa att kvinnliga advokater
kan nå toppskiktet i samband med
att man rekryterar nya yngre juris-
ter.

– Vi vet att kvinnliga nyutexa-
minerade jurister ser just detta som
mycket viktigt när de väljer vilken
advokatbyrå de vill söka till, säger
Ylva Lindquist

Att arbeta med företagsöverlå-
telser är roligt och engagerande

tycker Ylva Lindquist Advokater-
nas roll blir att komma med inno-
vativa lösningar som för affären
framåt.

EN AFFÄR ÄR OFTA komplex och
det krävs en duktig advokat med
bred kompetens för att ringa in de
juridiska frågeställningarna. Kreati-
va lösningar på hög juridisk nivå
ska fram på kort tid. Det krävs en
duktig projektledare för det team
av medarbetare med olika special-
kunskaper som skräddarsys för var-
je enskild affär. Detta är viktigt för
att genomförandet ska kunna ske
med den snabbhet, effektivitet och
med det resultat som klienterna
kräver. Det ställs höga krav på ad-
vokaternas tillgänglighet. Det kan
tidvis bli väldigt intensivt och där
görs ingen skillnad på man eller
kvinna.

– Tidvis måste man jobba ex-
tremt hårt och då är en bra back up
hemifrån nödvändig för både man-
liga och kvinnliga advokater, säger
Ylva Lindquist.

Positivt med kvinnliga advokater
vid komplexa företagsöverlåtelser

• familjerätt
• boutredningar

• arvs- och gåvorätt 

KARIN von MECKLENBURG

Linnégatan 22
114 47 Stockholm

Tel 08-679 89 30
Fax 08-611 74 35
karin.von.mecklenburg@sand-law.com

Advokat
Advokatfirman Winberg & Co

Svensk och internationell affärsjuridik
med särskild inriktning på

Entreprenadjuridik

Fastighetsrätt

08 - 440 60 46
www.advokatfirmanwinberg.se

Advokatfi rman 
            Vivika Lebsund

dvokat   Vivika Lebsund

Kungsgatan 55 Telefon 08 - 651 30 31 Mobil 070 - 777 07 21
111 22 Stockholm Telefax 08 - 651 45 65 E-post: v.lebsund@telia.com

Verksamhetsinriktning: 

Brottmål: försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn.

Familjerätt: äktenskapsskillnad, vårdnad, umgänge, underhållsbidrag, 
bodelning, bouppteckning, testamente m.m.

Skadeståndsrätt: personskadereglering m.m.

Rättsskydd inom försäkring och rättshjälp förmedlas.

A

ADVOKATERNA – 
HUMANJURISTERNA

 Louise Bjurwill  08-660 02 16                               
 Anna Burstedt    08-406 00 60
 Gunilla Olsson   08-667 91 98
 Ia Sweger           08-661 90 90

Riddargatan 16, 114 51 Stockholm 
www.advokatbyraerna.nu 

INRIKTNING 
Brottmål, Familjerätt, Arvsrätt, Asylrätt, Personskador

Företagsöverlåtelser kräver lyhörda advokater med stor simultankapacitet,
något som stämmer in på många kvinnor, menar advokat Ylva Lindquist.
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Hon var inte nämnd vid namn men
lätt identifierbar genom de fakta
som gavs i artikeln. Under braskan-
de rubriker beskrevs att hon nu
”stod åtalad” för diverse brott och
att företaget var ”försatt i konkurs”.
Verkligheten var en helt annan
men det intresserade varken tid-
ningen eller läsarna. Över en natt
förändrades hela tillvaron för kvin-
nan. Kunder sa upp beställningar,
vänner sa upp bekantskapen och
företaget gick så småningom verk-
ligen i konkurs. Så var den sagan
slut.

Detta är en fingerad historia.
Dessvärre bär den skrämmande lik-
heter med flera verkliga förtals-

ärenden. I takt med den ökande
sensationsjournalistiken drabbas
många enskilda hårt – och inte bara
rikskända personer som Mikael
Persbrandt – utan även ”vardags-
människor” som lever sina liv i
mindre städer och plötsligt blir
föremål för en  sensationslysten
journalists intresse.

För elände säljer, det vet vi. Och
ju närmare oss själva ”nyheten” lig-
ger, desto intressantare blir den.
Den erforderliga faktakontroll som
ska föregå varje publicering sätts
ibland ur spel till förmån för en bra
”story”. Konsekvenserna, skadan,
blir som i fallet ovan ofta helt för-
görande för den drabbade.

