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Affärsjuridik
Transaktioner & noteringar



Ger en överblick 
över situationer vi 
som företagare 
konfronterar i 
vardagen.

Beate Freudenberg, vd

Allt om Juridik utbildar Sveriges företagsledare och nyckelpersoner om hur
arbetsrätt, skattefrågor, avtal, tvister och förhandlingar påverkar deras arbete.

Läs mer på www.alltomjuridik.se
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LEDARE

nder 2014 slog Stockholms-
börsen all time high. Transaktio-

nerna kom igång – och med dem
tog det till slut ny fart för de affär-
sjuridiska byråerna.

Det här numret av Legally
yours ägnar vi helt åt transaktio-
ner och noteringar. Vi berättar om
nya arbetssätt, nya förutsättningar
och nya krav från marknaden. Och
vi publicerar resultat från två av

våra undersökningar, Klientbarome-
tern och Advokaternas advokat.

Samtidigt anas förändringar på markna-
den för juridisk rådgivning. Under året har
många nya nischbyråer startat. Internationellt
kan kartan vara på väg att ritas om i grunden. 
I Storbritannien har revisionsbyrån
KPMG:s beslut att starta juridisk råd-
givning fått massiv uppmärksamhet.
Financial Times har beskrivit hur
samtliga globala revisionsjättar –
”The Big Four” – nu skaffat de 
licenser som behövs för att kunna 
erbjuda fler typer av juridiska tjänster.

Samma utveckling märks på andra
håll i världen och under hösten har

även den svenska advokatbranschen surrat av
rykten om en liknande utveckling här. 

I början av 2015 får vi se ifall den svenska
revisionsbranschen är redo för ett nytt försök
att utmana advokatbyråerna på allvar, senast
var det ju runt millennieskiftet.

Dan Brännström, generalsekreterae för bran-
schorganisationen FAR, tycks hur som helst
välkomna en sådan förändring:

– Det har alltid funnits gränssnitt mellan
revisionsbyråer och advokatbyråer. Det är bara
bra om konkurrensen ökar. Det leder till bättre
tjänster och rätta priser, säger han till Legally
yours. 

I höstas lanserade vi nya Legally yours –
där varje utgåva fokuserar på ett specifikt om-

råde. Att döma av era reaktioner så är
den här förändringen uppskattad. Vid

en läsarundersökning så svarade en
majoritet av de som läst det nya
numret att de var ”nöjda” med den
nya inriktningen. Det tackar vi för.
Senare i vinter är vi tillbaka med
nästa nummer – då är temat straff-

och processrätt.

Marknaden växer
och förändras

PETER JOHANSSON,
chefredaktör
Telefon 070–620 39 39
E–post
peter.johansson@blendow.se
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91,7 % 
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2_31_Klientbarometern  2014-12-05  12.18  Sida 3



4 |  L E G A L L Y  Y O U R S  |  5 – 6  |  2 0 1 4

AFFÄRSJURIDIK

I N N E H Å L L

Blendow Publishing AB, Humlegårdsgatan 14, 114 46  Stockholm, 
Telefon  08–579 366 00, Fax 08–667 97 60, www.blendow.se
e-post  legally-yours@blendow.se

CHEFREDAKTÖR Peter Johansson  |  ANSVARIG UTGIVARE Linda Frivik  |  ART DIRECTOR Jan Reinerstam 
REDAKTION Robert Sevenius   |   FOTOGRAFERMagnus Laupa, Jonte Wentzel
EKONOMI Hanna Durrani, telefon 08-579 366 00, e-post: hanna.durrani@blendow.se
TRYCK V-TAB Vimmerby AB, 598 23 Vimmerby, Telefon  010–480 60 00

LEGALLY YOURS GES UT AV 
BLENDOW PUBLISHING AB

UNDERSÖKNING | KLIENTBAROMETERN

6 | Fortsatt optimisim 
om marknaden

Inköparna av juridiska tjänster tror på ett 
fortsatt behov under det kommande året. 
Och det är revisionsbyråerna som anlitas 
i första hand.

28 | Skatteproblemen som
klienterna vill lösa i år

Lynda Ondrasek Olofsson röstades fram till titeln ”Årets 
skattejurist”. I Legally yours berättar hon om vilka skattefrågor
som hon tror kommer att stå i fokus under det kommande året.

32 | ”Fler internationella
investeringar”

Katrin Troedsson, managing partner på MAQS, blev  
”Årets affärsjurist”

UNDERSÖKNING | ADVOKATERNAS ADVOKAT

42 | ”Branschen är i bättre skick nu”
Den advokat som kollegorna helst vill anlita i ett affärsjuridisk
ärende berättar varför advokatbranschen stärkt av de svåra åren
efter Lehman-kraschen.

48 | Alla topplistorna
Här är affärsadvokaterna som står högst i kurs

51 | Juristernas vanligaste misstag
vid förhandlingar

58 | Klarlagt: 
Bankirer ljuger mer än andra

60 | Kritiken: 
”Cowboykultur på byråerna”

DOKUMENT

62 | När Dual Track åter 
blev verklighet

Legally yours skildrar det bästa noteringsåret sedan 
dotcomboomen.

76 | Advokaternas nya hundliv
PORTRÄTT

88 | ”Behövs både morot och piska”
Helena Sundén är generalsekreterare för Institutet mot mutor

100 | Risk för korruption 
vid upphandling

UNDERSÖKNING 

104 | ”Engelska är overkill”
Deltagarna i undersökningen Advokaternas advokat är kritiska
till att använda engelska som avtalsspråk. Tre av fyra tycker att
detta sker för ofta. 

114 | Så erövrade brittisk 
rätt resten av världen

KOMMENTAR

118 | Robert Sevenius om 
revisionsbranschens 
framtida utmaningar. 
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42

32

På ett annat språk uttrycker man
det man kan, på det egna språket 
uttrycker man det man vill.

PETER ENGLUND, Svenska Akademien 
Sidan 104
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Under hela året har det varit febril aktivitet på de svenska 
affärsbyråerna.

Den trenden tycks hålla i sig – var tredje svarande 
i undersökningen Klientbarometern säger att värdet på
deras transaktioner kommer att öka ännu mer under 2015.

AV  PETER JOHANSSON  

-
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AFFÄRSJURIDIK

UNDERSÖKNING

Under fem år har det varit stiltje på den svenska
transaktionsmarknaden men i år har trenden
vänts – och den positiva utvecklingen fortsätter. 

Detta enligt deltagarna i undersökningen Kli-
entbarometern, som genomfördes av BG Re-
search under hösten. Omkring 300 köpare av
juridiska tjänster har deltagit i undersökningen,
en svarsfrekvens på fyra procent. De som svarat
på frågorna är VD:ar, ekonomichefer, personal-
chefer, bolags-och chefsjurister på alla typer av
företag och organisationer i Sverige. Kravet för
att få delta är att de ska ha en årsomsättning på
minst 100 miljoner kronor.  

Knappt varannan klient – 46 procent – har
köpt eller sålt fast egendom eller företag under
de senaste två åren. Det sammanlagda värdet på
transaktionerna har dessutom ökat jämfört med
året innan.

Var tredje deltagare – 30 procent – gör bedöm-
ningen att värdet på transaktionerna kommer att
öka ytterligare under 2015. 

STILTJEN
ÄR ÖVER
FÖR DEN HÄR GÅNGEN
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ÄR DU
MAN ELLER

KVINNA?
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KVINNORMÄN

37 %63 %

                                      6                                                    

VAD ÄR
DIN TITEL?

CHEFSJURIST

BOLAGSJURIST ANNAN
CFO/EKONOMICHEF
EKONOMIDIREKTÖR

CEO/VD
VICE VD

HR-DIREKTÖR
HR-CHEF 17,7 %

35,8 %

1,8 %

0,7 % 5,7 %

38,3 %

 
 

  

 
  

 

 

 

  
   

  
   

 
   

 
   

 

gör bedömningen att värdet på 
transaktionerna kommer att öka 
ytterligare under 2015. 30%

70 % 30 %

TROR DU 
ATT VÄRDET PÅ ERA 

TRANSAKTIONER KOMMER 
ATT ÖKA INOM DET 
NÄRMASTE ÅRET?

NEJ JA

Det sammanlagda värdet på transaktionerna
har ökat jämfört med året innan.’’
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INOM VILKEN BRANSCH
ÄR DITT FÖRETAG VERKSAMT?

HANDEL TILLVERKNING OFFENTLIG
VERKSAMHET

IT, TEKNIK
TELEKOM

INDUSTRI FASTIGHETER BYGG ENERGI BIOTEKNIK
LÄKEMEDEL
LIVSMEDEL

SJÖFART
TRANSPORT

K

  

12,9 %        9,3 %        9,3 %          7,5 %        6,8 %          6,8 %        6,8 %         4,6 %        3,6 %          3,2 %
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VILKEN 
OMSÄTTNING HAR

NI PER ÅR?

MINDRE ÄN
100 MILJONER KR

100–150
MILJONER KR

150–250
MILJONER KR

250–500
MILJONER KR

500 MILJONER KR
– 1 MILJARD KR

1 MILJARD KR
– 2 MILJARDER KR

2 MILJARDERKR
– 5 MILJARDER KR

MER ÄN
– 5 MILJARDER KR

VET EJ

HAR NI UNDER DE 
SENASTE 24 MÅNADERNA

FÖRVÄRVAT ELLER 
AVYTTRAT FAST 
EGENDOM ELLER

FÖRETAG?

46 %

JA

52 %

2 %
NEJ

VET EJ

har köpt eller sålt
fast egendom eller
företag under de 
senaste två åren. 

46%
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Vi har omfattande erfarenhet av både stora och komplicerade transaktioner. Oavsett 
storlek är företagsöverlåtelser oftast komplexa och förenade med många risker. Säker 
juridisk rådgivning bygger på bred erfarenhet och på kunskap inom många rättsområden. 
Delphis specialister erbjuder rådgivning inom affärsjuridikens alla delar. Det innebär att 
klienten får kvalificerad rådgivning inom alla de områden som kan komma i fråga i en 
transaktion.

”The lawyers are unusually commercially driven in their approach, and they have 
been productive in all the transactions that we have done together.”

”The team is efficient, flexible and understand our needs and organisational model.”

Citat från klienter, Chambers and Partners, Corporate/M&A 2014

delphi.se

Företagsöverlåtelser är ett av Delphis kärnområden
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DÄRFÖR TROR
DE ATT VÄRDET

PÅ TRANS-
AKTIONERNA
KOMMER ATT

BLI ÄNNU
STÖRRE

VILKA SLAGS JURIDISKA 
RÅDGIVARE ANLITAR NI I 
EN TRANSAKTIONSPROCESS?

B

39,9
 %

 

 44,8
 %

 

 

17,2
 %

 
 

2012

Revisionsbyråer och skattekonsulter har
en nyckelroll i transaktionsprocesser.
Knappt varannan svarande – 49,7 pro-
cent – anlitar sådana i samband med en
transaktion. 

Detta är en förändring mot tidigare år.
Traditionellt har advokater varit de kon-
sulter som haft en särställning i M&A-
processerna, enligt Klientbarometerns
deltagare.

REVISORERNA 
KÖR FÖRBI
ANLITAS I FLER M&A-PROCESSER

Behov av byggrätter.  |  Bostadsbrist.  |  Branschen växer. 
Det finns intressanta prospekt.  
Dyrare produkter.  |  Finansiella medel finns. 
Försäljningen kommer att öka. 
Marknaden ökar.  |  Vi avser förvärva företag.
Vi ser över vår portfölj av dotterbolag.
Ökad produktion. 
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BANKER

REVISION
SBYRÅER

/SKATTEK
ONSULTE

R

ADVOKATBYRÅER

 

41,2
 %

47,7
 %

 

46,0
 %

40,9
 %

 
15,0

 % 13,1
 %

2013 2014

DÄRFÖR TROR
DE ATT VÄRDET

PÅ TRANS-
AKTIONERNA

INTE ÖKAR

Endast löpande ärenden i plan.
Vi kommer bara göra mindre förvärv.
Gjort ett par köp 2014.
Finns idag inga beslut/inriktningar från styrelsen.
Det konjunkturella läget är på för låg nivå.
Förväntar samma nivå.
Vi har redan genomgått en större förvandling. 
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VAD LIGGER BAKOM ETT HANDSLAG?

dlanordic.se/overens

Oavsett om det handlar om ett förvärv av ett småföretag eller ett företags- 
 

Emma Norburg, advokat, Corporate

Affärsjurister som gör det  
lättare att komma överens

      15:51
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TOTALT 2014 % 2013

1 PWC 24,3 (1)

2 EY 17,8 (3)

3 KPMG 15,1 (6)

4 LINDAHL 13,0 (5)

5 MANNHEIMER SWARTLING 11,4 (2)

6 VINGE 10,8 (4)

7 DELOITTE 8,6 (4)

8 SETTERWALLS 7,0 (8)

9 GRANT THORNTON 5,9 (19)

10 WISTRAND 5,4 (11)

12 DELPHI                                                                              4.9 (7)

12 GLIMSTEDT                                                                   4.9 (11)

15 BIRD & BIRD 4,3 (21)

15 DLA NORDIC 4,3 (19)

15 HANNES SNELLMAN 4,3 (–)

16 FOYEN 3,8 (14)

18 HAMILTON 3,2 (14)

18 MAQS LAW FIRM 3,2 (17)

22 AWAPATENT 2,7 (–)

22 GÄRDE WESSLAU 2,7 (17)

22 KAIDING 2,7 (–)

22 SVEA EKONOMI 2,7 (–)

VILKEN/VILKA JURIDISKA RÅDGIVARE
ANLITAR NI PRIMÄRT I DAG ?

Revisionsbyråerna dominerar också när delta-
garna svarar på vilka leverantörer av juridisk
rådgivning som de anlitar i dagsläget.  
PwC intar förstaplatsen med 24,3 procent. EY

och KPMG följer sedan med 17,8 respektive 15,1
procent. Lindahl är den advokatbyrå som anlitas
av störst andel av de svarande, 13,0 procent.
Mannheimer Swartling(11,4 procent) och Vinge
(10,8) följer sedan. Båda byråerna rasar jämfört
med förra årets resultat.

Lindahl är 
den advokat-
byrå som 
anlitas av 
störst andel av 
de svarande.

MEST ANLITADE
RÅDGIVARE ’’

PWC
ANLITAS
MEST

    
             

 

   

     
l    

   2    
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KLIENT    

ADVOKATBYRÅ  | TOTALT 2014 % 2013

1 MANNHEIMER SWARTLING 17,4 (1)

2 VINGE 16,8 (2)

3 LINDAHL 12,9 (3)

4 SETTERWALLS 8,4 (4)

5 WISTRAND 6,5 (–)

7 DELPHI 5,2 (5)

7 DLA NORDIC 5,2 (–)

11 BIRD & BIRD 3,9 (–)

11 GLIMSTEDT 3,9 (10)

11 HAMILTON 3,9 (6)

11 MAQS LAW FIRM 3,9 (–)

ADVOKATBYRÅ  |  VD 2014 %

1 VINGE 16,1

2 MANNHEIMER SWARTLING 14,5

3 LINDAHL 12,9

4 SETTERWALLS 6,5

8 WISTRAND 6,5

8 DELPHI 6,5

8 HAMILTON 6,5

8 MAQS LAW FIRM 6,5

MEST ANLITADE
RÅDGIVARE
VILKA  JURIDISKA  RÅDGIVARE

SKULLE DU HELST VILJA 
ARBETA MED ?

Men vd:n 
väljer oftare

Vinge.

Mannheimer Swartling är den advokatbyrå
som flest vill anlita, enligt undersökningen.
17,4 procent anger detta alternativ. 

Vinge skuggar med 16,8 procent.
Lindahl är trea med 12,9 procent.
Bland vd:ar är topptrion densamma men

placeringarna är delvis annorlunda. I den
här gruppen är Vinge det populäraste valet,
16,1 procent anger det alternativet. Mann-
heimer Swartling är två med 14,5 procent 
i den här demografiska gruppen. Lindahl är
tre även nu, med 12,9 procent.

Bland revisionsbyråerna har PwC något
av en särställning. 44 procent anger det 
alternativet. EY och KPMG följer med 35,8
respektive 27,7 procent.

MANNHEIMER SWARTLING
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M & A 

SETTERWALLS

MANNHEIMER SWARTLING

WISTRAND

TVIST & FÖRHANDLING

LINDAHL

SETTERWALLS

VINGE

ARBETSRÄTT

SETTERWALLS

LINDAHL

VINGE

DELPHI

BANK & FINANS 

MANNHEIMER SWARTLING

VINGE, SETTERWALLS, LINDAHL
MAQS LAW FIRM

SKATTERÄTT

LINDAHL

SETTERWALLS

VINGE

IT /TELEKOM

TIME

WISTRAND

NOVA
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AFFÄRSJURIDIK

UNDERSÖKNING

REVISIONSBYRÅER/SKATTEKONSULT
TOTALT %

1 PWC 44,0

2 EY 35,8

3 KPMG 27,7

4 DELOITTE 16,4

5 GRANT THORNTON 12,6

REVISIONSBYRÅER/SKATTEKONSULT  
VD %

1 PWC 45,9

2 EY 29,5

3 KPMG 26,2

4 GRANT THORNTON 13,1

5 DELOITTE 11,5

MEST ANLITADE
RÅDGIVARE

  
    
 

 

          6           5           27,9 %        1            1           11,2 %         1,6 %           5,4 %    
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        1          6,2 %        5,0 %        3,8 % 

A

VID VILKA TILLFÄLLEN
UTNYTTJAR  NI  VANLIGTVIS
JURIDISKA RÅDGIVARE?

TVISTER AVTAL ANNATFÖRVÄRV/
AVYTTRING

UPPSÄG-
NINGAR

TRANS-
AKTIONER

VARUMÄRKEN/
PATENT

FINANSIELL
RÅDGIVNING

ANLITAR INTE
JURIDISKA
RÅDGIVARE

72,1 %         63,2 %         51,9 %         27,9 %        16,7 %          14,0 %         11,2 %         1,6 %           5,4 %    
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        1          6,2 %        5,0 %        3,8 % 

A

VILKA  JURIDISKA  
RÅDGIVARE SKULLE DU 

HELST  VILJA ARBETA MED?
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VAD INNEBÄR 
KRITERIET 

TILLGÄNGLIGHET 
FÖR DIG?

ATT DEN JURIDISKA 
RÅDGIVAREN GÅR ATT 
NÅ PÅ DAGTID

ATT DEN JURIDISKA 
RÅDGIVAREN BEFINNER 
SIG GEOGRAFISKT NÄRA

ATT DEN JURIDISKA RÅDGIVAREN 
ÄR BÅDE GEOGRAFISKT NÄRA 
OCH LÄTT ATT NÅ VIA TELEFON/
MAIL 24 TIMMAR OM DYGNET

ATT DEN JURIDISKA RÅDGIVAREN 
ALLTID GÅR ATT NÅ VIA TELEFON/
MAIL ELLER LIKNANDE 24 TIMMAR OM DYGNET

48,6 %24,8 %

16,1 % 9,2 %
1,4 %

VEM HAR DET AVGÖRANDE 
ANSVARET FÖR INKÖP AV

JURIDISK RÅDGIVNING?

CEO/VD CFO/
EKONOMICHEF

ÄGARE STYRELSE-
ORDFÖRANDE

CHEFS-
JURIST

62,3 %       13,1 %        6,2 %        5,0 %        3,8 % 

ANNAT

procent anlitar jurist 
när de skriver avtal.