Det finns dock vägar till upprät-
telse – i vart fall i teorin. En väg är
att vända sig till Allmänhetens
Pressombudsman (PO) med en an-
mälan om brott mot god publicis-
tisk sed eller – om det rör sig om
uppgifter som lämnats i ett radio-
eller tv-program – att göra en an-
mälan till Granskningsnämnden.
En annan väg, är att väcka en för-
talstalan mot tidningen och den
ansvarige utgivaren vid allmän
domstol.

ATT BITRÄDA EN KLIENT i en för-
talsprocess innebär många svåra
överväganden. Tryckfriheten är ett
komplicerat rättsområde i sig och

tryckfrihetsförordningen från 1949
utgör – trots de tillägg och moder-
niseringar som genomförts under
de senare åren – därtill en av de
mer svårtillämpade lagstiftnings-
produkterna i vårt land.

TILL DETTA KOMMER den mycket
speciella processform som präglar
tryckfrihetsmålen. I ett tryckfrihets-
mål ska frågan huruvida brott före-
ligger i regel prövas av en jury, bestå-
ende av lekmän. Om juryn friar, är
det bindande för rätten och målet
stannar där. Något av ett vågspel så-
ledes.

Sist men inte minst måste som
alltid finansieringsfrågan lösas. I

tryckfrihetsärenden är det inte sällan
förenat med extra svårigheter för
klienten att få nyttja rättsskyddet i
hemförsäkringen på grund av att
tvisten ofta bedöms ha koppling till
dennes näringsverksamhet, vilket
undantas i försäkringsvillkoren.

Alla dessa svårigheter till trots är
det oerhört stimulerande att få
uppdraget att biträda en klient gen-
temot medier – om det så sker inför
domstol, Allmänhetens Pressom-
budsman eller Granskningsnämn-
den. Det är också ett angeläget ar-
bete i det hårdnande mediaklima-
tet.

SUSANNE FEINSILBER

Advokat

Om man bortser från att språket är
en smula gammaldags skulle man
kunna tro – eller snarare hoppas –
att citatet var från modern tid. Det
är dock hämtat från professor Hal-
var G.F. Sundbergs ”Allmän för-
valtningsrätt” från 1955. Vad han
syftade på var att man då relativt
nyligen hade inrättat bland annat
riksskattenämnden (numera Skat-

terättsnämnden), vars uppgift är att
lämna förhandsbesked i taxerings-
frågor m.m.

SKATTEVERKET HAR under senare
år i ökande grad valt att bortse från
faktiska förhållanden (exempelvis
existensen av ett bolag) och i stället
tillämpa så kallad genomsyn för att
uppnå ett resultat som man tycker

bättre stämmer med hur man öns-
kar att verkligheten skulle se ut.

ETT STORT PROBLEM är att dom-
stolarna låter detta ske. Ett färskt
exempel är en dom från Kammar-
rätten i Stockholm den 3 april
2006. Skatteverket och länsrätten
hade beskattat en person (X) på
grund av att han hade arbetat i ett
kommanditbolag utan att ta ut nå-
gon ersättning. Andelarna i bolaget
ägdes av ett aktiebolag, som i sin
tur ägdes av X, samt av ett ut-
ländskt försäkringsbolag genom en
fondförsäkring som X hade teck-
nat. I samband med att andelarna i

bolaget såldes tillföll större delen av
ersättningen fondförsäkringen.

X yrkade att beslutet skulle un-
danröjas. Kammarrätten fann
–utan att Skatteverket ens hade på-
stått det och utan att låta parterna
yttra sig över det alternativa synsät-
tet – att X skulle anses som ägare av
andelen i kommanditbolaget och
därför själv beskattas för försälj-
ningen som inkomst av aktiv när-
ingsverksamhet.

DEN PÅFÖRDA INKOMSTEN blev
något lägre men däremot blev skat-
ten cirka 200 000 kr högre! Ett så-
dant beslut strider mot 29 § för-

valtningsprocesslagen, som innebär
att domstolen inte får gå utöver vad
som yrkats i målet. Endast om det
finns särskilda skäl får domstolen
utan yrkande besluta till det bättre
för den enskilde.

Hur kan en kammarrätt missa
en sådan sak? En domstol måste se
till att rättssäkerheten upprätthålls
vid beskattningen och döma endast
på grundval av verkliga förhållan-
den och med uttryckligt stöd i lag.
Det finns en klar tendens att dom-
stolarna är på väg åt ett annat håll i
skattemål.

BRITA MUNCK-PERSSON

Advokat

Rättssäkerheten hotad i skattemål?
”De ofta uppträdande missförhållanden, som särskilt taxeringsväsen-
det uppvisat i form av de fiskaliska organens ständigt nya försök att på
ständigt nya vägar komma åt medborgarna med därav föranledda ide-
liga omkastningar i praxis, ha framtvingat inrättandet av särskilda
myndigheter i syfte att vinna ett stabiliserande av författningstillämp-
ningen ...”

En artikel
i tidningen
ändrade
hela livet

Sensationsjournalistik drabbar allt fler enskilda människor hårt. Men det finns vägar till upprättelse. FOTO: ULF LODIN

Det var en gång en kvinna som drev ett eget företag i en mindre stad i
mellersta Sverige. Verksamheten blomstrade och hon var en omtyckt
och repekterad småföretagare på orten. Men så en dag kunde ortsbor-
na läsa i den lokala tidningen att kvinnan hade svart arbetskraft och att
hon dessutom hade slarvat med momsredovisningen.
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ADVOKATBYRÅ
www.hsa.se

Utvecklingen har under senare år
gått mot en ökad avreglering och
ökad konkurrens. Försäkringsbola-
gen får i princip fritt utforma sina
produkter. Utbudet av försäkrings-
lösningar, inte minst genom ut-
ländska aktörer, ökar. Diversifier-
ingen av villkoren ökar. Samtidigt
har Finansinspektionens kontroll
av villkorens rimlighet delvis av-
skaffats. Allt detta har lett till öka-

de svårigheter att bestämma för-
säkringsbolagets ansvar – eller för
att vända på det – att utvärdera om
man fått det försäkringsskydd man
tänkt sig och som man tror att man
köpt.

DET HAR BLIVIT vanligare med
engelska eller amerikanska villkor i
försäkringsavtal som regleras av
svensk rätt. Försäkringsavtalslagen

ska tillämpas på angloamerikanska
koncept som inte har någon mot-
svarighet i lagen. Detta bäddar för
speciella tolkningstvister. I den
rättsliga miljö där villkoren har sitt
ursprung kan det dessutom vara så
att till exempel konsekvensen av att
den försäkrade bryter mot olika
förpliktelser – att lämna upplys-
ningar till försäkringsbolaget, att
anmäla skada, att följa föreskrifter
för att eliminera eller minska risken
för skada – är total förlust av rätten
till försäkringsersättning.

Den svenska lagen däremot
skyddar den försäkrade mot alltför
hårda påföljder. Ofta stannar det
vid någon form av jämkning av er-
sättningen. Det är alltså risk också

för den typen av ”kulturkrockar”.
Givetvis är det en god idé att

försöka eliminera oklarheter så ti-
digt som möjligt. Men i verklighe-
ten är det tyvärr inte helt ovanligt
att oklarheter inte har identifierats
och retts ut när försäkringen teck-
nats eller förnyats. Först när en
skada inträffar blir bristen på sam-
syn och brister i skyddet synliga
och då kan det, särskilt om stora
pengar står på spel, vara för sent att
reda ut begreppen utan att tillgripa
rättsligt förfarande.

HAMNAR MAN I TVIST är det myck-
et att tänka på. Men något av det
viktigaste är försäkringsavtalslagens
speciella preskriptionsregler, som är

svåra att tolka och tillämpa och som
tycks vara okända för många. Möj-
ligheten att framställa krav på för-
säkringsersättning kan gå förlorad
om man inte väcker talan mot för-
säkringsbolaget inom tre år från det
man fick klart för sig att man hade
ett krav på sådan ersättning. Många
gånger är det oklart och svårt att av-
göra när treårsfristen börjar löpa.
Fristen kan avbrytas bara genom att
talan väcks mot försäkringsbolaget
vid domstol eller i skiljeförfarande.
Det är alltså inte tillräckligt att
skriftligt eller muntligt höra av sig
till försäkringsbolaget och framstäl-
la sitt krav.

ROSE-MARIE LUNDSTRÖM

Advokat

Enligt undersökningar som
gjorts i Sverige av juridikstuden-
ters favorityrke hamnar arbete
vid de stora affärsjuridiska byrå-
erna på första plats. Därefter föl-
jer arbete vid FN eller UD. Arbe-
tet med mänskliga rättigheter är i
högsta grad ett juridiskt arbete
som dock är få förunnat att arbe-
ta med.

1985 fick jag möjlighet att arbeta
för FN:s flyktingkommissariat i
Genève. Jag reste till Schweiz med
en jur.kand. i bagaget, arbetslivs-
erfarenhet från advokatbyrå och
departement och ett par års tidigare
utlandstjänstgöring. Därefter följde
fem års FN-tjänstgöring. Det var
oerhört stimulerande och natur-
ligtvis lärorikt att arbeta i andra
kulturer och med ett gemensamt
verktyg, den internationella lag-
stiftningen.