63, 2%
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AFFÄRSJURIDIK

UNDERSÖKNING

JA

NEJ

HAR NI 
BYTT JURIDISK 

LEVERANTÖR 
DET SENASTE

ÅRET?

HUR OFTA 
BYTER NI JURIDISK 

RÅDGIVARE?

T   
    

  
 

  
   

 
 

81 % 9  

19 %  

                                           4,8 %    

V     
   

  

DET BEROR PÅ 
ÄRENDETS ART

ALDRIG VID VARJE 
NYTT ÄRENDE

VI GÖR SPONTANA 
UTVÄRDERINGAR
UNDER ÅRETS GÅNG

VI GÖR EN UTVÄRDERING
VARJE ÅR OCH TAR 
SEDAN BESLUT

R  
 

  

    
  

  
  

  

 
 

 

   
   
 

  
 

  
   

  

   
   

   
 

    
  

  

67,0 %

13 %
7 %

4,7 %
2,3 %

5,6 %
ANNAT
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KOMMER NI 
ATT BYTA JURIDISK 

LEVERANTÖR 
UNDER ÅRET?

8  95 %

 5 %

               3                             4,8 %    
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B O L A G S R ÄT T  S U N D S VA L L  A B

Box 270  Tullgatan 18  851 04 Sundsvall  Tfn 060 -16 81 50  
E-post info@bolagsratt.se  www.bolagsratt.se  

Köp ett lagerbolag av oss idag. Under dagen kan 
du lämna ett startklart aktiebolag till din kund.

-sgard    ppu nid hco ud reppils ås sso va galobregal tte pöK
givare väntetiden hos Bolagsverket. Våra lagerbolag ligger
färdiga för start. Varför ska du köpa just av oss? Här får
du tre skäl:

Firmabesked direkt!
Vi bedömer firman utifrån vår erfarenhet.

Vi känner Bolagsverket
Du får ny firma utan onödig fördröjning tack vare bra
förhandsbedömningar och egen praxisbank. Alla våra
medarbetare har PRV-bakgrund (nu Bolagsverket).

Vi säljer inte till vem som helst
Vi vill endast sälja till seriösa förvärvare. Våra lagerbolag
kan därför bara köpas av advokatbyråer, revisionsbyråer
samt på rekommendationer. 

Ring oss redan idag. 060-16 81 50 

Lagerbolag

w
w
w
.n
ils

so
n
g
ra
�s

kf
o
rm

.s
e

Lagerbolagsjour
Om du vill beställa eller boka ett lagerbolag efter 
kontorstid ring 060-16 81 73.
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JA

IBLAND

NEJ

  
  

 
 

HUR OFTA 
BYTER NI JURIDISK 

RÅDGIVARE?

TAR NI 
ANBUD  FRÅN OLIKA 
RÅDGIVARE INFÖR 

VARJE ÄRENDE?

K   
   

 
 

  

  

69,7 %  52,7 %  48,4 %  45,2 %  40,4 %  39,4 %  27,7 %  22,9 %  19,1 %   11,2 %   11,2 %    5,3 %     4,8 %    

VAD SKULLE KUNNA FÅ ER
ATT BYTA JURIDISK RÅDGIVARE?

MISSNÖJE MED KVALITET

DET BEROR PÅ 
ÄRENDETS ART

ALDRIG VID VARJE 
NYTT ÄRENDE

VI GÖR SPONTANA 
UTVÄRDERINGAR
UNDER ÅRETS GÅNG

VI GÖR EN UTVÄRDERING
VARJE ÅR OCH TAR 
SEDAN BESLUT

RELEVANT 
KOMPETENS 
SAKNAS PÅ BYRÅN

DET FINNS STÖRRE KOMPETENS 
HOS ANNAN RÅDGIVARE

DEN PERSONLIGA 
RÅDGIVAREN BYTER 
TILL ANNAN BYRÅ

OTILLGÄNGLIGHET

MISSNÖJE 
MED PRISET

PERSONLIGA 
RELATIONER

ATT BYRÅNS RYKTE 
AV NÅGON ANLEDNING 
ÄR IFRÅGASATT

TRÄFFAR ALDRIG 
SAMMA JURIST

EN KONKURRERANDE 
BYRÅ KOMMER MED 
ETT MER ATTRAKTIVT
ERBJUDANDE

ATT ÄRENDET DELEGERAS 
INOM BYRÅN FRÅN SENIOR
PARTNER TILL UNG 
BITRÄDANDE JURIST

ÄRENDET SKULLE FÅ MER 
UPPMÄRKSAMHET HOS 
EN ANNAN BYRÅ

ANNAT

67,0 %

13 %
7 %

4,7 %
2,3 %

5,6 %
ANNAT

72 %

24 %

4 %
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AFFÄRSJURIDIK

UNDERSÖKNING

VARFÖR TROR
DU ATT 

BEHOVET AV
JURIDISK 

RÅDGIVNING
KOMMER ATT

ÖKA?

Flera stora anbudsupphandlingar under kort tid.
Företaget växer.  |  Konjukturen.  |  Omfattande investering.
Omstruktureringar.  |  Bättre marknad.
Omsättningen ökar, därmed avtal och allt juridiskt som hör till.
Strukturella förändringar. 
Tillväxt, satsning på nya marknader.  |  Vi växer.
Våra kunder är med medvetna och driver frågor ett steg 
längre än tidigare

HUR KOMMER 
ERT BEHOV AV 

JURIDISK RÅDGIVNING
FÖRÄNDRAS?

HAR  ERT BEHOV 
AV JURIDISKA 

TJÄNSTER VARIT SOM
FÖRVÄNTAT?

2014–2015 JÄMFÖRT
MED 2013–2014

HITTILLS I ÅR

23 %

21 %62 %

17 % 7 %
7 %

63 %

BEHOVET KOMMER ATT ÖKA INOM
VISSA OMRÅDEN OCH MINSKA 
INOM ANDRA OMRÅDEN

OFÖRÄNDRAT BEHOV 
INOM ALLA OMRÅDEN

DET MINSKAR
INOM ALLA OMRÅDEN

DET ÖKAR
INOM ALLA 
OMRÅDEN

MINDRE

MER

OFÖRÄNDRAT

En femtedel av de svarande har haft ett större behov
av juridiska konsulttjänster än vad de ursprungligen
hade förväntat sig.
Framförallt VD och ekonomichefer har angett att

de sett ett större behov av juridiska tjänster. 
Var fjärde – 23 procent – gör bedömningen att be-

hovet av juridisk rådgivnin g kommer att öka på vissa
områden – och minska på andra – under de kom-
mande tolv månaderna. Sju procent tror att deras
behov kommer att öka på samtliga områden. En lika
stor andel tror att de kommer att minska på samtliga
områden.

INOM VILKET ELLER VILKA 
OMRÅDEN KOMMER 

BEHOVET ATT ÖKA ELLER
MINSKA?

ÖKA 
Affärstransaktioner 

Avtal 
Affärsupplägg

Tvister 
Upphandling 
Finansiering

MINSKA
Avtal i samband med förvärv 

Avtal vid köp av bolag 
Uppsägningar 

Omstruktureringar
Tvister

VAR FEMTE HAR HAFT STÖRRE BEHOV ÄN DE RÄKNAT MED
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VARFÖR 
TROR DU ATT
BEHOVET AV 

JURIDISK 
RÅDGIVNING
KOMMER ATT
MINSKA?

2014 tecknades många avtal av speciella skäl. Från nästa år
mer normal volym av juridiska tjänster.
Lugnare fas i bolaget.
Uppköp av bolag kommer minska kommande år.
Som jag ser det nu så har vi inga planer på aktiviteter som krä-
ver juridisk hjälp.
Vi har pågående processer som kommer att avslutas. 
Vi kommer vara mer restriktiva på grund av priset.

Bolaget står inte inför några strategiska förändringar 
under 2014-2015.
Bolaget är inne i en konsolideringsfas.
Inga planerade större förändringar – ligger på en ganska 
hög nivå ändå.
Stabil verksamhet, inga större planerade förvärv eller 
avyttringar.

VARFÖR TROR DU ATT 
BEHOVET AV JURIDISK

RÅDGIVNING  KOMMER ATT 
VARA OFÖRÄNDRAT?

  
   

 

  ERT BEHOV 
A   

  

 
 

  

 

  

  
 

 

    
    
  

  
  

 
  

 
  

ENLIGT VILKA KRITERIER 
UTVÄRDERAR NI KVALITETEN 

PÅ DE JURIDISKA TJÄNSTER 
NI HAR KÖPT??

65,4, %  

53,7 %  

9,6 %  

2,9 %  

2,9 %  

0,7 %  

2,9 %  

49,3 %  

JÄMFÖRELSE MELLAN DET 
FAKTISKA OCH DET 

FÖRVÄNTADE RESULTATET

LÖPANDE 
BEDÖMNINGAR

BEDÖMER RESULTATET 
I FÖRHÅLLANDE 

TILL PRISET

JÄMFÖRELSE MELLAN 
OLIKA LEVERANTÖRER/

OMBUD

UTVÄRDERINGAR 
VIA INTERVJUER

UTVÄRDERINGAR 
VIA ENKÄTER

ANNAT

ENLIGT FÖRETAGETS 
UTARBETADE KVALITETS-

SÄKRINGSMODELL

JA NEJ

UTVÄRDERAR
NI KVALITETEN 
I  ERA  INKÖPTA 

TJÄNSTER?

33 %67 %
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AFFÄRSJURIDIK

UNDERSÖKNING

VILKEN TYP AV JURIDISK RÅDGIVNING 
KOMMER NI PRIMÄRT ATT
KÖPA UNDER 2014-2015?

A

AVTALSRÄTT

TVISTELÖSNING

ARBETSRÄTT

SKATTERÄTT

OFFENTLIG 
UPPHANDLING

M&A

ENTREPRE-
NADRÄTT 

BANK 
OCH FINANS

KONKURS- 
OCH OBESTÅNDS-
RÄTT M

FASTIGHETSRÄTT

IMMATERIAL-
RÄTT 

ASSOCIATIONS-
RÄTT 

M

  

  

  60,9 % 26,1 % 23,9 % 13 % 12,6 % 11,7 % 9,6 % 7,0 % 5,2 %8,3 % 6,1 % 4,3 %
4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela 60,9 procent av de svarande gör bedömningen att de
kommer att köpa in juridisk rådgivning inom avtalsrätt
under det kommande året.  
Var fjärde – 26,1 procent – förutser ett behov av tvistelös-

ningstjänster och 23,9 procent identifierar ett behov av att
köpa in arbetsrättsliga konsulttjänster.

VAR FEMTE HAR HAFT
STÖRRE BEHOV
ÄN VÄNTAT

 

 
  

 

  
 

ANLITAR NI 
MER ÄN EN

JURIDISK
RÅDGIVARE?

NEJ JA
   

 

        2         1          4         1      

69 %31 %
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ANNAN

 

 

 
 

 
 DS-
 MILJÖRÄTT

SKADE-
STÅNDSRÄTT

IT-RÄTT

F

 

 

MARKNADS-
RÄTT

FÖRSÄKRINGS-
RÄTT

SJÖ- OCH 
TRANSPORT-
RÄTT

EU- OCH 
KONKURRENS-
RÄTT

BEDRÄGERI-
UTREDNING 

KONSUMENT-
RÄTT

MEDIERÄTT 

VÄRDE-
PAPPERSRÄTT

6             
4,3 %

3,9 %

3,5 %

2,2 %

2,2 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,3 %

0,9 %

0,4 %

8,3 %

   
 

 
Bolaget behöver ofta
pröva kombinationen 
”legal” med skatteregler
i olika länder
Bra kontakt. Bra erfaren-
heter.
De bedöms vara uppda-
terade på senaste regel-
och lagverket
De har oftast bäst kom-
petens.
Det är enligt policy att 
i första hand anlita vår
revisionsbyrå.
Det är personrelaterat
Koncerngemensam 
policy att få samma 
bedömning av skatte-
frågorna.

Allt  |  Att använda ”bästa laget” för olika case  |  
Branschkunskap (vår bransch är smal)  |  Förståelse
för vår affär  |  Branschkännedom, kultur, värder-
ingar och arbetssätt hos kunden  |  Bredda specia-
listbasen  |  Bättre juridisk kvalité, vilken av och till
haltar  |  Försäkra sig om att de förstått vad vi söker
för typ av råd – inte leverera uppsats om vi har en
kort fråga.  |  Debiteringssystemet – vi förstår inte
hur vi kan påverka priset  |  Det går inte att genera-
lisera, viktigt är att juridiska rådgivaren är välföre-
berett i möten och inte basera kommentarer på
allmän kunskap men relatera all diskussion till det
konkreta  |  Förstå affären bättre  |  Förutse våra
behov  |  Se den affär som finns och stärka den, inte
bara leta efter alla skäl att låta bli  |  Skatt: Lära
känna verksamheten ännu bättre  |  Viljan att ge råd
utan att gardera sig mot eventuella händelser

Bra kontakter och vill ha
en andra åsikt till min 
revisionsfirma.
För att säkerställa att
det blir rätt.
Har hitintills gjort ett bra
jobb som vi kan lita på.
Kompetensen finns där
Kontakter är upparbe-
tade.
Personkännedom.

?VARFÖR 
ANLITAR NI 

REVISOR ELLER
SKATTE-

KONSULT??VARFÖR 
ANLITAR NI 
ADVOKAT?

Vad kan de förbättra?

av de svarande gör bedömningen att 
de kommer att köpa in juridisk rådgivning inom

avtalsrätt under det kommande året.

60,9%
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AFFÄRSJURIDIK

UNDERSÖKNING

HAR ERA
KONSULTER TILL-

RÄCKLIG FÖRSTÅELSE
FÖR AFFÄRS-

PERSPEKTIVET?

NEJ

JA

5,8 %

94,2 %

VILKET 
TIMARVODE ÄR SKÄLIGT 

FÖR JUNIOR JURIDISK 
RÅDGIVNING?

43,7 
%

31,5 %

16,8 %

5,6 %
MINDRE ÄN 
1 000 KR

1 000-1 500 KR

1 500-1 800 KR

1 800-2 100 KR

2 100-2 500 KR
1 %

2 500-3 000 KR
1 %

3 000-3 500 KR
1 %

3500-4000 KR  |  4000-5000 KR  |  MER ÄN 5000 KR 0 %

2 100-
2 500 KR

4,5
%

24,9 
%

18,4 %14,4 %

17,4 
% 

8 % 

8 % 

 

VILKET 
TIMARVODE ÄR SKÄLIGT 

FÖR SENIOR JURIDISK 
RÅDGIVNING?

MINDRE ÄN 1 000 KR 

1  000-
1500 KR

1 500-
1  800 KR

1 800-2 100 KR

2 500-
3 000 KR

3 000-3 500 KR 

3 500-4 000 KR 
2,5 %

4 000-5 000 KR 
1,5 % 

MER ÄN 5 000 KR
0,5 %

RÖRLIGT PRIS
(TIMDEBITERING)

EN KOMBINATION
AV FAST OCH
RÖRLIGT PRIS

ENLIGT
RAMAVTAL

FAST PRIS ANNAT 
 

  
  

HUR BLIR DU 
FAKTURERAD IDAG?

62,3 %       27,1 %       13,5 %        4,8 %       13,9 %    

6   

    
             

 

   

     
l    

   2 2    15:51
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AT T  KN Y TA  IHOP  J URIDIK , 
E RFARE NHE T  OCH  INSIK T 

ÄR  V IK TIG ARE  FÖR 
AFFÄRSM ÄSSIG HE TE N  ÄN 

E N  WINDSOR-KNUT.

Vi är en advokatfirma som redan vid starten 1987 
mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: 
branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spets-
kompetens inom relevanta rättsområden för våra 
branscher. Och det har fallit väl ut.
 Idag har vi verksamhet i både Sverige och Norge 
med ca 80 medarbetare i Stockholm, Göteborg,  
Malmö och Falun samt ytterligare ca 45 i Oslo. 
Följaktligen kan vi leverera juridiska lösningar med 
affärsfokus på respektive marknad, men också vara 

behjälpliga i uppdrag som sträcker sig över bägge 
länderna. Våra huvudområden är bygg- och fastig-
hetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och 
skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljö- 
området samt branschöverskridande affärsjuridik. 
Och för att hålla vad vi lovar inom respektive område, 
har vi samlat våra specialister i branschteam. Där vi 
systematiskt bygger upp kunskap och insikt, dels 
genom praktiska uppdrag samt erfarenhetsutbyte och 
dels genom kontinuerlig utbildning, intern som extern.

Välkommen att läsa mer på foyen.se respektive foyen.no
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AFFÄRSJURIDIK

ynda Ondrasek Olofsson, delägare på advokat-
byrån Setterwalls, är den skatterättsliga expert
som deltagarna i Klientbarometern helst anli-
tar. Hon fick 10 procent av rösterna. 

Högt placerade blev ockå Malin Ihse, EY,
Linnea Back, Baker &McKenzie och
Ulf Tivéus, Skeppsbron Skatt.

En av de inköpare av juridisk råd-
givning som röstat på Lynda Ondrasek
Olofsson motiverar sitt beslut så här:

”Alltid uppdaterad, kunnig och tillgänglig.
Bevakar våra frågeställningar och kommer
med förslag även i lägen då vi inte specifikt ef-
terfrågat idéer eller uppslag.”

– Väldigt roligt! Jag strävar efter att mina kli-
enter ska vara nöjda och detta tolkar jag som
en bekräftelse på mitt engagemang, säger
Lynda Ondrasek Olofsson.

Vilka har varit de klienternas vanligaste frå-
gor och behov under året?
– Generellt har vi på Setterwalls uppmärksam-
mat att klienterna allt oftare efterfrågar ett
bollplank vid komplexa frågor som inbegriper
många aspekter och som inte alltid har med en
specifik juridisk fråga att göra. En spännande
utveckling.

Vilken kommande lagstiftning är mest värd att
uppmärksamma?
– Inom företagsbeskattningen är det flera stora

förändringar på gång. Regeringen har i bud-
getpropositionen aviserat ett antal utredningar,
bland annat rörande paketering av fastigheter,
3:12-reglerna och vinster i välfärdssektorn. Jag
tror att alla de frågorna kommer att få mycket
uppmärksamhet under det kommande året. 

– Sedan tror jag att den fortsatta behand-
lingen av Företagsskattekommitténs förslag
och de framtida möjligheterna till ränteavdrag
kommer att få mycket uppmärksamhet.

Hur upplever du konkurrensen från revisions-
byråerna?
– Vi konkurrerar i vissa avseenden, men oftast
tycker jag att vi kompletterar varandra. Jag tror
att vi på advokatbyrå oftare får frågor med
större bredd och där har vi en styrka i att vi kan
se till helheten eftersom vi alltid har kollegor
inom andra kompetensområden nära till hands. 

– Att bara fokusera på skatterätten kan ibland
vara begränsande. Möjligen jobbar vi på advo-
katbyrå också mer med skatteprocesser och
förhandsbesked vilket utgör en ganska stor del
av vår verksamhet.

Var det självklart för dig att specialisera dig
på skatterätt?
– Ja det får jag nog säga. Jag har alltid varit in-
tresserad av skatterätt och jag gillar de logiska
och matematiska sambanden.

L

UNDERSÖKNING

SKATTEJURIST
ÅRETSLYNDA

ONDRASEK
OLOFSSON

”Alltid uppdaterad, kunnig och tillgänglig. Bevakar våra 
frågeställningar och kommer med förslag även i lägen då 
vi inte specifikt efterfrågat idéer eller uppslag.”

INKÖPARE AV JURIDISK RÅDGIVNING

DE HAR BLIVIT ÅRETS SKATTEJURIST
2013 Linnea Back | 2012 Ulrika Hansson | 2011 Antoine van Horen
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Jag tror att vi 
på advokatbyrå
oftare får frågor
med större bredd
och där har vi en
styrka i att vi kan
se till helheten. 

’’
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TS SKATTEJURIST      Å
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ETS SKATTEJURIS
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LYNDA
ONDRASEK
OLOFSSON   
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AFFÄRSJURIDIK

UNDERSÖKNING

VART VÄNDER 
DU DIG VID

SKATTERÄTTSLIG
RÅDGIVNING?

ANNAN

ADVOKATBYRÅ

REVISIONSBYRÅ/
SKATTEKONSULT

14 %

6 %

80 %

 

                                       

    
     
 

           
   

70 %            10 %            16,7 %        33,3 %        23,3 %          6,7 %            10 %           26,7 %          10 %    

BOLAGSSKATT 
OCH KONCERN-
BESKATTNING 

EXPATRIAT-
BESKATTNING

FASTIGHETS-
BESKATTNING 
OCH INKOMST-
BESKATTNING

MERVÄRDES-
SKATT OCH 
INTERNATIONELL 
MERVÄRDESSKATT

M&A PUNKTSKATTER  TAXERINGS-
PROCESS 

TRANSFER 
PRICING

ÖVRIG 
SKATTERÄTT

VILKA  TJÄNSTER  INOM  
SKATTERÄTT  KOMMER NI ATT 

KÖPA IN UNDER 2015?

Vid inköp av skatterättslig rådgivning vänder sig
4 av 5 till revisionsbyråer eller skattekonsulter.
14 procent anlitar advokatbyrå och 6 procent
vänder sig till någon annan, till exempel interna
lösningar eller en branschorganisation.

En god a�ärsjuridisk relation är oumbärlig för stunden. 
Och lönsam för lång tid framöver.

Att ge rätt råd i tid är en självklarhet. Att erbjuda specialistkompetens inom 
många verksamhetsområden likaså. Men framgångsrik rådgivning kräver 
även ett genuint och långsiktigt engagemang för klientens a�ärer. 
Att hjärtat är med helt enkelt.

“Ring oss först.
 Annars gör din 
 motpart det.”

Hans Renman, delägare

www.hamilton.se
En relation som leder till framgång
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LINDSKOG MALMSTRÖM ADVOKATBYRÅ har i mer än 60 år framgångsrikt biträtt klienter med juridisk rådgivning.  
Med det senaste i teknikväg arbetar våra advokater idag kontinuerligt med affärsrelaterade ärenden i såväl svensk  
som  internationell miljö. Kostnadseffektiv rådgivning är och förblir vår ledstjärna i dessa sammanhang. Om du vill ha  
rätt jurist vid din sida kan du med förtroende vända dig till Lindskog Malmström.

VI ARBETAR MED UPPDRAG INOM: Svensk och internationell affärsjuridik, fastighets- och miljörätt, obeståndsrätt,  
private law samt svensk och internationell skatterätt.

LÄS MER:  www.lmlaw.se R
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Den svenska medlemmen i

Sveriges juridiska 
nyhetsbyrå

www.lexnova.se • info@lexnova.se • 08-879 366 00

och förarbeten inom dina
rättsområden.

Genom personliga skräddarsydda 

eller via e-post.

Lexnova innehåller även en
digital lagbok, arkiv med rättsfall

a innehåller äv

åden.ättsomrr
en inom dinatarbeöroch f

o@le

dda syäddara skrsonligGenom per

a.se • infvxno.lewww
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-posteller via e
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vxnoo@le a.se • 08-879 366 00

allättsf, arkiv med ral lagbokdigit
en ena innehåller ävvxnoeL

all
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Juristsvaret
är inte alltid

det rätta”

” -

Som superhjälte har Katrin Troedsson gjort internationell
sensation.

Nu har deltagarna i undersökningen Klientbarometern 
röstat fram henne som ”Årets affärsjurist”.

– Det blir ännu viktigare att lära sig hur köparna tänker,
säger hon.

AV  PETER JOHANSSON   | FOTO MAGNUS LAUPA

32_41_Karin Troedsson  2014-12-04  17.18  Sida 32



L E G A L L Y  Y O U R S  |  5 – 6  |  2 0 1 4  |  33

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  Å

RE
TS AFFÄRSJURIST         K

ATRIN TROEDSSON1

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

 

 

                  
 

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

”Med kunden i fokus
hela tiden, 24/7”

KLIENTBAROMETERN

”En briljant jurist”
KLIENTBAROMETERN
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AFFÄRSJURIDIK

t

atrin Troedsson, vd för MAQS i Göteborg, hamnar
på delad förstaplats när köpare av juridiska tjänster
röstade fram vinnarna till titeln ”Årets affärsjurist”. 

– Jag blev givetvis överraskad, men uppskattar
verkligen utmärkelsen, säger hon. 

– Sedan det blev känt har jag fått mycket positiv
feedback både från kollegor och klienter.

Hon delar placeringen med Mannheimer Swart-
lings styrelseordförande Biörn Riese.

”En briljant jurist” och ”med kunden i fokus hela
tiden, 24/7” löd omdömen från de klienter som röstat
på henne.

Katrin Troedsson har arbetat på MAQS kontor i
Göteborg sedan millennieskiftet. Då hette byrån
Magnusson Wahlin.

– Det var på många sätt en annan tid. Då hade kli-
enterna en annan attityd. Byråerna arbetade annor-
lunda. När jag började satt vi vid Grönsakstorget, i ett
gammalt stuckaturhus. Man tog emot sina klienter
på rummet. Självklart blev det väldigt högtravande.  

– Inga storbyråer sitter på det här sättet idag. Där-
för har dialogen mellan klient och advokat blivit be-
tydligt enklare. Allt det här är positivt, men det har
krävt anpassning av branschen att genomgå en så
här stor förändring.

Efter sammanslagningar har byrån bytt namn till
MAQS. Under flera år har Katrin Troedsson varit chef
för den fastighetsrättsliga avdelningen i Göteborg
och i september 2014 tillträdde hon som managing
partner för hela kontoret. 

– Eftersom jag har jobbat  här i så många år – och
varit delägare länge – så tyckte jag att jag hade en in-
blick i hur det är att vara mp. Men många för mig helt
nya frågeställningar dyker givetvis fortfarande upp.
Helt förberedd är det svårt att vara. Det här är en roll
man växer in i.

Hur går det för byrån?
– Vi har haft en kontinuerlig tillväxt under ett antal
år. Här i Göteborg är det just nu väldigt många

K
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Intresset börjar växa 
från internationellt håll.’’ OM KONJUNKTUREN
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exploateringsprojekt som pågår. Vi behöver förtäta
staden. Det påverkar de flesta stora fastighetsbola-
gen – och spiller på så sätt över till advokatvärlden.
– Vanliga transaktioner har det också varit betyd-

ligt fler av i år. Mot slutet av året har vi märkt en av-
mattning. Men det brukar alltid vara en spurt in i mål
fram till nyår.

Är det något område som har särskild tillväxtpo-
tential?
– Jag tror att vi kommer få ökad aktivitet från inter-
nationellt håll. Intresset från utländska investerare
att etablera sig i Sverige har varit väldigt lågt ända
sedan Lehmankonkursen. Det kommer sannolikt att
förändra sig under de kommande tre åren. Vi har

redan sett att intresset börjar växa från internatio-
nellt håll. Det blir nog än större på sikt. 

Du talar om internationella förvärv?
– Ja, och andra former av investeringar på den svenska
marknaden.

Beskriv advokatmarknaden i Göteborg.
– Jobbar man på ett Göteborgskontor på en större ad-
vokatbyrå så är man tvungen att ha en större geogra-
fisk bas än vad som behövs om man är baserad i
Stockholm. Vårt största upptagningsområde är Gö-
teborgsregionen. Men arbetet kräver också att man
åker till Stockholm ganska frekvent. Jag är där nästan
varenda vecka, för att träffa klienter och motparter. 

Det är ingen 
Oscarsfilm direkt.

OM ROLLEN SOM SUPERHJÄLTE’’
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Vilka är de största framtidsutmaningarna i bran-
schen?
– Det blir ännu viktigare att lära sig hur köparna av ju-
ridiska tjänster tänker. Lyhördhet kring varierande
prismodeller, till exempel. Det blir vanligare att
jobba med andra ersättningsmodeller än på löpande
räkning. Det blir också viktigare att erbjuda tydligare
prisuppgifter och ökad insyn i vår ärendehantering.
– Vi ser också en trend att det kommer fler nisch-

byråer. Än så länge är det svårt att säga vad det inne-
bär, men hela branschen behöver vara lyhörd för hur
de kommer att tas emot av marknaden. 

I vilken utsträckning använder ni idag anpassade
prismodeller? Fasta priser?

– Fasta priser förekommer. Men det viktigaste för
oss är öppenhet och transparens, så att det i slutändan
inte blir en överraskning som man får en diskussion
kring. Vi vill inte arbeta på det sättet. Dialog är viktigt,
så att klienten känner förtroende.  
– Det är som vilken plånbok som helst, man vill

veta vad man har för utgifter.

Traditionellt har detta däremot inte varit den na-
turliga inställningen i branschen.
– För fem–tio år sedan skickade man fakturan utan

att kunden på förhand hade en uppfattning om pris-
nivån. Det var inte heller något som ifrågasattes från
klienthåll. Och för en herrans massa år sedan pratade
man ju om att man fakturerade en gång om året. t

Från filmen ”MAQS
Justice – The Lawyer
who fights against bad
business”. I rollerna syn-
tes byråns egna medar-
betare. Katrin Troedsson
hade titelrollen, som en
maskerad jurist i kamp
mot orättvisor. Syftet
var att marknadsföra
byrån till studenter. Två
år senare har den nu vi-
sats över 16 000 gånger
på Youtube. 
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Det skulle naturligtvis inte funka idag. Öppenhet är
oerhört viktigt.

Vad upplever du är det viktigaste för klienterna
när de väljer byrå? 
– När vi lämnar offerter är det många som nämner i
kravspecen att de vill ha en eller två kontaktperso-
ner, så tillgängligheten är en viktig faktor. Vi försö-
ker ha insyn från minst två delägare i varje ärende. 

– Vi var en av de första advokatbyråerna som bör-
jade med kontorslandskap. I dag sitter arbetsgrup-
perna i kluster. Det fungerar oerhört väl.

Vad vinner man på det? 
– Framförallt blir det lättare att kommunicera. Man
slipper gå till kollegans rum för att se om personen är
där, vända i dörren och sedan ta samma runda två- tre
gånger. Då kan man lättare fånga upp vad som hän-
der och snabbt bestämma hur en viss fråga ska han-

teras. De yngre juristerna sitter ofta flera samlat, då
blir det ännu lättare att lära sig av varandra. 

Vad är det viktigaste du lärt dig sedan du blev ma-
naging partner?
– Med tiden har jag märkt hur viktigt det är att vara
lyssnande - och ta in information – snarare än att all-
tid ha en lösning på allting. Coachningen är viktig.
Det gäller precis på samma sätt som i klientarbetet.
Mitt mål är att klienten själv ska landa i ett beslut,
efter att ha tagit till sig av mina råd. 

Vilket är ditt bästa råd till en klient? 
– Det beror naturligtvis på situationen. Jag försöker
alltid utgå från klientens situation och se vad de ef-
terfrågar. Man kan ge ett ”juristsvar”, men det är inte
alltid klienten betjänt av. Kommersiella frågor styr
ofta och då är juridiken bara ett stöd. Däremot kan
man ge juridiska råd som adderar något till klientens
verksamhet och som de kan fatta beslut utifrån.

– Vi arbetar utifrån tre värdeord;  enkelhet, nyfi-
kenhet och tillgänglighet. Är du inte nyfiken på kli-
entens affär kan du inte leverera bra råd och är råden
inte enkla blir de svårare att ta till sig. Har jag missat
de här förutsättningarna har jag också misslyckats i
min roll som konsult.

I November 2012 lade MAQS upp en knappt fem
minuter lång film på Youtube. ”MAQS Justice – The
Lawyer who fights against bad business”. Bland in-
spirationskällorna märks noirfilm och superhjälten
Batman. 

I rollerna syntes byråns egna medarbetare. Katrin
Troedsson hade titelrollen, som en maskerad jurist i
kamp mot orättvisor. Syftet var att marknadsföra
byrån till studenter. Två år senare har den nu visats
över 16 000 gånger på Youtube. 

– Vi ville visa att byrån kunde tänka annorlunda
och göra något roligt för att skapa sammanhållning
mellan våra kontor. Det var en nyttig erfarenhet på

Hela bra
nschen behöver v

ara

lyhörd
 fö

r h
ur d

e kommer a
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OM UPPSTICKARBYRÅER

’’
t
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Michael Wigge, Bo Adrianzon,
Stefan de Hevesy och Patrick
Forslundhar lämnat Vinge för 
att starta egen byrå i Stockholm.
Att döma av delägarnas tidigare
specialiteter lär m&a och fastig-
hetsrätt finnas bland den nya 
byråns specialområden.

Claes Lundblad (från Mannhei-
mer Swartling och Roschier) och
Claes Zettermarck (från White &
Case) drog igång egna byrån
Lundblad & Zettermarck med
skiljeförfaranden som nisch.

Axel Calissendorff (senaste från
Roschier) öppnade egna bouti-
quebyrån Calissendorff & Co.
Tvister och m&a är två inrikt-
ningar. 

Racine Ashjari och Roger Wier
(Setterwalls) och Jörgen Sköld
(Mannheimer Swartling) star-
tade göteborgsbaserade Morris
Law, som är inriktad på en rad 
arbetsområden.

Andreas Börjesson, Sara Sparring,
Jim Runstenoch Johan Tydén
lämnade Bird&Bird för att starta
byrån Synch – som nischar sig
med fasta proser.

Fredrik von Baumgarten (senast
Hannes Snellman), Jan Byström
(senaste Ashurst) , Mats Roth
(Ashurst) och Tuula Tallavaara
(Vinge) har relativt nyligen öpp-
nat sin m&a-inriktade Baumgar-
ten, Byström, Roth & Tallavaara. 

DE HAR BLIVIT ÅRETS AFFÄRSJURIST

2014Biörn Riese/ Katrin Troedsson  |  2013Malin Leffler  |   2012Biörn
Riese  |  2011Biörn Riese  |  2010 Bertil Villard  |  2009 Rolf Åbjörnsson
2008 Bertil Villard  |  2007 Stefan Lindskog  | 2006 Claes Zettermarck

många sätt. Och vi har fått mycket respons, även in-
ternationellt. ”Kan en advokatbyrå verkligen kom-
municera så här” löd en diskussionstråd på ett
marknadsföringsforum. 

– Vi vill visa att vi vågar sticka ut. Det är ingen
Oscarsfilm direkt, men det var inte heller ambitio-
nen. 

Har du någon förebild?
– Jag är inte så mycket för idolbilder, men när jag
växte upp var Antonia Ax:son Johnson en förebild i
sin egenskap av driftig och kunnig kvinna i affärslivet.

Hur ska det bli fler kvinnliga delägare på byråerna?
– De borde ju redan vara fler med tanke på att det är
så många kvinnor som läser juridik. Vi måste stötta de
kvinnor som kommer till byråerna, och visa att det är
möjligt att bli delägare. Vi arbetar aktivt med att
skapa förutsättningar för alla att bli delägare genom
mentorprogram och att öppet tala om de hinder som
kan finnas på vägen dit. 

Men den stora förändringen lär inte ske över en natt.
l

Se filmen MAQS Justice här:
http://www.youtube.com/watch?v=6dnBRE5DliM

DE  NYA  UTMANARNA
Den senaste tiden har en rad mindre advokatby-
råer startast av tunga avhoppare från storbyrå-
erna. Här är ett urval:

Claes Lundblad.

Claes Zettermarck.

Racine Ashjari.

Roger Wier. 

Jörgen Sköld.

Fredrik von Baumgarten.
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Den stora förändringen 
lär inte ske över en natt

OM ANDELEN KVINNLIGA DELÄAGARE I BRANSCHEN’’
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Biörn Riese är både företagens
och kollegornas favorit

Mannheimer Swartlings styrelseordförande
Biörn Riese har röstats fram både som 
klienternas – och advokaternas förstaval.
– Dubbel glädje! kommenterar han.

”KLIENTERNA  ÄR
INTE  BARA  UTE
EFTER  JURIDIK”
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AFFÄRSJURIDIK

UNDERSÖKNING

”Brukar vinna så han borde vara bra”
RÖST FRÅN UNDERSÖKNINGEN
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ör fjärde året i radhar Legally yours
låtit advokaterna själva rösta fram de
advokater de själva helst skulle välja.  
672 personer har svarat på undersök-

ningen, vilket innebär en svarsfrekvent
på 17 procent.
Av de svarande är 71,9 procent av affärsju-

rister. 16, 8 procent är brottmålsjurister och
11,4 procent är humanjurister.

På frågan om vem de helst skulle anlita i ett af-
färsjuridiskt ärende så placerar sig Mannheimer
Swartlings styrelseordförande Biörn Riese på första
plats. Biörn Riese rankas högst av såväl  affärsjuris-
ter som  brottmålsjurister och humanjurister.
– Det var ju mycket roligt att höra! Kul med för-

troende från kollegor, säger Biörn Riese.
Han har röstats fram till titeln en gång förut,

2012. 
I år har han även röstats fram en delad förstap-

lats – med Katrin Troedsson – i Blendow Groups
undersökning om ”Årets affärsjurist”.   
– Dubbel glädje! Vi är ju till för klienterna!

Röstade du själv i undersökningen? I så fall, på
vem?
– Claes Zettermark.

Vad är det viktigaste du lärt dig under året?
– Att man ständigt påminns om att alla saker inte
alltid blir enklare med åren. Mest juridik kunde
man ju när man läst proppen. Sedan blev det bara
svårare. Det är utmaningar som gör det roligt.
Biörn Riese menar att branschkunskap är en av-

görande faktor i konkurrensen om uppdragen.
– Klienterna är inte bara ute efter juridik. De är ute

efter problemlösning.  För att gör en bra problem-
lösning så måste du förstå klienten och branschen. 
– Om en klient inte är nöjd med ett avtal så kan

juristens råd vara att häva avtalet. Men det är säl-
lan som klienten vill det, istället vill de ju ha det
som de ursprungligen avtalade om. Här ligger
kanske skillnaden mellan affärsjuristen och juris-
ten. Juristen kan hitta tekniska lösningar, men om
de inte är lämpliga just för klienten så fungerar de
inte. Uppgiften är att hitta ett alternativ som både
är juridiskt hållbart och samtidigt löser klientens

problem på ett affärsmässigt sätt. Ju mer du för-
står av klientens problem, och vad som är gång-
bart, desto bättre blir rådet. Så klienten är ofta
betjänt av långa relationer och av rådgivare som
förstår deras fokus.
Biörn Riese jobbar både med transaktioner och

med vad han själv beskriver som ”trassel”. På se-
nare år har uppdrag som likvidator för HQ Bank
och utredningen av TeliaSoneras affärer i Uzbe-
kistan givit stor medial uppmärksamhet.
Han upplever att medvetenheten har blivit

större kring etiska frågor i affärslivet 
– Från att hållbarhetsfrågorna inte direkt var en

av de högst prioriterade på agendan så har de bli-
vit det nu, säger Biörn Riese.