DET FINNS MÅNGA möjligheter för
jurister, framför allt för advokater,
att arbeta med mänskliga rättighe-
ter både nationellt och internatio-
nellt.

Sveriges advokatsamfund är se-
dan många år aktivt i arbetet för
mänskliga rättigheter. För närvaran-
de pågår ett omfattande projekt i
Palestina. Advokater utan Gränser,
som jag var med och startade i slutet
på 90-talet är en förening som arbe-
tar för de grundläggande mänskliga

rättigheterna över hela världen. Vik-
ten av att arbeta med mänskliga rät-
tigheter och för rättsstatens princi-
per kan inte nog understrykas.

I takt med att ett stort antal län-
der i såväl tredje världen som
Central- och Östeuropa utveckla-
des i rättsstatlig och marknadseko-

nomisk riktning, ställdes ländernas
rättssystem inför genomgripande
krav på reformer eftersom bristerna
i rättsväsendet alltmer framstod

som ett avgörande hinder mot
transformation och integration.

DET SVENSKA STÖDET på rätts-
området omfattar ett flertal olika
insatser från rättshjälp via barfota-
jurister i Sydafrika, juridisk rådgiv-
ning vid kinesiska universitet, byg-
gandet av enkla domstolslokaler
och domarbostäder på landsbygden
i Nicaragua till utveckling av för-
valtningsdomstolar i Mocambique.

I Sydafrika, Centralamerika, Pa-
lestina och framför allt i Central-
och Östeuropa har stödet varit in-
riktat på uppbyggnad och utveck-
ling av polis-, åklagar-, och dom-
stolsväsendet.

I VIETNAM DÄR JAG sedan tre år ar-
betar med en rad rättsbistånds-
projekt har vi bland annat bistått
vietnamesiska justitiedepartemen-
tet med uppbyggnaden av ett na-
tionellt advokatsamfund, utvecklat
rättshjälpen och bistått vid lagstift-
ningsarbete.

Rättsbiståndet kommer säkerli-
gen att fortsätta öka och kompe-
tent juridisk expertis i större om-
fattning efterfrågas. Här torde vi
advokater genom vår unika kun-
skap och erfarenhet ha en utomor-
dentlig möjlighet att påverka rätt-
sutvecklingen i demokratisk rikt-
ning.

LOUISE BJURWILL

Advokat

Advokater och rättsbistånd

Avreglering och konkurrens
komplicerar försäkringsrätten

Advokat Louise Bjurwill arbetar sedan tre år med bistånd i Vietnam.

Försäkringsrätten är alltjämt ett område för en begränsad krets av spe-
cialister. I Sverige är flertalet verksamma i försäkringsbranschen. För-
säkringsvillkor är snåriga och svåra att förstå. Till en del beror
komplexiteten på nödvändigheten att ta hänsyn till försäkringsteknis-
ka aspekter. Det är en omtvistad fråga i vilken utsträckning
försäkringstekniska aspekter, som inte är synliga för försäkringstagar-
na, ska tillåtas få genomslag i villkorstolkningen.
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Som Sveriges äldsta advokatfi rma har vi i mer 
än 150 år gett företag och privatpersoner sak-
kunnig juridisk hjälp. 

Idag bedrivs verksamheten med ett utvecklat 
datorstöd och ett mycket välsorterat juridiskt 
bibliotek. 

Genom advokaternas delvis olika verksam-
hetsinriktningar täcker vi ett brett område inom 
juridiken. 

Samtliga sex jurister på advokatfi rman är 
ledamöter av Sveriges advokatsamfund – 
www.advokatsamfundet.se. 
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Stärkt delägarkrets
Vi har ett framgångsrikt år bakom oss. Lindahl var rådgivare i 
några av marknadens största företagstransaktioner och fl era av  
våra specialister topprankades i Chambers Globals undersökning. 

Nu siktar vi högre och stärker Lindahl inom en rad specialist-
områden. Samtidigt behåller vi vår affärsjuridiska bredd. Vid 
årsskiftet utsågs Anders Nilsson till vd. Vi utökade även delägar-
skaran med sex framgångsrika advokater som möter våra klienters 
högt ställda krav på kvalifi cerad juridisk rådgivning.

Anders Nilsson 
Ny vd sedan årsskiftet. Delägare på kontoret i Göteborg och 
specialiserad inom offentlig upphandling. Anders klienter innefattar 
såväl anbudsgivande företag som upphandlande enheter. Bransch-
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