Varför?
– Effekterna blir så stora. Både negativa och posi-
tiva. Du undviker extra kostnader, badwill och
sämre aktiekurser samtidigt som du får många po-
sitiva effekter både inom och utanför företaget.
Därför finns incitament att jobba med frågorna.
Idag finns det inte en styrelse som skulle säga att
de inte har tid att ägna sig åt de här frågorna.

Tog klienterna lättare på att agera oetiskt tidi-
gare?
– En del var lite naiva. En del har insett att de inte
längre kan leva som de gjorde. En del har arbetat
länge med dessa frågor, andra har mycket arbete
kvar. Det finns alla sorter.
– Det ligger en fara i att påstå att man är något

som man inte är. Ifall man begår ett lagbrott eller
ej, det spelar nästan ingen roll. Men säger du att
du agerar ansvarsfullt så får du se till att göra  det.
Det räcker inte längre att bara ha en policy. 

Hur har arbetet på affärsbyråer påverkats av stil-
jten under finanskrisen?
– De flesta byråer har sett över sina kostnads-
strukturer. Trenden mot ökad effektivitet har
skyndats på av lågkonjunkturen. Hur mycket ad-
ministrativ personal som ska finnas, lokalytor och
kostnadsmassan i stort. Det har funnits tid att fo-
kusera på interna saker. Jag skulle säga att bran-
schen är i bättre skick nu än den var före krisen.

’’

Ju mer du förstår av klientens problem, 
och vad som är gångbart, desto bättre blir rådet. 

Ifall man begår ett lagbrott eller ej, det spelar 
nästan ingen roll. Men säger du att du agerar 
ansvarsfullt så får du se till att göra det. 

F’’
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ADVOKATERNAS
ADVOKAT

ÅRETS AFFÄRSADVOKAT

TOPP 102015

ROBIN OLDENSTAM |   3%
”Säker jurist”

LENA FRÅNSTEDT  |   2,4%
” Kunnig och förtroendeingivande”

2

8

4

DICK LUNDQVIST |   3,5%
” Ett enastående gott omdöme, stor erfarenhet
och juridisk skicklighet, hög etik och hög arbet-
smoral. Han är en stjärna både som människa
och som advokat.”

AFFÄRSJURIDIK

UNDERSÖKNING

DE SVARANDE
JOBBAR SOM
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CLAES ZETTERMARK |   3,3%
” En stor advokat, i alla avseenden, som kombi-
nerar ett mycket stort teoretiskt kunnande med
en fantastisk advokaterfarenhet, vilken även
omfattar internationella förhållanden.”

ULRIK SMEDBERG   |   3%
”Oerhört driven och lösningsorienterad, 
men aldrig rädd att ta en fight”

CHRISTER DANIELSSON |  2,6% MALIN LEFFLER |   2,4%
” Malin är bäst”

ÅKE FORS |   2,2%
”Möjligen den intelligentaste och duktigaste 
jurist som finns”

TORGNY WETTERBERG |   2,2%
” För hans sakkunskap och klokhet”

3 4

6 7

9 9

”En av de skickligaste civilrättsjuristerna i Sverige”
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AFFÄRSJURIDIK

UNDERSÖKNING

TOPPLISTAN BLAND MÄN

1. BIÖRN RIESE 6,5%

2. CLAES ZETTERMARCK 4,6 %

3. DICK LUNDQVIST 3,8 %

3. ULRIK SMEDBERG 3,8 %

5. CHRISTER DANIELSSON 2,7 %

5. ROBIN OLDENSTAM 2,7 %

5. TORGNY WETTERBERG 2,7 %

TOPPLISTAN BLAND KVINNOR

1. LENA FRÅNSTEDT 6,5 %

2. MALIN LEFFLER 3,6 %

2. BIÖRN RIESE 3,6 %

2. JENS TILLQVIST 3,6 %

5. EVA-MAJ MÜHLENBOCK                               3 % 

5. CLAES LANGENIUS                                              3  %

TOPPLISTAN BLAND AFFÄRSJURISTER:

1. BIÖRN RIESE 4,4 %

2. DICK LUNDQVIST 4,2 %

3. CLAES ZETTERMARCK 3,7 %

4. ROBIN OLDENSTAM 2,9 %

5. CHRISTER DANIELSSON 2,7 %

5. ULRIK SMEDBERG 2,7 %

7. CARL-OLOF BOUVENG 2,4 % 

7. OLLE FLYGT 2,4 %

7. PER FRISACK 2,4 %

10. MALIN LEFFLER 2,4 %

TOPPLISTAN BLAND BROTTMÅLSJURISTER

1. BIÖRN RIESE                                                             10 %

2. LENA FRÅNSTEDT 8,8 %

3. AXEL CALISSENDORFF                                    5 %

3. PETER DANOWSKY                                             5 % 

5. JENS TILLQVIST 3,8 % 

5. CLAES LANGENIUS 3,8 % 

TOPPLISTAN BLAND HUMANJURISTER

1. BIÖRN RIESE 8,2 %

2. PETER DANOWSKY 4,1 % 

2. LENA FRÅNSTEDT 4,1 %

2. CLAES LANGENIUS  4,1 % 

2. MALIN LEFFLER 4,1 %

2. ERIC M RUNESSON 4,1 %

2. CLAES ZETTERMARCK 4,1 %

 
 

 
  

SÅ HÄR ÄR
KÖNSFÖRDELNINGEN

BLAND DE SVARANDE

7   

 

  
 

 

83,3 %32,6 % MÄN KVINNOR

    

   
    

   

ANDRA AFFÄRSJURISTER SOM VALTS TILL ADVOKATERNAS ADVOKAT
2013Christer Danielsson | 2012Biörn Riese | 2011Peter Danowsky
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Du har de vassa idéerna. 
Vi vet hur du kan omvandla dem till affärsmöjligheter.
Som ledande specialister inom immaterialrätt,  
hjälper vi dig tackla alla utmaningar.
Stora som små.

www.awapatent.com

    IP
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AFFÄRSJURIDIK

NOTERAT

40 procent av bolagsjuristerna
är nöjda med sin lön. Samti-
digt är högre län den enskilt
största faktorn för att inte söka
nytt jobb som genomförts av
konsultbolaget genomförts av
HR Commitment i samarbete
med Bolagsjuristernas före-
ning.

Totalt har 643 bolagsjurister i
Sverige deltagi svarat på frå-
gorna. 52 procent av dem arbe-

tar inom ett börsnoterat företag.
Bland slutsatserna i undersök-
ningen:
l�16 procent av bolagsjuris-

terna överväger att söka nytt
jobb inom ett år.

l 51 procent överväger att ska
nytt jobb inom tre år.

l Högre lön är den enskilt
största faktorn som kan på-
verka beslutet att inte söka
nytt jobb.

Advokatbyråer måste
lämna ut handlingar

DOMSTOLAR ENIGA

I samband med revision
krävde Skatteverket att en
advokatbyrå skulle visa
samtliga räkenskaper –

även handlingar som
byrån hävdade om-
fattas av advokat-
sekrettesen. Både
förvaltningsrätt
och kammarrätt
går på Skatte-
verkets linje. Or-
saken är att advo-
kat byrån inte har
lyckats visa att de

begärda handling-
arna har något

skyddsintresse.
Målet gäller del av en

bokföring för 2010 som sak-
nade underlag.

Skatteverket framhöll i
målet att inget av advokat-
byråns två bankkonton
hade benämnts som klient-
medelskonto i bokföringen.
För att Skatteverket skulle
kunna fastställa om de
pengar som fanns på ett av
kontona – som åtminstone
delvis hade använts för by-
råns ägares privata bruk –
utgjorde klientmedel så  
behövde Skatteverket få 
ta del av räkenskapshand-
lingarna.

NÄSTAN VARANNAN BOLAGSJURIST TRIVS MED LÖNEN
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AFFÄRSJURIDIK

NOTERAT

Det som är bra i
retorik, är nästan

alltid dåligt i en förhand-
ling. Överväg om det du
vill säga till motparten
ökar eller minskar chansen
att få den på din sida.

JURISTENS

Tipsen kommer från ett seminarium med förhandlingsexperten
Johan Lagerbielke. Seminariet arrangerades i höstas av nät-
verket Legally Lady.

Att man har tänkt
ut en smart lös-

ning som man sedan blir
låst vid. Problemet med
att vara för lösningsorien-
terad i en förhandling
medför att ens lösning
blir till en del av proble-
met.

Jurister har en
tendens att 

argumentera och fokusera
för mycket på den givna
sakfrågan i förhandlingar.
Se förhandlingen som en
process. Undvik att göra
saker som leder till att
underminera tilltron mel-
lan parterna.

Kontorsvaror för det lite 
mindre företaget.

Och det större förstås! Nu har vi ett ännu 
bredare sortiment men fortfarande lika 
snabba leveranser. Beställ innan klockan 
16 så skickar vi dina varor samma dag.

ALLA-VI-SOM-TITTAR-

SNETT-NÄR-NÅGON-

SKRIVER-UT-LITE-

FÖR-MYCKET-KLUBBEN

NÄR LÖSNINGEN
BLIR TILL EN DEL 
AV PROBLEMET

BETRAKTA
FÖRHANDLINGEN
SOM EN PROCESS

ÖVERVÄG OM DET DU
VILL SÄGA ÖKAR ELLER
MINSKAR CHANSEN

’’

’’

’’

vanligaste misstag
vid förhandlingen
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AFFÄRSJURIDIK

NOTERAT

Hovrätten mildrade
domen mot en tidi-
gare Vinge-jurist
som fällts för två
fall av insiderbrott. 

I tingsrätten dömdes han till
villkorlig dom och dagsbö-
ter för två fall av insider-
brott – ett grovt och ett av
normalgraden.

En del av brottet av nor-
malgraden ogillades av
hovrätten, en omständighet
som inte påverkade
straffvärde och påföljd. 
Däremot sänktes böterna –
med hänsyn till mannens
ekonomiska förhållanden –
från 30 000 till totalt 7 500
kronor.

Mannen arbetade med
M&A. Efter att han köpt ak-
tier i flera bolag som Vinge
var rådgivare åt så åtalades
han för fem fall av grovt in-
siderbrott. Han anhölls vid

Pontus Sjölund, som går ter-
min sju på juristutbild-
ningen i Umeå, vann årets
upplaga av  Business Law
Challenge.

– Roligt och lärorikt, sum-
merar han.

Totaslt deltog omkring
300 juriststudenter i täv-
lingen. Först arrangerades
en nätbaserad urvalstävling,
sedan tog  lokala deltäv-
lingar på sex orter vid. I no-
vember ägde slutligen en
tvådagars final rum i Stock-
holm. Där var upplägget kli-
entmöte och förhandling.

– Först förhandlade jag
mot en annan tävlande, se-
dan mot en delägare på Lin-

dahl. det var nervöst först.
Men jag försökte lägga åt 
sidan vem han var och foku-
sera på sakförhållanden, sä-
ger Pontus Sjölund. 

– När vi satt där och för-
handlade blev det mer som
en diskussion. Automatiskt
blev jag lite lugnare. 

I sin motivering sa juryn
att Pontus Sjölund uppvisat
”en analytisk förmåga utö-
ver det vanliga, en kommer-
siell förståelse och hela 
tiden fokuserad på att lösa
problem för att få affären i
hamn.” 

Priset består av samman-
lagt åtta veckors betald prak-
tik på Lindahl och Microsoft.

Hovrätten lindrar straff
mot insiderdömd jurist

”Jag försökte fokusera på sakförhållanden”

Rättelse
På sidan 92 i Legally yours
fastighetsnummer så publi-
ceras citatet ”Om man sä-
kerställer att det regnar mer
än vad det gjorde för 50 år
sedan så betyder det att hela
vårt va-system är underdi-
mensionerat”.  
Det är Olof Persson som 

fäller uttalandet och ingen
annan.

ETT MAGASIN FÖR JURISTER

# 4 | 2014
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en husrannsakan på Vinges
stockholmskontor 2011. 

Mannen har medgett han-

deln men förnekar brott ef-
tersom han inte fått någon
form av insiderinformation

när han handlade med akti-
erna. 
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Couvent des Jacobins Bourgogne Rouge. 125 kr.  
Alkoholhalt 12,5%. 

”LOUIS JADOT - ÅRETS VINHUS”
2013 Allt om Vin

Nr 5283

Toppklass

Aftonbladet Söndag 4/5 2014

Nr 7 2014

Bästa köp!

Att börja dricka i tidig ålder 
ökar risken för alkoholproblem
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AFFÄRSJURIDIK

GLOBALT

MAGIC CIRCLE 
är den traditionella och informella benämningen på

Londons fem ledande affärsjuridiska advokatbyråer:

Allen & Overy
Clifford Chance

Freshfields Bruckhaus Deringer
Linklaters

Slaughter and May
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Storbritannien står de amerikanska
byråerna för en sammanlagd intäkt på
motsvarande 24 miljarder kronor. Det
rapporterar branschtidningen The
Lawyer, som publicerar uppgifterna i
sin rapport UK200 2014.
I sammanställningen redovisas vilka

byråer som haft högst intäkter på den
brittiska marknaden. 
Fortfarande är det brittiska aktörer

som innehar de viktigaste placering-
arna på rankingen, plats 1–20. Men i
skiktet därunder, plats 21–40, domine-
rar de amerikanska influenserna. 
Där finns till exempel Londonkonto-

ren för Baker & McKenzie, Latham &
Watkins och White & Case. Byråer som
Skadden Arps Slate Meagher & Flom
och Kirkland & Ellis finns också på den
här nivån.

Amerikanska storbyråer tar allt mer mark från
Magic Circle-byråerna.
Åtminstone på de brittiska aktörernas hemmaplan.

i

TAR MARK
I LONDON

AMERIKANSKA STORBYRÅER
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onsultbolaget Poolia
Juridik har genomfört en

studie om bolagsjurister. Ambi-
tionen har varit att visa hur högt
juristen står i bolagets ”närings-
kedja” och ta reda på vilka sätt
de svarande tycker att den in-
terna juristen bidrar till

mest värde.
– Som rekryteringskon-

sulter pratar vi ofta med chefsjuris-
terna om deras roll i bolaget, hur
juristfunktionen kan vara kommersi-
ellt värdeskapande och om hur det vär-
det kan mätas. När vi sedan träffar VD
är det inte sällan en annan bild som
tonar fram, säger Anna Lensmar Fri-
edman, vd för Poolia Juridik.
I rapporten märks den här skillnaden

tydligt. Undersökningen baseras på en
enkät samt intervjuer med 50 chefsju-
rister och VD:ar i bolag med en om-
sättning på mellan en och hundra
miljarder kronor.
I undersökningen framgår att chef-

sjuristen vill få ett större strategiskt
ansvar för affärerna. Samtidigt tycker
vd:n att juristerna ska ägna sig åt opera-
tiv juridik. Som regel vill de inte ha med
juristerna för tidigt i affärerna.”
”Man vill ju inte ta med sig sina för-

äldrar på första dejten”, uppger en vd.
Att tidigt ta med juristen på affärs-

möten kan uppfattas som att man för-
söker formalisera processen i ett allt-
för tidigt skede, enligt studiens
deltagare.
Tillfrågade om varför de har en an-

ställd bolagsjurist skrev samtliga före-
tagsledare under på ”För att proaktivt
identifiera och undvika risker”.
Enligt studien är en årsomsättning

på en miljard kronor den viktiga bryt-
punkten för om en jurist ska anställas.
Poolia Juridik skriver i en utvärdering
att den här brytpunkten kan ändras fra-
möver, till ett tidigare skede i ett bo-
lags utveckling.  
90 procent av vd:arna tycker att ju-

risten kunde förstå affärerna bättre –
och ge råd som har tydligare koppling
till bolagets kommersiella framgångar.
Många vd:ar uppger i studien att de

drar sig för att släppa in jurister tidigt i
affärerna trots att det skulle ge juristerna
en chans att lära sig det kommersiella
tänkandet. Enligt flera VD:ar riskerar det
dock att uppfattas som ett försök att for-
malisera processen för tidigt.
Chefsjuristerna vill gärna röra sig

uppåt i värdekedjan och jobba mer
med komplex problemlösning och ma-
nagement. Företagsledarna vill å andra
sidan att juristerna ska vara fortsatt ju-
ridiskt operativa, genom att till exem-
pel ta fram mallar och dokument.

Bolagsjuristen vill komma in i affärerna så strategiskt tidigt
som möjligt. Chefen vill å andra sidan att de ska lägga störst
fokus på att identifiera och undvika risker.

Det framgår i en ny undersökning.

BOLAGSJURISTERNA VILL VARA

STRATEGER

K

AFFÄRSJURIDIK

–MEN DERAS CHEFER 
VILL NÅGOT HELT ANNAT
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Man vill ju inte ta med
sig sina föräldrar på
första dejten.

  
   

 

         9          9            7          6            6          6           4          3            3  

TRIVS DU SOM 
BOLAGSJURIST?

MYCKET NÖJD

NÖJD

NEUTRAL

VILL INTE SÄGA

50 %

33 %

14 %

3 %

’’

54_61_Uppslag  2014-12-04  11.12  Sida 57



AFFÄRSJURIDIK

GLOBALT

58 |  L E G A L L Y  Y O U R S  |  5 - 6  |  2 0 1 4

BANKIRER
LJUGER

EXPERTER:

FÖR ATT TJÄNA PENGAR
Banktjänstemän ljuger i
högre grad om pengar
än vad andra gör. Det
slår en internationell
forskargrupp kopplad
till University of Zürich
fast i en ny studie.
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å här gick de tillväga:
200 bankirer delades in i två grupper.
Därefter skulle de singla slant tio
gånger och, utan insyn från kontrol-
lant, redovisa resultatet. Deltagarna
fick på förhand veta vilket utfall som
skulle ge dem belöningen; 20 dollar.
En kontrollgrupp, som fått svara på

frågor om sin vardag, redovisade ett
resultat som var nära det statistiskt
rimliga; 51,6 procent vinster i slant-
singlingen, rapporterar Financial
Times.
En grupp som fått svara på frågor

om sitt jobb på banken meddelade att
de vunnit slantsinglingen hela 58,2
procent av tillfällena.
Utifrån detta når forskarna slutsat-

sen att andelen av de som först fått
svara på frågor om bankjobb och dä-
refter ljög var 26 procent.
Liknande studier kring andra bran-

scher visar inga skillnader mellan
kontrollgrupp och testgrupp.
– Det här är inga allmänt oheder-

liga personer, säger forskningsleda-
ren Alain Cohn till Financial Times.
Studien visar att normerna i bank-

världen tenderar att främja oärlighet.
Branschen bör försöka förändra den
här kulturen.
Bland annat föreslår Cohn mins-

kade ekonomiska incitament.
– De behöver inte försvinna helt

pch hållet, men bli mindre omfat-
tande.

S
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nga av de stora affärsjuridiska by-
råer som undersökts når upp till en
60/40-fördelning mellan könen vad
gäller delägare. Sammantaget är 11
procent av delägarna kvinnor.Bland
biträdande jurister dominera däre-
mot som regel kvinnor.

– På advokatbyråerna präglas ar-
betslivet av en hård cowboy-kultur
där man alltid ska vara tillgänglig

dygnet runt, säger stiftelsens vd
Amanda Lundeteg.

– Lagen är en manlig bunker.
I en ny rapport granskar Allbright

könsfördelningen inom en rad juri-
styrken. En mängd intervjuer har ge-
nomförts. ”Bilden av advokatbyråerna
uppenbarar sig som en förlorad
värld” beskriver rapporten.

1. FÖRDELA ANSVAR
På så sätt kan man möjliggöra för 
individer att periodvis jobba mindre.

2. BLI INTE LAT
Sluta inte arbeta aktivt med frågan.

3. UTMANA CHEFSNORMEN
4. SE PRESTATIONEN
5. MOTVERKA STEREOTYPA 
KÖNSROLLER

6. INFÖR MERITOKRATI
Anställ och befordra på meriter 
- inte på magkänsla.

7. RIKTA BLICKEN INÅT
Granska den interna kulturen. Ta reda
på vilket beteende som premieras på
arbetsplatsen.

I
7

Att kvinnor är kraftigt underrepresenterade 
i affärsbyråernas delägarkretsar är välkänt.

Nu har stiftelsen Allbright uppmärksammat 
problemet.

COWBOY
KULTUR

ADVOKATBYRÅERNA
PRÄGLAS AV EN HÅRD” 

”

I samband med rapporten
har Allbright tagit fram 
sju tips för att förändra 
situationen.

SÅ SKA
BYRÅERNA BLI

MER JÄMSTÄLLDA

TIPS

-
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Efter fem svåra år kunde festen åter börja.
2014 har varit Stockholmsbörsens bästa
sedan millennieskiftet – och rådgivarna
har arbetat för högtryck. 

Legally yours har tagit reda på varför
vändningen kom när den gjorde, hur
transaktionsmarknaden har förändrats –
och vad som är de största hoten mot den
fortsatta uppgången.  AV PETER JOHANSSON

Börs
rekord

SUCCÉNOTERINGARNA
SOM LEDDE TILL

-

Com Hems reklamfigurer 
Judit & Judit, Carina Perenkranz 
och Pernilla Parszyk vid noteringen
i juni 2014.
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nder hela 2013 levde finansmarkna-
den på drömmar. Snart, snart borde väl

stiljten vara över? Förutsättningarna hade
funnits ett tag. Bankerna stod redo, och ad-
vokatbyråerna hade varit transaktionssugna
ända sedan Lehman Brothers föll i septem-
ber 2008. 
Först sa man ”till våren”. Sedan ”till hös-

ten”. Förhoppningarna sköts framåt. Livs-
tecknen blev allt starkare, men någon
övertygande vändning syntes inte till. 
Förrän den 13 mars 2014. 

Servicebolaget ISS notering på Nasdaq OMX
danska huvudlista betraktas som det stora ge-
nombrottet.  

– Det var den avgörande gnistan. Sedan blev det
rena ”följa John”, säger Marcus Nivinger, specia-
list på publik m&a på Delphi.

Effekten blev inte mindre av att ISS hade miss-
lyckats med en notering 2007. Den här gången
gick det bättre, det var den största börsnoteringen
i Norden sedan millennieskiftet, då Telia notera-
des och drog in 75 miljarder. 

Marie Parck, noteringschef på Nasdaq OMX i
Stockholm säger att börsaktiviteten under året har
slagit rekord:

– På First North har vi haft över 50 noteringar
under 2014. På huvudmarknaden har vi haft ett
femtontal. 

– Kapitalanskaffningen är också rekordstor, mer
än 25 miljarder svenska kronor har man kunnat
resa på Stockholmsbörsen. Det är det bästa sedan
2000, och några Telia-nivåer kommer vi sannolikt
aldrig upp i igen. 

De stillsamma åren sedan Lehmankraschen har

bland annat ägnats åt att bygga upp nya rutiner:
– De sista två åren har vi ökat vårt fokus kring

uppsökande verksamhet, säger Marie Park.
– Jag är ofta ute och informerar om börsen som

möjlighet för tillväxtbolag Vid större noteringar
är rådgivare redan med tidigt i processen. Då kom-
mer även vi som regel med tidigt.

Är den nya arbetsmetoden en konsekvens av lägre
intresse från företagen? 
– Nej, men man kan säga att vi har varit lite själv-
kritiska och insett att vi behöver lära känna bola-
gen tidigare. Nuförtiden växer bolag väldigt fort,
i synnerhet inom IT-sfären.  Det tar inte så många
år att skapa ett nytt storbolag, titta bara på Spo-
tify.

Det är inte bara noteringarna som har skju-
tit fart under året. 

– När börsspåret väl kom igång drog det med
sig ytterligare aktiviteter på den privata sidan,
säger Dick Lundqvist, styrelseordförande för Ger-
nandt & Danielsson. 

För de stora affärsbyråerna har det här innebu-
rit fler ”dual tracks” där säljaren samtidigt jobbar
efter två spår: en privat transaktion och en börsno-
tering. 

– Fram till förra året tog man inte dual track på
allvar. Det betraktades inte som en reell möjlighet
ifall någon nämnde det som ett alternativ till en
privat försäljning.

Men de senaste två årens stigande börskurser re-
sulterade till slut i att intresset för notering ökade. 

– Nu är dual track åter ett reellt alternativ, Om
pris och villkor blir så bra som möjligt så kan kun-

U

Bufab
Handelsföretag som levererar komponenter och tjänster till
den globala tillverkningsindustrin. Bolaget har starkt fokus 
på så kallade C-Parts, exempelvis muttrar, skruvar, brickor 
och andra komponenter som Bolagets kunder betraktar som
icke strategiska.

NOTERINGSDATUM: 21 februari 
KÄNDA RÅDGIVARE I NOTERINGEN: Vinge, Carnegie, Handelsbanken, 
Gernandt & Danielsson
TECKNINGSKURS: 46 kronor.
KURSEN I NOVEMBER 2014: 59,75 kronor.

HÄR ÄR DE
BOLAG SOM 

INTRODUCERATS PÅ 
NASDAQ OMX:S HUVUDLISTA 

I STOCKHOLM UNDER 
2014

Fotnot: Endast de rådgivare som kommunicerats officiellt har angetts i sammanställningen.

Under året har
Stockholmsbörsen
satt nytt all-time-
high. Den förra topp-
nivån sattes 2007. t
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Det var den avgörande 
gnistan. Sedan blev det 
rena ’följa John’.

MARCUS NIVINGER, specialist på publik m&a på Delphi.’’

t
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derna tänka sig alternativ till ipo-spåret.
Biörn Riese, styrelseordförande för Mannhei-

mer Swartling, instämmer:
– Man har båda varianterna öppna, så små-

ningom bestämmer man sig. Då har börsen haft
en fördel på senare tid, med sina bra värderingar.
Det har varit en ganska bred krets av företag som
noterats. Vi har varit med på en betydande del av
dem, den avdelningen har verkligen gått på hög-
tryck. Det har varit full fart även över sommaren. 

– Med dual tracks är idén att utnyttja samord-
ningsfördelarna ordentligt. Det finns gemen-
samma nämnare, som due dilligence och den
typen av förberedelsearbete, projektledning och
styrning. Man kan se till att de steg man tar inte
innebär att man behöver backa tillbaka och göra
om dem. Lägger man upp det smart så blir det en
effektiv process.Fler byråer jobbar med privata fö-
retagsöverlåtelser än med börsintroduktioner.

– Det är bara en mindre skara byråer som kan
göra dual track-processer. Det går åt mer resurser

och behövs olika kompetenser. I regel görs det des-
sutom under ett tidstryck, bara det innebär en ut-
maning som behöver hanteras, säger Biörn Riese.  

Noteringsvågen nådde en topp under juni då
hela sju bolag gjorde entré på Stockholmsbörsens
huvudlista.; G5 Entertainment, Epsisurf, Besqab,
Com Hem, Bactiguard, NGEX och Scandi Standard.

– Jag är sekreterare i Com Hems styrelse så jag
hade insyn i processen. Och den gjordes på rekord-
tid, säger Marcus Nivinger.

– Man tryckte på knappen i slutet av mars eller
början av april. Sedan var det inne på börsen i juni.
Jag har aldrig hört om ett bolag där tempot varit
högre. Ur ett rådgivarperspektiv är det kul när
man lyckas få upp ett så stort bolag så pass snabbt,
säger Marcus Nivinger. 

Vad är speciellt med att jobba med noteringar?
– Alla jobbar mot samma mål. Bankerna och bola-
gen kan ha lite motstridiga intressen men på det

Det tar inte så många år att skapa ett 
nytt storbolag, titta bara på Spotify.

MARIE PARCK, noteringschef på Nasdaq OMX i Stockholm ’’
Biörn Riese, styrelseord-
förande för Mannheimer
Swartling.

Veronica Augustsson, vd Cinnober och Marie Parck, noteringschef på Nasdaq OMX i Stockholm.

t
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Recipharm
Kontraktstillverkare inom läkemedelsindustrin.

NOTERINGSDATUM: 3 april
KÄNDA RÅDGIVARE I NOTERINGEN: Setterwalls, Hammarskiöld & Co, 
Carnegie, SEB.
TECKNINGSKURS: 78 kronor
KURSEN I NOVEMBER 2014: 125,50 kronor.

Hemfosa
Hemfosa Fastigheter specialiserar sig på att äga, förvalta och
handla med fastigheter.

NOTERINGSDATUM: 21 mars.
KÄNDA RÅDGIVARE I NOTERINGEN: Cederquist, Hammarskiöld & Co  SEB,
Swedbank
TECKNINGSKURS: 93 kronor
KURSEN I NOVEMBER 2014: 128 kronor.

Lucara Diamond
Gruvbolag med stora tillgångar i diamantgruvorna AK6 i
Botswana och Mothae i Lesotho.

Flyttade från First North den 23 maj.
KÄNDA RÅDGIVARE: Pareto Öhman
KURSEN I NOVEMBER 2014: 15,1 kronor.
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stora hela så är känslan väldigt positiv. Gillar man
kampen mer så är m&a-processen roligare. Jag
tycker att båda två är kul att göra.

Dick Lundqvist, Gernandt & Danielsson:
– Det är i regel sex-nio månaders ledtid från att

klienten står i dörren till börsintroduktionen. Man
måste se till att bolaget är börsfähigt, det måste
göras en börs-dd. Det är en lång anpassningspro-
cess men den är mycket lärorik – genom det nära
samarbetet med bolaget lär du dig också vad bo-
laget gör i detalj. 

I samband med Legally yours pressläggning i
november 2014 är det osäkert om intresset för
börsnotering kommer att bestå. 

– De närmaste sex månaderna är förutsättning-
arna goda, säger Marcus Nivinger. Räntorna är
låga så aktiemarknaden borde vara attraktiv. Det
är god tillgång på pengar, med starka kassor hos
många företag. Jag tror räntan blir avgörande.

Någon lyckad notering skulle vara väldigt bra för
den allmänna känslan

– Just nu sitter jag med två projekt som gått från
ipo-spåret till att uteslutande handla om m&a. 

– Frågar man bankirer så är känslan att det
krävs stora rabatter för att marknaden ska nappa.
Mycket private equity har gjort exits i form av
börsintroduktioner och  då har priset blivit väldigt
högt. Det har sumpat marknaden en aning. 

Malin Leffler, m&a-chef på advokatbyrån Ro-
schier: 

– Just nu tycks privata spår vara starkare än ipo-
spåren i ett par av de processer vi är inne i. Men
det kan ändras fort. 

– En del av de exits vi hade gått och väntat på
från riskkapitalsektorn har visserligen kommit i
form av ipo:s istället, eller haft ipo som huvudspår.
Men det har varit bra fart ändå.

Dick Lundqvist, Gernandt & Danielsson:
– Vi är fortfarande inne och arbetar i ganska

Fram till förra året tog man inte dual
track på allvar. Det betraktades inte
som en reell möjlighet. 

DICK LUNDQVIST, styrelseordförande för Gernandt & Danielsson. ’’
t

62_81_Börsen_NY  2014-12-04  13.28  Sida 68



L E G A L L Y  Y O U R S  |  5 – 6  |  2 0 1 4  |  69

Besqab
Driver projektutveckling av bostäder. Tyngdpunkt på stor-
stockholmsområdet och Uppsala.

NOTERINGSDATUM: 12 juni
KÄNDA RÅDGIVARE I NOTERINGEN: Swedbank, Hannes Snellman
TECKNINGSKURS: 73 kronor
KURSEN I NOVEMBER 2014: 71,5 kronor

G5 Entertainment
G5 Entertainment, som utvecklar spel för olika plattformar,
flyttade från Aktietorget till huvudlistan. 

NOTERINGSDATUM: 10 juni
KÄNDA RÅDGIVARE: Delphi, Carnegie
KURSEN I NOVEMBER 2014:  24,8 kronor

V O N  F E I L I T Z E N  &  PA R T N E R S
NYBROGATAN 39, PLAN 6, STOCKHOLM 

TEL +46 735 40 57 07 & +46 705 23 22 11WWW.VONFEILITZEN.SE

SÖKER DU  

JURIDISK KOMPETENS?

VI HITTAR DEN 

SNABBT! 

Vi har över 20 års erfarenhet 

av att rekrytera jurister  

till företag, advokatbyråer  

och organisationer.

Välkommen till oss på  

von Feilitzen & Partners.

L
E
N
N
A
N
D
IA
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många noteringsprocesser, men många av dem
har skjutits upp till i första kvartalet nästa år. Det
behöver inte handla om oro för börskursernas ut-
veckling, utan det kan vara andra faktorer.

Vad kan hota fortsatt återhämtning på markna-
den?
– Diverse elände – krig, terrorism, katastrofer, oge-
nomtänkta initiativ från och bristen på handling-
skraft hos de som styr vårt land, säger Malin Leffler.
– Det blir intressant att se om det här är en yt-

terligare ”topp” i marknaden och vi sjunker till-
baka till en lägre nivå igen. Jag hoppas förstås att
det inte blir så, säger Malin Leffler. 
– Det var ju ett extremt uppskruvat m&a-klimat

före kraschen. Även om vi har sett en ökad aktivi-
tet det senaste året så är trycket fortsatt lägre än
innan Lehman. 
– Än så länge finns det en lite mer sansad syn

från många klienters sida på hur mycket resurser
de vill lägga på processer som är konkurrensut-
satta. Det börjar kännas som att vi är på väg till-
baka åt det hållet, om än med ett större fokus på
compliance, regulatoriska frågor och csr, med
mera, inom förvärvsprocesserna. 
Marie Parck mäter de börssugna bolagens in-

tresse med hjälp av mängden inbokade ”uppstarts-
möten”:
– De är vår bästa pulsmätare för att bedöma hur

klimatet kommer att se ut framåt. Antingen infor-
mativa möten, eller mer formella.  För 1,5 år sedan
hade vi sådana möten ett par gånger i månaden. I
år har det varit ungefär tre i veckan. Sedan är det
inte alla som kommer att gå hela vägen fram, men
de sonderar terrängen. Vi ser ingen avmattning av
det intresset.

I mitten av november såldes Apotek Hjärtat
till ICA-gruppen för omkring 5,7 miljarder

kronor.
– I det fallet fanns det också noter-

ingsspår – in i det sista, säger Marcus
Nivinger.
– Jag antar att de fick bättre betalt på

den privata marknaden. När det är pri-
vate equity förväntar sig marknaden att
de ska sitta kvar med en stor ägarandel
efter noteringen,  vilket kanske minskar
aptiten att göra en exit genom en börsin-
troduktion. 

Marie Parck på Nasdaq OMX vill inte
uttala sig om ifall sådana affärer kan ha
en hämmande effekt.
– Jag kan inte kommentera enstaka

fall. Men den här hösten så har ju det
politiska klimatet varit lite turbulent.
Vissa branscher är mer avvaktande
än tidigare. Det gäller framförallt
vårdsektorn eftersom det finns en
viss politisk osäkerhet där just

nu. l

Just nu tycks privata
spår vara starkare än
ipo-spåren.

MALIN LEFFLER, m&a-chef på advokatbyrån Roschier’’
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Episurf
Ett medicintekniskt företag
som utvecklar, tillverkar och
marknadsför lösningar för be-
handling av lokala broskska-
dor i leder.

NOTERINGSDATUM: Flyttades från
First North 11 juni
KÄNDA RÅDGIVARE: 
Pareto Securities, 
Genandt & Danielsson
KURSEN I NOVEMBER 2014:
40,5 kronor

Com Hem
Noteringen av bredbands- och digitaltv-
bolaget Com Hem var den största på 
mycket länge på stockholmsbörsen.

NOTERINGSDATUM: 17 juni 
KÄNDA RÅDGIVARE I NOTERINGEN: Latham & Watkins,
Dickson Minto, Vinge, Davis Polk & Wardwell, 
Mannheimer Swartling. J.P Morgan Securities,
Morgan Stanley & Co, Nordea Bank, Carnegie 
Investment Bank, KPMG
TECKNINGSKURS: 58 kronor
KURSEN I NOVEMBER 2014: 54,9 kronor

Bactiguard
Medicinteknikbolag som ut-
vecklar och tillverkar infek-
tionshämmande produkter för
sjukvården.

NOTERINGSDATUM: 19 juni
KÄNDA RÅDGIVARE I NOTERINGEN:
Swedbank, ABG Sundal Collier, 
Cederquist.  
TECKNINGSKURS: 38 kronor.
KURSEN I NOVEMBER 2014: 19 kronor.

Nina Bake, vd, Episurf.
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NGEX
Mineralprospekterings-
bolag med projekt i Chile,
Argentina och Kanada. 

NOTERINGSDATUM: 19 juni.
TECKNINGSKURS: 12,20 kronor.
KURSEN I NOVEMBER 2014: 8,4
kronor.

Scandi 
Standard
Kycklingproducent som
verkar på flera nordiska
marknader. Kronfågel är
ett av bolagets varumärken. 

NOTERINGSDATUM: 27 juni  
KÄNDA RÅDGIVARE I NOTERINGEN:
Carnegie, Danske Bank, 
Roschier,Weil, Gotshal &
Manges, Vinge.
TECKNINGSKURS: 40 kronor: 
KURSEN I DECEMBER 2014:
51,25 kronor
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Africa Oil
Energibolag inom olja och gas med projekt
i Kenya, Somalia och Etiopien.  Flyttade
från First North.

NOTERINGSDATUM: 1 juli 
KURSEN I NOVEMBER 2014: 23,06 kronor.

Inwido 
Glas- och fönsterbolag
som tidigare ägts av
Ratos. 

NOTERINGSDATUM:
26 september
KÄNDA RÅDGIVARE I NOTERINGEN:
Mannheimer Swartling, Sund-
ling Wärn, Carnegie, Handels-
banken Capital Markets, SEB,
White & Case,
TECKNINGSKURS: 68 kronor.
KURSEN I NOVEMBER 2014: 
63 kronor.
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Gränges
Klassiska industrikoncernen Gränges uppstod
förra året som eget bolag specialiserat på valsad
aluminium för värmeväxlare.

NOTERINGSDATUM: 10 oktober
KÄNDA RÅDGIVARE I NOTERINGEN: Carnegie, SEB, Danske
Bank, Handelsbanken,Vinge, Davis Polk & Wardwell,
Gernandt & Danielsson.
TECKNINGSKURS: 42, 50 kronor.
KURSEN I NOVEMBER 2014: 47,7 kronor.
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dick Lundqvist, styrelseordförande
för Gernandt & Danielsson, noterar
en rad nya klientbeteenden under
det senaste året.

– Vår byrå är bara verksam på
den svenska marknaden. Men det
senaste året har vi följt med kli-
enterna utomlands i större ut-

sträckning än tidigare. 
– En annan trend är att behovet

och efterfrågan på senior och erfaren
rådgivning har ökat markant de senaste 36

månaderna. Klienterna vill inte ha stora styrkor av
yngre medarbetare som dyker upp på möten. Det
råd man ger ska komma från en senior jurist. 
– Den här utvecklingen är på gott och ont. Du

kommer in i processen på ett annat sätt än du
gjorde förr. Men det förutsätts också att du är
tillgänglig i en mycket större omfattning än
för några år sedan.
– Om du arbetar med en transaktion av

någon större storlek ställs det ofta krav på
en tillgänglighet 24/7 under transaktionens
kritiska skeden. Ibland kan det vara arbet-
samt med tidsskillnader, amerikanska väst-
kusten till exempel. På natten handlar det
om att svänga runt ett avtal i den affären,
på morgonen vaknar sedan de svenska
klienterna. 
Malin Leffler, chef för advokatbyrån

Roschiers m&a-avdelning:
– Ökad aktivitet innebär att klienterna

har behov av ökad tillgänglighet till sina
rådgivare. En förändring i marknaden kan
också innebära ökat behov av olika typer av spe-
cialistkompetenser. Byråer som kan erbjuda skick-
liga jurister inom aktiemarknadsområdet har till
exempel haft en konkurrensfördel det senaste året på
grund av det ökade intresset för ipo:s.

Högre krav på de seniora juristerna. Och en allt mer komplicerad relation till
de internationella storbyråerna.

Så ser den nya verkligheten ut på den svenska transaktionsmarknaden.
– Jag brukar likna advokatverksamheten vid en hund. Om klienten är nosen

och sniffar så befinner vi oss längst ut på svansen, säger Dick Lundqvist, 
Gernandt & Danielsson.

Hundliv
Advokaternas nya

D
KLIENTENS POSITION ENLIGT
DICK LUNDQVISTS METAFOR.

t
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Att jobba med transaktioner blir
en livsstil– gillar man det inte blir
det plågsamt. DICK LUNDQVIST, Gernandt & Danielsson’’

ADVOKATENS POSITION ENLIGT
DICK LUNDQVISTS METAFOR.
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Dick Lundqvist konstaterar att dagens affärer
blivit mer komplicerade.
– Och de går mycket snabbare idag. Kraven på

service och tillgänglighet har aldrig varit så höga
som nu. Då har jag ändå jobbat med detta i över 20
år. Att jobba med transaktioner blir en livsstil. Gil-
lar man det inte blir det plågsamt. 

Hur märker ni den internationella konkurrensen?
– Advokater från Londonbyråerna är aktiva i
Stockholm  på mer eller mindre samma basis som
större svenska advokatbyråer. De förhandlar om
transaktioner som för fem år sedan bara svenska
advokater arbetade med. Det är mycket större kon-
kurrens idag om de lite större transaktionerna.  
– När Londonbyråerna sitter med dokument

som regleras av svensk lag så används vi ofta som

underkonsult för att kontrollera att inget strider
mot tvingande lag eller liknande. Denna utveck-
ling är inte positiv.
– Det är knallhård konkurrens. De utländska by-

råerna är både vän och konkurrent. De genererar
uppdrag, och då vill de jobba med någon de känner
och som de vet kan leverera en viss kvalitet och
service. Samtidigt är de ute efter de största trans-
aktionerna. De byråer vi konkurrerar med är ko-
losser med tusentals jurister med processer och
kompetenser som är imponerande.
– Vi konkurrerar genom att vi kan den svenska

kontexten, samtidigt som vi har minst lika hög
servicenivå och minst lika bra kvalitet.  
I samband med svenska börsnoteringarna är

förutsättningarna annorlunda.
– När man lägger bud på börsen så måste det vara

De utländska byråerna är både vän och
konkurrent. De genererar uppdrag, och 
då vill de jobba med någon de känner.

DICK LUNDQVIST, Gernandt & Danielsson’’

Skräddarsydda 
resor till högre 

Låt en tid på Kamalaya Luxury Spa, Koh Samui, 
Thailand, göra underverk för kropp och själ. 
För mer information se www.exclusivetours.se
eller ring 08 - 411 67 90.
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I Linköping är det dags för möte med polisens utredare för 
att planera insatser i förundersökningen. Det är avgörande 
att säkra bevisen i ett tidigt skede.

Tillsammans bidrar vi till rättssäkerheten – varje dag. 
Läs mer på www.aklagare.se

Hos oss blir 
varje dag 
din viktigaste 
arbetsdag.

svenska jurister. Det är ett komplext regelverk som
reglerar bud på den svenska marknaden. Vid en
börsnotering som även riktar sig till professionella
investerare i USA, finns däremot nästan alltid en
amerikansk byrå med för att arbeta med prospektet
och due diligence-granskningen av bolaget.  
– I större börsnoteringar finns det ofta bland de

inblandade bankerna någon internationell aktör. De
vill gärna jobba efter en struktur som de är hem-
vana vid. Det innebär att allting ska göras på ett
visst sätt, prospektet ska skrivas på ett visst sätt, att
due diligence ska utföras på ett visst sätt. Därför får
amerikanska jurister en stor roll i det här arbetet. 

Dick Lundqvist betonar hur viktigt det är att
som advokat noga följa marknaden – och klien-
terna. 
– I det här jobbet vet du aldrig vad som händer

i morgon. Men en känsla måste man ha, genom att
ha fingrarna i myllan och ha nära kontakt med kli-
enterna, räkna ut inom vilka områden det kommer
att vara aktivitet.  
– Jag brukar likna advokatverksamheten vid en

hund. Om klienten är nosen och sniffar så befin-
ner vi oss längst ut på svansen. När klienten rör
lite grand på svansen så far vi omkring längst där
ute. Man får vara ganska snabbfotad. Varje dag är

olik den andra. Jag kan komma till kontoret och tro
att nu vet jag 90 procent vad jag ska göra idag. När
jag går hem på kvällen så har jag hunnit med 10
procent av de 90 procenten. Något annat händer,
som kommer emellan. Det är det som är charmen. l
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Lifco
Industrikonglomerat med
ett stort antal företag. 
Välkände finansmannen
Carl Bennet behåller 50,1
procent av ägandet.

NOTERINGSDATUM:
21 november
KÄNDA RÅDGIVARE: SEB, ABG
Sundal Collier, Carnegie,
Vinge, Latham & Watkins,
Hammarskiöld & Co.
TECKNINGSKURS: 93 kronor.
KURSEN I SLUTET AV NOVEMBER :
123,50 kronor.

Thule
Fritidsproduktsbolaget
Thule är världsledande
räcken och hållare för
packning och sportutrust-
ning. Vid noteringen rap-
porterades vd:n Magnus
Werlander ha varit så upp-
spelt att han ryckte av
repet till klockan vid den
ceremoniella inring-
ningen.
– Vi är ett aktivt bolag,

kommenterade han i SvD
Näringsliv.

NOTERINGSDATUM:
26 november
TECKNINGSKURS: 70 kronor
KURS I SLUTET AV NOVEMBER:
76,75 kronor.
KÄNDA RÅDGIVARE I TRANSAK-
TIONEN: Goldman Sachs, 
Nordea, Danske Bank, 
Morgan Stanley.

Magnus Welander, Thule. Fredrik Karlsson och Carl Bennet, Lifco.
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GLOBALT

Bird & Bird 
i fusion
down under
Bird & Bird har expanderat till
Australien. Etableringen sker
genom ett samgående med
den australienska byrån 
Truman Hoyle. 
– Att kunna biträda våra

klienter även i Australien är
ett viktigt steg i vår strategi
med fortsatt expansion i
Asien och Stillahavsområdet,
säger Katarina Åhlberg, 

Managing Partner på Bird &
Bird Stockholm.
Byrån finns sedan länge i

Asien och Stillahavsområdet,
med kontor i Shanghai, Peking,
Hongkong och Singapore.

Efter samgåendet kommer
Bird & Bird att ha 42 anställ-
da i Australien, 25 biträdande
jurister och åtta partners.

”Att kunna biträda våra klienter även 
i Australien är ett viktigt steg i vår 
strategi med fortsatt expansion i Asien
och Stillahavsområdet” 
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Advokatbyråerna som
har starkast varumärken

10

För femte året i rad har Baker
& McKenzie rankats som
den globala advokatbyrå
med starkast varumärke.
Utnämningen baseras på
undersökningen ”Global
Elite Law Firm Brand In-
dex” som genomförs av det
internationella undersök-
ningsföretaget Acritas.
Sammanlagt har 1185 se-

niora inköpare av juridiska
tjänster tillfrågats om vilka
byråer de först kommer att
tänka på när de ska initiera
jurisdiktionsöverskridande
affärer – och som de anser
sig ha mest ”fördelaktig”
inställning till. 
Baker & McKenzie har

toppat rankingen under de
fem år som undersök-
ningen har genomförts.
Enkäten har genomförts

över telefon mellan oktober
2013 och augusti 2014. de
svarande kommer från 55
länder.

1. Baker & McKenzie
2. Clifford Chance
3. Norton Rose Fulbright
4. DLA Piper
5. Linklaters
6. Freshfields

Bruckhaus Derringer
7. Allen & Overy
8. Hogan Lovells
9. Jones Day
10. Skadden

KÄLLA: ACRITAS

TO
PP

ADVOKATBYRÅERNA MED
VÄRLDENS STARKASTE 

VARUMÄRKEN

För
femte året

i rad!
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Det var ett proffsigt upplägg 
med mycket kunniga och
engagerande föreläsare. 

Man hade inte tråkigt en 
minut trots de något ”torra” 
ämnen som behandlades

”

”Catharina Eklöf
Uw-elast AB

Allt om Juridik utbildar Sveriges företagsledare och nyckelpersoner om hur
arbetsrätt, skattefrågor, avtal, tvister och förhandlingar påverkar deras arbete.

Läs mer på www.alltomjuridik.se
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Antalet spruckna
förvärv ökar

Allt fler internationella advo-
katbyråer stärker sin när-
varo i Sydafrika. I slutet av
oktober öppnar London-by-
rån Allen & Overy ett kontor
i Johannesburg. Inför lan-
seringen så har byrån rekry-
terat partners från den syda-
frikanska byrån Bowman
Gilfillan.
Etableringen är det se-

naste exemplet på trenden

att internationella byråer
prioriterar Sydafrika. Baker
& McKenzie startade kontor
här 2012.  Linklaters har in-
gått ett samarbete med den
lokala byrån Webber Went-
zel, och Simmons & Sim-
mons har etablerat sig ge-
nom en allians med
Johannesburgbyrån Fasken
Martineau. 

Den nya transaktionsvågen
har en baksida – även anta-
let spruckna förvärv ökar. 
De internationella trans-

aktioner som spruckit under
2014 har hittills nått ett
sammanlagt värde på 573
miljarder dollar. Det är det
högsta sedan 2008, det år
som finanskrisen startade.
Då var volymen 640 miljar-
der dollar, rapporterar Fi-
nancial Times. 
Störst summa gick om in-

tet när den amerikanska lä-
kemedelskoncernen AbbVie
avbröt sitt bud på 5 miljar-
der dollar för att köpa brit-
tiska Shire. Andra tunga af-
färer som inte blivit av har
varit franska telekombola-
get Iliads bud på en majori-
tetspost i T-Mobile ( 19 mil-
jarder dollar) och
sammanslagningen av
norska Yara International
och amerikanska CF In-
dustries.

STORBYRÅERNA 
INTAR SYDAFRIKA

TRANSAKTIONSVÅGENS BAKSIDA

”De internationella
transaktioner som
spruckit under
2014 har hittills
nått ett samman-
lagt värde på 573
miljarder dollar”
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De omdiskuterade ändring-
arna i 3:12-reglerna – som
styr beskattning i fåmansbo-
lag – har trätt i kraft. 

I korthet innebär de nya
reglerna innebära att delä-
garskap i bolag med en
spridd ägarandel får ändrad
skatt, nu beskattas de som
inkomst av tjänst i stället för
inkomst av kapital. Därmed
höjs skatten från 20 till 57

procent på belopp över en
viss nivå. 

I praktiken påverkar detta
organisationer med fler delä-
gare än 25. 

Förslaget mötte skarp kri-
tik under förra året. Remis-
sinstanser, revisionsbyrå-
erna och advokatbranschen
var alla negativa, taket på 25
delägare betraktades som
konkurrenshämmande. 

Anledningen till att reg-
lerna ändrades var att de en-
ligt den förra regeringen allt-
för ofta användes i syfte att
skatteplanera. 

Genom att anställda gjor-
des till delägare så kunde de
ta ut stora belopp som be-
skattades som kapitalinkomst. 

Därigenom sänktes skat-
ten på den anställdes arbet-
sinkomst från cirka 57 pro-
cent till 20 procent.

Hos byråerna har invänd-
ningarna dämpats. Men det
betyder inte att de är nöjda
med den nya ordningen.

Biörn Riese är styrelseord-
förande för advokatbyrån
Mannheimer Swartling, som
har långt fler än 25 delägare:

– Vi tyckte redan när för-

slaget kom att det var olyck-
ligt och godtyckligt utfor-
mat. Sverige skulle behöva
fler advokatbyråer av olika
storlekar. Våra konkurrenter
idag är internationella aktö-
rer som inte har några så-
dana här begränsningar. De
lyder under andra etiska reg-
ler och konkurrerar på helt
andra villkor när de flyger in
och gör saker i Sverige. 

– Det är naturligtvis inte
alls bra för advokatbran-
schen att genom ett skattere-
gel i praktiken lägga en tyd-
lig begränsning på hur stora
byråerna kan vara. Det gyn-
nar ingen. Vem skulle nu
komma på idén att ta in den
26:e delägaren? Vi är mig 
veterligt den enda svenska

Rådgivarna rasade mot de nya 3:12-reglerna.
Och fortfarande tror revisorer och advokater
att delägartaket snart ska vara borta.

– Tröskelvärdet med 25 delägare är full-
ständigt orimligt, säger Dan Brännström på
branschorganisationen FAR. 

Fortsatt kritik mot 3:12-reglerna
–”de måste förenklas”

Dan Brännström, generalsekreterare för branschorganisationen FAR.

”3:12-reglerna 
behöver ses över. 
De måste förenklas
ytterligare och
framför allt måste
den här orättvisa
tröskeln tas bort”
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advokatbyrån som inte kan
utnyttja 3:12 reglerna. Det
blir konstigt.
– Efter att 3:12-reglerna

infördes så ser du inte byråer
som växer. De blir 25 delä-
gare, sedan stannar det av. 
Eva-Maj Mühlenbock, vd

för Lindahl, 
– Man kunde önska en

större tydlighet och långsik-
tighet från lagstiftaren om
detta.

Hur kommer de nya reglerna att
påverka er framöver?
– Det får vi se. Vi har att för-
hålla oss till skatteregler
precis som alla andra men
ser inte att vi ska styra vår
verksamhet efter skattereg-
lerna. 
Vinges presschef Anna Ra-

sin:
– Vi tycker fortfarande att

det är svårt att förstå varför
vi ska ha regler som ger
mindre företag konkurrens-
fördelar visavi större företag.
Vi har inte ändrat vår inställ-

ning till regelverket. 
Dan Brännström, general-

sekreterare för branschorga-
nisationen FAR:
– De nya reglerna gör det

besvärligt för tjänsteföretag
eftersom samgåenden och
förvärv försvåras. Dessutom
finn det ju en risk att innova-
tiva finansföretag och andra

viktiga nya  företag istället
etablerar sig utomlands.

Har ni argumenterat för det här
hos den nya regeringen?
– Nej, inte ännu. Men det
måste både vi och andra
göra. Tröskelvärdet med 25
delägare är fullständigt
orimligt. 
Dan Brännström konstate-

rar att de tidigare reglerna
var för generösa.
– Det finns många andra

och bättre sätt att förändra
skatteuttaget på. Det var väl-
digt gynnsamt tidigare men
bara för den saken ska man
inte tillgripa så skadliga regler. 

Hur skulle ett alternativt
system kunna se ut?
– I ett tidigare skede föreslog

vi att det för lite större före-
tag skulle införas en multi-
pel mellan lön och utdelning.
På så sätt skulle utdelningen
stå i relation till hur stor lön
man hade tagit. Det skulle
vara ett bra sätt att säker-
ställa att alla först och främst
tar ut en ordentlig lön. 
– Det fanns politiska par-

tier som nappade på vårt för-
slag. Centerpartiet har gått
fram med ett liknande för-
slag, och även miljöpartister
motionerade på samma
tema.
– Jag tror inte det dröjer

länge innan 3:12-reglerna
behöver ses över. De måste
förenklas ytterligare och
framför allt måste den här
orättvisa tröskeln tas bort.

Med  över  50 års  erfarenhet  av   insolvensrätt är  Hamilton
en av Sveriges ledande advokatbyråer på området. Nyckeln 
till  vår  position  är  sättet vi  samarbetar  på och  vårt stora 
engagemang.   Vi drar stor nytta av  den expertis  som finns 
inom Corporate, Bank och Finans och Arbetsrätt. Allt för att 
säkerställa   bästa  möjliga  utfall  i  flera  av  landets  största 
rekonstruktioner och konkurser.

Våra erfarna och skickliga advokater har även författat
klargörande fackböcker i ämnet. 

KonkursArbetsrätt
Erik Danhard

Företagsrekonstruktion 
och ackord
Lars Eric Gustafsson

Återvinning enl 4 kap.
konkurslagen
Hans Renman

En relation som leder till framgång

   
  

”Man kunde önska en större tydlighet
och långsiktighet från lagstiftaren 
om detta”

Eva-Maj Mühlenbock, vd för Lindahl, 
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PORTRÄTT | HELENA SUNDÉN

Medie
ljuset

Gör att saker 
kommer  upp till ytan”

”
-

I högkonjunktur ökar risken för korruption. Helena Sundén, 
generalsekreterare för Institutet mot mutor, tror att hårdare
lagstiftning kan ha en dämpande effekt. Hon hämtar inspiration
från USA och Storbritannien:

– Det kanske behövs både morot och piska. Man kan fundera på
varför vi är så försiktiga i den svenska lagstiftningen, säger hon.      

AV  PETER JOHANSSON   | FOTO JONTE WENTZEL
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Många som hittat saker i sina 
verksamheter törs inte berätta om det.’’ ör Helena Sundén hade det alltid

varit självklart. Hon skulle bli polis.
Tills hennes föräldrar fick veta. De
var nämligen själva poliser, båda två.
– De sa ”helskotta” och ”läs på uni-

versitetet och skärp dig!, berättar hon.
– Ok, tänkte jag. Då läser jag juridik i stäl-

let. Jag har alltid varit väldigt stolt över och
lyssnat på mina föräldrar. Jag upplevde att
det ändå låg ganska nära.
Efter att ha pluggat färdigt fick Helena Sun-

dén jobb hos en fondkommissionär. Där skulle hon
hjälpa kunderna att placera pengar i skatteparadis. 
– Jag insåg direkt att jobbet inte passade mig. 

Snart fick hon en ny förfrågan, från ett konsultbo-
lag som arbetar med att förebygga ekonomisk brotts-
lighet. Där trivdes hon bättre, jobbade kvar i flera år,
de sista fyra åren som vd.

– Vi arbetade förebyggande. Med riskanalyser,
granskningar av leverantörsreskontra, kontrollerade
intressekonflikter. Och vi fungerade stöd när något
gick fel i verksamheten, och under rättsprocesser. 
Sedan januari 2013 leder hon organisationen

Institutet mot mutor. Sedan starten 1923 är Svenskt
näringsliv, Svensk handel och Stockholms han-
delskammare varit huvudmän för verksamheten. 
– Men i samband med att jag rekryterades så kom

även Sveriges kommuner och landsting och den fors-
kande läkemedelsindustrin in som huvudmän. I sam-
band med det bestämdes också att institutets verk-
samhet skulle ha en mer operativ approach, säger 
Helena Sundén.
Tidigare hade Institutet mot mutor haft en halv-

tidsanställd kanslichef. Den rollen utvecklades till
generalsekreterare och engagemanget dubblades
till heltid. 
– Tidigare hade jag trott att Institutet mot mutor

var någon form av myndighet. När jag först blev till-
frågad hade jag ingen känsla för hur verksamheten

NAMN Helena Sundén

ÅLDER 34

FAMILJ  Två barn. Gift.

SENASTE  BOK  Torgny Lindgrens ”Minnen”

SENASTE  FILM ”Just nu är jag helt insnöad på de här Maria
Lang-filmerna. Jag har sett allihop inan de nu kom på TV4,
nu ser jag dem igen. De är jätteroliga.” 

ALLVARLIGASTE BROTT DU BEGÅTT ”Jag har så klart kört för
fort mellan fartkameror. Men inte sen jag fick barn, nu är
jag alldeles för rädd om livet.”

F
t

88_101_Helena_Sunden  2014-12-04  17.47  Sida 91



92 |  L E G A L L Y  Y O U R S  |  5 – 6  |  2 0 1 4

AFFÄRSJURIDIK

PORTRÄTT | HELENA SUNDÉN

Det upphör aldrig att finnas någon
form av incitament hos människor 
att hela tid lura systemet. ’’
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såg ut, men jag tyckte att det verkade spännande. 
– En av mina första uppgifter har varit att bygga

upp institutets varumärke och den etiknämnd som vi
nu har.

2012 trädde den nuvarande mutlagstiftningen
i kraft – och med den näringslivskoden. 

– Koden är ett sätt att ytterligare förklara mut-
lagstiftningen för näringslivet. Den är annars inte så
lätt att förstå utifrån de få paragraferna. 

Etiknämnden är tänkt som ett nästa steg på den ut-
vecklingen.

– Nämnden fattar beslut i den här typen av ären-
den. Näringslivet kan vända sig hit – eller till dom-
stolar – och ställa frågor kring vilket agerande som är
förenligt med näringslivskoden. 

Helena Sundén är föredragande i etiknämnden. 
– Frågorna kommer in till mig. Allting anonymi-

seras sedan mellan mig och nämndens ordförande,
som är förre justitierådet Severin Blomstrand. Efter
framställning i nämnden har vi två veckor på oss att
publicera ett beslut. Dessutom skickar vi ut det i vårt
nätverk, för att skapa en sedvänja.

– Vi hoppas på att få in många frågor om hur gör
man när man håller sig inom gränsen för vad som är
tillåtet. 

Tanken är att visa på praktiska exempel med hjälp
av de inkommande frågorna. Många kretsar kring re-
presentation. Flera är ständigt återkommanden:

– Ifall det är okej att bjuda på hockey, dartkväll,
lunch, middag, julbord, jultallrik. Var gränsen går.
Det kan tyckas ganska smått, men det är det som är
mutor på svenska, säger Helena Sundén. 

Vad brukar du svara?
– Att det beror på vem du är, i vilken egenskap du bju-
der. Och på vem du bjuder och vilket syftet är. Om ett
företag i det privata näringslivet vill bjuda ett annat
företag i det privata näringslivet – och fått ok från
högsta ort – så är det inga problem så länge det är
öppet och måttfullt.

– Men känner man ”wow, vad kul”, då är det bara
att glömma. Så fort man kommer in på att syftet bara
är att ha roligt eller att det saknas koppling till
tjänsteutövningen så är det tveksamt.  

Under hösten har ett förslag på en reviderad kod 
tagits fram

– Den behöver bli tydligare. Vi har tagit intryck av
de frågor och kommentarer vi har fått in sedan jag
började här. En arbetsgrupp har tittat på formuler-
ingarna så att det inte ska vara så juristigt. Det är svårt
för de som ska tillämpa det – alla människor i företa-
gen – när till exempel ordet offentligt organ går igen
65 gånger och vi själva sitter där och funderar på vad
som egentligen innefattas av detta otäcka begrepp.  

– Vi måste bli tydligare. Så att läsarna förstå, ”det
här rör ju mig också”. 

En stor del av Helena Sundéns tid ägnas åt att
utbilda och föreläsa om riskerna med korruption.

– Jag är ute nästan varje dag, hos ledningsgrupper
i företag, myndigheter, kommuner och kommunala
bolag. Jag brukar inte lägga störst fokus på att prata
paragrafer, mer på hur vi ska uppmärksamma ris-
kerna och hur vi rent praktiskt gör när något händer.
Vilket ansvar har vi? Och hur kan vi som anställda
göra så att vi känner att vi blir ägare av frågorna? 

Det måste byggas en rättvisekultur i organisatio-
nerna, så att vi vågar flagga upp. Många som hör av
sig och som hittat saker i sina verksamheter törs inte
berätta om det.

Telekomoperatören TeliaSoneras affärer i Uzbe-
kistan är ett exempel där svenska företag anklagats
för korruption i samband med affärer i andra länder.
Med en ny strategi vill Institutet mot mutor hjälpa
svenska företag att minska riskerna att göra fel.

– Tillsammans med UD och Business Sweden har
vi dragit igång ett nytt initiativ för att stötta svenska
företag på högriskmarknader så att man kan göra rätt
hela vägen ut i organisationen. 

Samtidigt finns ett stort internationellt intresse
för det svenska antikorruptionsarbetet.

– Internationella antikorruptionsmyndigheter är
intresserade av att se hur vi har lyckats bygga upp
den här tilltron som ändå finns  i det svenska syste-
met. 

Vad säger du till dem?
– Att vi har haft lagstiftning mot korruption sedan de
medeltida landskapslagarna. Och att vi har starka gräs-
rotsorganisationer som vill att vi ska ha ett system
där vi litar på varandra.

– Svenska företag vet i regel att de har mycket att
vinna på att få igenom antikorruptionstänket hela
vägen när de gör affärer.   

Korruption i näringslivet har fått mer upp-
märksamhet de senaste åren. Är det ett tecken på att
situationen blivit värre?

– Min bild är att det inte har blivit värre. En gam-
mal jävskultur håller på att dö ut. Men medieljuset
gör att saker kommer upp till ytan. Vi är inte mer kor-
rupta idag, men det upphör aldrig att finnas någon
form av incitament hos människor att hela tiden lura
systemet. Det kommer vi inte att sluta med.

– I takt med att fler verksamheter inser att de kan
tjäna pengar på att ta tag i frågorna så kommer vi att
se fler compliancsansvariga, anti corruption officers
och allt vad de heter ute i verksamheterna.  t

▶
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’’
Möjligheterna att luras är oändligt
mycket större när det går bra för 
företag än när det går dåligt. 
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Är de här fuktionerna effektiva verktyg eller ska-
par de en falsk trygghet? 
– Det finns ett behov att hjälpa folk att göra rätt. De be-
hövs absolut.

Det sägs att korruptionen blir värre i lågkonjunk-
tur. Stämmer det?
– I lågkonjuktur börjar många företag titta närmare
på siffrorna och se var man kan spara. Då hittar man
också den här fakturan på oklart konsultarvode på 45
000. Den slinker inte igenom på samma sätt längre.
Det innebär ju också att möjligheterna att luras är
oändligt mycket större när det går bra för 
företag än när det går dåligt. 

Vilka länder har kommit längre än Sverige? 
– Den amerikanska och den brittiska korruptions-
lagstiftningen är båda betydligt starkare än den
svenska. Så vi behöver inte stå längst fram på barri-
kaderna och höja flaggan själva. Vi har god draghjälp
från de stora drakarna som ser till att det gör riktigt
ont om man betalar ut mutor. 

– I Sverige är vi fortfarande försiktiga, internatio-
nellt finns det väldiga krafter som vi absolut bör haka
på. 

Vad tänker du på för lagstiftning?
– Brittiska Bribery act har obegränsade böter för fö-
retag. Konsekvenserna kan ju alltså bli oändligt dyra.
I Sverige har vi ett tak på tio miljoner för företagsbo-
ten. Representanter från ett företag sa till mig att i in-
ternationella affärer ser vi på företagsboten som en
parkeringsbot. Den känns inte ens. Det kanske be-
hövs både morot och piska. Man kan fundera på var-
för vi är så försiktiga i den svenska lagstiftningen 

Hur ser du på korruptions- och jävrisker för juris-
ter? 
– Domare, liksom politiker och andra på förtroende-
poster, måste vara försiktiga och inte sätta sig i situa-
tioner där allmänheten kan ifrågasätta deras
opartiskhet. Ser du att du har minsta lilla personliga
koppling till ett mål – lyft den frågan direkt, och backa.

Varför ville du så gärna bli polis?
– Det roligaste jag vet är att jobba med människor.
Det tänkte jag att jag skulle få göra i den rollen. Lika-
dant är det här. Jag blir glad när det ringer folk, och till
oss ringer de hela tiden. Företag som vill att jag ska
föreläsa, eller som behöver hjälp med praktiska frå-
gor. Jag blir lika glad för alla.

Även när du får dagens tionde fråga om hockeybil-
jetter?
– Kanske blir jag något mindre glad då. Men bortsett

från det så får vi kluriga saker att tänka på. Det känns
bra att försöka ställa till rätta. 

I höstas dömdes en före detta fastighetschef vid
kriminalvården till över tre års fängelse för grovt
mutbrott. En annan man dömdes för medhjälp till
grovt mutbrott.

Affären rullades upp efter att Riksrevisionen upp-
täckt ”märkliga omständigheter” i samband med
projektering av nya fängelseanstalter. Fastighet-
schefen ska ha bland annat fått ett fritidshus och mil-
jonbelopp för att ge uppdrag till en särskild firma. 

Fallet är speciellt, en statlig tjänsteman har aldrig
tidigare misstänkts för så omfattande korruption.

Helena Sundén tycker att målet står i särklass i ett
svenskt sammanhang.

– En chef inom kriminalvårdsmyndigheten har
fått möjlighet att använda myndighetens plånbok
som sin egen. Som det beskrivits har han skött
misskött sitt arbete på en myndighet och sedan spar-
kats snett åt höger in på nästa, där han fått fräsa på på
samma sätt.

– Man kan undra hur det är möjligt i det offentliga
Sverige. Det verkar finnas en vänskapskorruption
där man kliar varandra på ryggen och puttar in folk
man känner på olika positioner.  

– Det här är en stor varningssignal som myndig-
heterna borde ta fasta på.

Hur ska det gå till?
– En statlig värdegrund har tagits fram. Men mycket
ligger också på att varje myndighet sätter tonen. det
står och faller med att det finns en generaldirektör
som tycker att det är viktigt och trycker ut frågan i
myndigheten.

– Institutet mot mutor borde ha en motsvarighet i
det offentliga Sverige. I dag finns inget externt organ
dit de kan vända sig. Vi är näringslivet organ och job-
bar inte mot myndigheter. l

FÖLJANDE SIDOR

Helena Sundén om:
l��Ett uppärksammat fall 

av grovt mutbrott
l��Mutbrott kring 

upphandlingar
l��Visselblåsare

88_101_Helena_Sunden  2014-12-04  17.56  Sida 96



Representanter från
ett företag sa till mig
att i internationella
affärer ser vi på 
företagsboten som
en parkeringsbot.
Den känns inte ens. 

’’
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I höstas dömdes en före detta fastighetschef
vid kriminalvården till över tre års fängelse för
grovt mutbrott. En annan man dömdes för med-
hjälp till grovt mutbrott.
Affären rullades upp efter att Riksrevisionen

upptäckt ”märkliga omständigheter” i samband
med projektering av nya fängelseanstalter. Fas-
tighetschefen ska ha bland annat fått ett fri-
tidshus och miljonbelopp för att ge uppdrag till
en särskild firma. 
Fallet är speciellt, en statlig tjänsteman har

aldrig tidigare misstänkts för så omfattande kor-
ruption.
Helena Sundén tycker att målet står i särklass i

ett svenskt sammanhang.
– En chef inom kriminalvårdsmyndigheten

har fått möjlighet att använda myndighetens
plånbok som sin egen. Som det beskrivits har han
misskött sitt arbete på en myndighet och sedan

sparkats snett åt höger in på nästa, där han fått
fräsa på på samma sätt.
– Man kan undra hur det är möjligt i det offent-

liga Sverige. Det verkar finnas en vänskapskor-
ruption där man kliar varandra på ryggen och
puttar in folk man känner på olika positioner.  
– Det här är en stor varningssignal som myn-

digheterna borde ta fasta på.

Hur ska det gå till?
– En statlig värdegrund har tagits fram. Men
mycket ligger också på att varje myndighet sätter
tonen. det står och faller med att det finns en ge-
neraldirektör som tycker att det är viktigt och
trycker ut frågan i myndigheten.
– Institutet mot mutor borde ha en motsvarig-

het i det offentliga Sverige. I dag finns inget ex-
ternt organ dit de kan vända sig. Vi är näringslivets
organ och jobbar inte mot myndigheter. 

Mutbrottet 
”En stor varningssignal som 
myndigheterna borde ta fasta på”

Saltvik i Härnösand är ett av de fängelser där upphand-
lingen skett i samband med ”märkliga omständigheter”

FOTO: LEIF R JANSSON / TT
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Marknadens bredaste 
kursutbud inom juridik.
Aktuell utbildning inom 
alla rättsområden.
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Ett av de vanligaste områden som Institutet
mot mutor får frågor om är upphandlingssitua-
tioner. 
– Många av dem är kopplade till det offentliga

och till offentlig upphandling. Före, under och
efter en upphandling ska man vara väldigt försik-
tig kring hur man representerar. 
Den här regleringen handlar om att företräda

huvudmannens intressen. Och huvudmannen
inom det offentliga Sverige, det är hela svenska
folket. Och då ska man ju inte ens hamna i närhe-
ten av en situation där svenska folket på något
sätt ifrågasätter den lojalitet som man har. Det
kan inte upprepas nog många gånger.  

Vilka särskilda risker finns i upphandlings-
situationen?
– LOU är tydlig i sig. Men det är värt att vara upp-
märksam ifall det vekar finnas en personlig kopp-
ling mellan den som väljer leverantör och
leverantören. Anbudsöppningen kanske sker
som den bör. Processen kanske inte dokumenteras
så att den kan följas upp i efterhand. Det finns en
risk att man fortsätter avropa mot existerande le-
verantör istället för att göra en ny upphandling.
Återkommande direktupphandlingar under

beloppsgränsen kan vara en annan gråzon. Själva
intentionen här kan vara bra. Men det kan också
innebära en risk. Vill man luras så går det alltid. 

Upphandlingar
En vanlig fråga för Institutet mot mutor

FO
TO

: I
BL
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…om visselblåsare
och tystnadskultur
– För varje företagsledning är det en an-
svarsfråga att underlätta för personalen att be-
rätta om oegentligheter. Ingen vågar berätta ifall
de ser skräckexempel, som folk som inte får ny an-
ställning. Visa att ni stöttar de som vågar berätta. 

I vilken bransch är tystnadskulturen värst?
– Majoriteten av de frågor vi får som behandlar
whistleblowing är kopplade till det offentliga Sve-
rige. Många upplever att det är otryggt vilket
skydd de får. Om man lämnar ett ärende vidare i
organisationen så är det osäkert hur det ska hante-
ras vidare. Offentlighetsprincipen upplevs som en
osäkerhetsfaktor. 
– I det privata näringslivet är det vanligare att

man vet vem man ska gå till, närmaste chefen,
ekonomichefen, vd:n eller någon annan. I det of-
fentliga vet man inte alltid vart man ska ta vägen.
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Amazons förvärv av strea-
mingtjänsten Twitch tar
den amerikanska teknolo-
gisektorn tillbaka till dot-
com-eran.
Enligt uppgift uppvakta-

des Twitch även av Google.
Men Amazons bud på 980
miljoner dollar – motsva-
rande dryga 6,8 miljarder

kronor – avgjorde. 
– En av fördelarna med

Amazon är deras syn på
uppköp där vi kommer vara
ett helägt dotterbolag och
jag förblir vd, säger Twitchs
vd Emmet Shear till ameri-
kanska The Verge.
Twitch är en ledande ak-

tör inom streamad esport. 

Genom förvärvet når 
techsektorn sin högsta 
notering sedan dot com-
boomen runt millenie-
skiftet.
Enligt Thompson Reu-

ters nådde förvärvsvoly-
men inom teknologisek-
torn 174,4 miljarder dollar
under året, enligt Thomson

Reuters. En ökning med 54
procent jämfört med mot-
svarande period förra året.
Den allra största affären

under 2014 är Facebooks
bud på 19,5 miljarder dol-
lar för meddelandetjänsten
WhatsApp.

Högsta noteringen sedan
dot com-boomen

AmAzons 6,8 miljArders-förvärv
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Norske hotellkungen Petter
Stordalen går till hårt an-
grepp mot Mannheimer
Swartling.

Han stämmer byrån för
vårdslös rådgivning och
kräver 388 miljoner kronor.

Under 2004 och 2005
skulle byrån hjälpa Storda-
lens norska fastighetsbolag
Home Properties med skat-
terådgivning i samband
med transaktioner. 

I den nya boken Sirkus
Stordalen, som gavs ut i
Norge i höstas, avslöjas

rättsprocessen. Bakgrunden
är att Stordalens svenska
fastighetsbolag Capona
drabbades av en skattesmäll
ett par år senare. Skatte-
verket granskade de affärer
som gjorts under 2004-005
och de menade att dessa
inte höll. Skatteverket an-
såg att Capona och Home
Properties använt sig av
skatteparadis i samband
med miljardförsäljningar.
Stordalens bolag krävdes på
en halv miljard i restskatt. 

I danska affärstidningen

dagens Naeringsliv går
Stordalen till hårt angrepp
mot den svenska storbyrån:

– Saken handlar om råd vi
fick från Mannheimer
Swartling när Home Proper-
ties var börsnoterat. Advo-
katerna skulle vara de bästa
i Sverige, men råden de gav
oss var fel, säger han.

– Målet talar för sig själv.
Råden var värdelösa, fort-
sätter han.

Advokat Björn Tude, Ger-
nandt & Danielsson, företrä-
der Mannheimer Swartling.

Till Svenska Dagbladet sä-
ger han att praxis ändrades
från tidpukten för transak-
tionerna till Skatteverkets
granskning några år senare.

– Dessutom var de enligt
en vedertagen modell för
hur svenska fastighets-
transaktioner gjordes. Då
var det riktigt och fler stora
aktörer gjorde så. När rådet
givits enligt rådande praxis
finns det inget juridiskt an-
svar för klienten, säger han
till tidningen. 

Stordalen stämmer
Mannheimer Swartling

”Advokaterna skulle
vara de bästa i 
Sverige, men råden
de gav oss var fel”
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Legally yours stora undersökning om ad-
vokaters attityder så lät vi även deltagarna svara
på frågan ”Under det senaste decenniet har det bli-
vit allt vanligare att avtal skrivs på engelska.
Tycker du att detta alltid är nödvändigt?”.
Tre av fyra – 74,4 procent – svarade nej på frågan.
672 personer har deltagit i undersökningen, vil-

ket innebär en svarsfrekvent på 17 procent.
Bland affärsadvokater är det inte ens var tredje

advokat – 31,4 procent  – som upplever att eng-
elska alltid är nödvändigt som avtalsspråk. 
Bland human- och brottmålsjurister, som rimli-

gen är mindre frekventa användare av engelsk-

språkiga avtal, är skepsisen ännu tydligare. 
Endast 6,3 procent bland humanjuristerna och

11,6 procent bland brottmålsadvokaterna svarar
att utvecklingen med mer engelska är nödvändig.
En svarande som i ett fritextsvar argumenterar för
engelska som avtalsspråk motiverar sig såhär:

”Det finns ofta andra – ev framtida – intres-
senter än parterna som kan behöva läsa avta-
let, till exempel framtida köpare/medinve-
sterare/finansiärer etcetera, eller köparens
ägare etcetera. Därför är det bra att det är på
engelska även om detta inte behövs just när
avtalet skrivs”. 

Ett hot – eller en nödvändighet?
74,4 procent av advokaterna tycker att alltför många avtal skrivs på engelska.
– Svenskar överskattar sina engelskakunskaper. Svenska akademiker väl 

verserade i detta språk lär befinna sig på samma nivå som tioåriga brittiska
flickor, kommenterar Svenska akademiens ständige sekreterare Peter Englund.

AV PETER JOHANSSON

I

Do you have what 
we i Sweden call

KONKURRENS-
KLAUSUL?
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ALLTFÖR MÅNGA AVTAL
SKRIVS PÅ ENGELSKA

Tre av fyra advokater tycker att
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Lennart Bergelin (1925-2008) var en banbrytande
tennisspelare och tränare. Han var Björn Borgs
personlige tränare 1971-1983. Under en av duons
resor ska han ha myntat uttrycket ”do you have
what we in Sweden call a skiftnyckel?” 
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nas och deras mot-
parters organisatio-
ner är icke svensk-
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Eng-
elskspråkiga

avtal underlättar
kommunikationen

inom koncer-
nerna.

De
allra flesta av

de större svenska
företagen har dotter-

eller moderbolag i
utlandet. 

”Det är i nästan alla fall svårare att uttrycka ju-
ridisk text på svenska eftersom det saknas
många uttryck i det svenska språket” lyder en
annan förklaring.

Invändningarna mot engelskspråkiga går delvis
ut på att beslutet inte alltid upplevs som genom-
tänkt:

”Det används ibland av ren bekvämlighet. Om
bara svenskar är inblandade räcker normalt sven-
ska.”

Andra deltagare motiverar sitt motstånd så här:
”De motiv som finns för att skriva på engelska
är oftast väldigt grunda, till exempel att det ska
vara lätt för en investerare att kunna bedöma
företaget vid en värdering. Överanvändningen
av engelska leder till mer omfattande och
sämre avtal med flera standardiserade skriv-
ningar mindre väl avvägda för situationen.”
”Alltför ofta skrivs avtal på engelska för att det
är koncernspråk utan att man överväger om
koncernledningen någonsin kommer läsa av-
talet eller om det är nödvändigt att de förstår
varje detalj.”

Många svarande betonar att engelskspråkiga avtal
kan innebära juridiska risker:

”Den typen av advokatsnobberi som innebär
att engelska används när så inte är påkallat
slår ofta tilllbaka. Att använda uttryck som

”best practice” utan att veta vad det innefattar
kan bli kostsamt.”
”Affärsavtal på engelska är ett ofog och uttryck
för dåligt självförtroende och nedvärdering av
det svenska språket liksom en helt obefogad
anpassning till en negativ anglofiering av
svensk rätt, kultur och språk. I tider av ökad
globalisering, som i sig är positiv, men med
osäkerhet i rättsbildningen i mellanrättsliga
angelägenheter, blir det extra nödvändigt att
skriva affärsavtal på svenska och översätta
dem auktoritativt. Att skriva grundavtal av ad-
vokat med svensk juristutbildning, och som
har svenska som modersmål, på annat språk än
svenska innebär en ökad kraftig risk för rätts-
förlust för klienten.”

Svenska Akademiens ständige sekreterare
Peter Englund har tidigare debatterat ”övertron på
engelskans betydelse.
När Legally yours bad honom kommentera un-

dersökningen så lyfte han fram ”bristande precision”
som en konsekvens av att som svensk skriva avtal
på engelska:
– Bristande precision kan tid efter annan bli

tämligen förödande, då det är få fält som kräver
sådan exakthet som juridikens. 
– Mekaniken bakom tappet av precision är täm-

Engelskspråkiga avtal 
underlättar kommunikationen
inom koncernerna.’’

Därför är det 

NECESSARY
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Det
är i nästan alla fall

svårare att uttrycka juridisk
text på svenska eftersom det sak-

nas många uttryck i det svenska språ-
ket. Dessutom innebär det moderna af-

färslivet att allt fler som är verksamma på
olika företag i Sverige inte talar svenska
och det kan därför uppstå många pro-

blem om avtal endast är skrivna på
svenska, t.ex. om man ska över-

låta verksamheten till en
utländsk aktör.

Det
finns ofta andra - ev

framtida - intressenter än
parterna som kan behöva läsa

avtalet, tex framtida köpare/me-
dinvesterare/finansiärer etc, eller
köparens ägare etc. Därför är det

bra att det är på engelska även
om det inte behövs just när

avtalet skrivs.

Ofta
vill icke-svensk-

språkiga ägare eller
finansiärer "vara med" i

avtalsförhandlingar även
mellan svenska bolag och i

vart fall vill de (med fog)
förstå processen.

Internationali-
seringen innebär att

internationella spelare
träder in vid någon tid-
punkt och då är det vik-

tigt med engelska
avtal.

Där-
för att det även
vid avtal mellan

svenska parter ofta finns
bakomliggande intres-

senter eller rådgivare
som inte är svensk-

språkiga.

Sve-
rige är inte en
isolerad forn-

lämning.

Som
förberedelse

av att utländsk
köpare ev gör bud

på bolaget.

Det
finns nästan

alltid någon in-
tressent i ett avtal

som inte förstår
svenska.

Internatio-
nellt samhälle

kräver internatio-
nellt språk. Alltid bra att

ha på världs-
språket eng-

elska.

Eftersom
tvisterna allt of-
tare är interna-

tionella

Ingen gör det
för kul utan bara
när det är rele-

vant

Betyder 
gemensam
standard.

Det
brukar alltid fin-

nas en anledning till
att avtalen skrivs på 

engelska såsom att en av
parterna är utländsk 
eller har en utländsk

ägare.

Jag
skriver mycket säl-

lan avtal på engelska när
båda parter behärskar svenska
språket. I de fall man skriver på

engelska beror det ofta på att ut-
ländska koncerner är inblandade,

och då spar det kostnader och
blir effektivare att slippa

översätta.

Där-
för en affärsjuridisk

verksamhet av viss storlek
konkurrerar med internatio-

nella byråer som tar för sig även i
Sverige. För att möta konkurren-

sen måste vi kunna hävda oss i
alla avseenden, inklusive att

kunna skriva och tala på
mycket god engelska.

Jag
skriver mycket säl-

lan avtal på engelska när
båda parter behärskar svenska
språket. I de fall man skriver på

engelska beror det ofta på att ut-
ländska koncerner är inblandade,

och då spar det kostnader och
blir effektivare att slippa

översätta.

Det
finns ofta andra - ev

framtida - intressenter än
parterna som kan behöva läsa

avtalet, tex framtida köpare/me-
dinvesterare/finansiärer etc, eller
köparens ägare etc. Därför är det

bra att det är på engelska även
om det inte behövs just när

avtalet skrivs.

Det
är i nästan alla fall

svårare att uttrycka juridisk
text på svenska eftersom det sak-

nas många uttryck i det svenska
språket. Dessutom innebär det mo-

derna affärslivet att allt fler som är verk-
samma på olika företag i Sverige inte ta-

lar svenska och det kan därför uppstå
många problem om avtal endast är

skrivna på svenska, t.ex. om man
ska överlåta verksamheten

till en utländsk aktör.

Fram-
tida finansier-

ingar underlättas om
intressenter även utan-

för Sverige kan förstå
ingångna avtal i

målbolag.

Där-
för att det även
vid avtal mellan

svenska parter ofta finns
bakomliggande intres-

senter eller rådgivare
som inte är svensk-

språkiga.
Internationali-

seringen innebär att
internationella spelare
träder in vid någon tid-
punkt och då är det vik-

tigt med engelska
avtal.

Eftersom det är
så vanligt så är det

bättre att utveckla den
praxisen än att för sa-

kens skull skriva på
svenska. Ofta

vill icke-svensk-
språkiga ägare eller 

finansiärer "vara med" i
avtalsförhandlingar även

mellan svenska bolag och i
vart fall vill de (med fog)

förstå processen.

Det
brukar alltid fin-

nas en anledning till
att avtalen skrivs på eng-

elska såsom att en av
parterna är utländsk el-

ler har en utländsk
ägare.

  
   

 -
   

-
e

All-
tid bra att ha

på världssprå-
ket engelska.

Betyder 
gemensam
standard.

Sverige är
inte en isolerad

fornlämning.Eftersom
tvisterna allt of-
tare är interna-

tionella.

Ingen gör det
för kul utan bara

när det är 
relevant.

Internatio-
nellt samhälle
kräver interna-

tionellt språk.

Som
förberedelse

av att utländsk
köpare ev gör dd

på bolaget.

Det
framtids-

säkrar trans-
parensen.

 r
n

 

Det
finns nästan

alltid någon in-
tressent i ett avtal

som inte förstår
svenska.
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’’
På ett annat språk uttrycker man 
det man kan, medan man på det 
egna språket uttrycker det man vill.

PETER ENGLUND, SVENSKA AKADEMIEN
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ligen enkel: om man uttrycker sig på annat språk
än sitt eget förlorar man inte bara i terminologi
utan även – och det är nog på sätt och vis värre - i
känslan för nyanser. Jag har för mig att jag sett en
siffra på 25 procents förlust i effektivitet, säger
Peter Englund. 

– Dessutom är det känt att svenskar gravt över-
skattar sina engelskakunskaper; svenska akade-
miker väl verserade i detta språk lär befinna sig på
samma nivå som tioåriga brittiska flickor, vilket
inte är illa, men i praktiken kan det leda till pin-
samheter.

Kan utvecklingen ändras?
– Ja, genom att var och en gör motstånd mot detta,
insisterar på att få bruka det språk man behärskar
bäst. 

– Och hela tiden håller i huvudet, att på ett
annat språk uttrycker man det man kan, medan
man på det egna språket uttrycker det man vill,
säger Peter Englund.

Lars Edlund är justitieråd i Högsta domsto-
len. Sedan många år är han en väl anlitad skilje-
man med lång bakgrund som advokat. För tjugo år
sedan noterade han att engelska började användas
allt mer frekvent i avtal som löd under svensk rätt.

– Man började dessutom använda uttryck som
kom från engelsk rätt och ibland inte hade någon
motsvarighet på svenska. Det kunde ge upphov till
missförstånd, ibland förstod man över huvud taget
inte vad de hade tänkt sig, säger Lars Edlund.

– Vid den här tiden skrev jag en artikel där jag
undrade om folk hade riktigt klart för sig vad det
betydde när de skrev avtal på engelska och då an-
vände engelska uttryck som till exempel ”indem-
nity och ”representation and warranties”.  Typiskt
engelska juridiska uttryck som inte har någon
exakt motsvarighet på svenska. Vad de betyder
framgår av olika engelska rättsfall. Folk borde fun-
dera över huruvida de har klart för sig vad de
egentligen avtalar om när de använder engelska
uttryck.

I dag ser han utvecklingen som oundviklig. 
– Det har skett gradvis. Det stora skiftet kom i

slutet av 1980-talet när valutaregleringen avskaf-
fades och det blev fritt fram för utländska inve-
sterare. När vi sedan klev in i EU blev marknaden
allt mer internationaliserad. 

– Att skriva avtal på engelska är en del av det
allmänna affärslivets internationalisering. Ofta är
det inte juristen som väljer vilket rättsystem man
ska använda sig av. Många gånger är ju finansier-
ingen av en företagsaffär förankrad i London. Där
vill banker och investerande företag veta vad som
står i avtalen.

– Så ser spelreglerna ut. Det är mera på margi-
nalen som man kan försöka sätta svenska som 

’’
Folk borde fundera
över huruvida de
har klart för sig
vad de egentligen
avtalar om när de
använder engelska
uttryck.  LARS EDLUND, JUSTITIERÅD

t
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Därför är det 

OVER KILL

Ibland kan 
ett avtal på 

engelska stjälpa 
förståelsen.

Beror på vilka
som är parter om

nödvändigt eller inte.
Blir löjligt ibland. 

I övrigt är det vardag
och skall vara så.

För att risken är
stor att vi kommer

längre och längre ifrån
den svenska utform-
ningen av att skriva

avtal.

Om både inne-
håll och spelplan är
svenskt finns ingen
anledning att skriva

på engelska.
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affärsspråk. Det är på gott och på ont.
Det engelska rättsystemet bygger i lägre grad

på lagstiftning och i högre grad på prejudikat och
allmänna rättsprinciper. Biörn Riese, Mannheimer
Swartlings ordförande, menar att avtalen också är
onödigt tillkrånglade: 
– Engelska avtal tenderar att vara mer kompli-

cerade. De är oftast längre och innehåller saker
som man kanske inte egentligen behöver som
svensk jurist, men som behövs där, säger han. 

Vad tänker du på?
– Utformningen av olika klausuler och sättet att
skriva som ofta är krångligare. Det finns funda-
mentala skillnader i hur man ser på olika saker.
Betydelsen av due dilligence är ett exempel. 
– Intressant nog pågår det just nu en diskussion

i England; ”borde vi inte skriva lite enklare?”
Ingen klient orkar läsa de här 90-sidiga avtalen.
Själv brukar jag råda klienterna att använda
svensk lag, det är enklare. Tvistlösning i Stock-
holm är ett annat gott råd. 

Används engelska som avtalsspråk där det inte
skulle behövas?
– Ja. i en del svenska fall används engelska för att
man inte vet om det kommer att bli en utländsk

motpart till slut, till exempel i en controlled auc-
tion. Teoretiskt så kan det ju bli det. Man vill för-
säkra sig om att inte behöva göra om allting ifall
det kommer in en internationell part i processen.
Om det till slut visar sig att det blir en svensk kö-
pare så får avtalet ändå vara på engelska. 

Sker det på slentrian?
– Det är svårt att bedöma. Det är nog inte alltid
som det gjorts en djupare analys, ”kommer vi få
en utländsk motpart”. Det är lätt att dras med i ut-
vecklingen och använda mer engelska än vad som
nog skulle vara nödvändigt, säger Biörn Riese. 

Hur märks det i branschen att engelskan fått en
så dominerande roll?
– Terminologin förändras. Vi pratar tex inte om
”fast pris” längre, vi talar om ”locked box”. Har du
varit med i 30 år så inser du att det är samma sak.
Men det är klart, det låter lite fräsigare att säga
”locked box”. 
– Att det skrivs färre avtal på svenska kan man

ha synpunkter på, men det är ett större problem
när det ibland argumenteras för engelsk lag med
hänvisning till sofistikeringsgraden. Det är ju inte
sant. och det underlättar inte för svenska jurister.
Vi bör förstås värna om svensk lag.

’’Det är klart, det
låter lite fräsigare
att säga ’locked
box’. 
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det  
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Biörn Riese, Mannheimer Swartling.

104_115_Avtal_Engelska  2014-12-04  16.06  Sida 110



Av-
tal för svenska

förhållanden mellan
svenska parter bör kunna
vara på svenska även om
någon styrelseledamot i
något ägarbolag inte rå-

kar kunna svenska.
Av-

tal mellan
svenska parter bör hål-

las på svenska. Det finns
alltid risk för begreppsför-

virring när engelska an-
vänds på svenska för-

hållanden.

Det
förringar betydel-

sen och förlorar djup
och skärpa då de allra

flesta saknar så goda kun-
skaper i engelska som krävs

för att det skall bli lika
tydligt som ett avtal

på svenska.

Det
används ibland av

ren bekvämlighrt. Om
bara svenskar är inblandade

räcker normalt svenska. Ingen
stor fråga dock för nästan alla
klarar engelskan och avtalen
har blivit så standardiserade

att det just inte tar
längre tid.

Av-
talen följer

gärna engelska
mallar som utgår

från ett annat
rättssystem.

I svenska sam-
manhang skall

svenska användas.
Risken för amerika-

nask pladdrighet
minskas då.

Ofta
är parterna

svensktalande samt
många gånger innehål-
ler avtalen för svenska

förhållanden onö-
diga punkter.

Har
man svensk klient

kan det vara en fördel
att utforma avtalet på

partens modersmål. Vi blir
aldrig lika bra på engelska

som svenska

Finns
ingen anled-

ning om det är
svenska parter i ett

svenskt affärs-
sammanhang.

  
   

 pa 

  
   

  .
   

    
   

Avtalen i första
hand bör skrivas på
det språk som par-
terna normalt sett

använder.

Klienterna ska
själva förstå vad av-

talet innebär. Vissa kli-
enter tar inte till sig kom-

plicerade långa texter
på engelska.

När
bägge parter

är svenska så är
det bara 
trams.Jag

har inte sett
något som tyder
på att det skulle

vara nödvän-
digt.

   
   
   

  
   

Det
måste finnas ett
skäl och även om

många är bekanta med
språket förstår den som

skall bedöma en ev 
tvist svenska bättre än

engelska.

Avtalen skall tol-
kas av svenskar och ty-

värr är risken för fel skriv-
ningar eller missförstånd allt
för stora. Inte minst finns risk
för att ena parten inte har de

tillräckliga legala engelska
språkkunskaperna.

Alltför ofta skrivs
avtal på engelska för att

det är koncernspråk utan att
man överväger om koncern-
ledningen någonsin kommer

läsa avtalet eller om det är
nödvändigt att de förstår

varje detalj.

Den typen av 
advokatsnobberi som in-

nebär att engelska används
när så inte är påkallat slår ofta
tilllbaka. Att använda uttryck
som "best practice" utan att

veta vad det innefattar kan
bli kostsamt.

Under förutsätt-
ning att parterna har

svenska säten och forum för
eventuell tvist ligger i Sverige

bör avtalet skrivas på svenska.
Det torde underlätta 
tolkningen av avtalet

dessutom.

Under förutsätt-
ning att parterna har

svenska säten och forum för
eventuell tvist ligger i Sverige
ör avtalet skrivas på svenska.

Det torde underlätta 
tolkningen av avtalet

dessutom.

För
att vi pratar

svenska i
detta land.

För
att svenska
är vårt mo-

dersmål.

Svaret torde vara
uppenbart. Mellan
svenska parter och 

mellan svenska ombud
och under svensk rätt

framstår det som
fånigt. 

Man
ska inte göra

saker krångligare
än vad de är.
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AFFÄRS-
ADVOKATERALLA

KVINNOR HUMAN-
JURISTER

MÄN BROTTMÅLS-
JURISTER

74,4 %

93,7 %

68,6 %

73,2 %

25,6 %

6,3 %

31,4 %

26,8 %

JA 

NEJ

JA 

NEJ

JA 

NEJ

JA 

JA 

NEJ

JA 

NEJ

NEJ

23,3 %

76,7 %

11,6 %

88,4 %

Under det 
senaste decenniet 

har det blivit allt van-
ligare att avtal skrivs
på engelska. Tycker
du att detta alltid är

nödvändigt?

UNDERSÖKNING
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Världen skulle må gott av fler platser som denna.

Konferenser nära havet nära stan. 
www.vargard.se

Stora möten i Saltsjöbaden.
Just där Östersjön möter fastlandet ligger Saltsjöbaden med sin särpräglade arkitektur, 
rogivande natur och sin historia av avgörande möten. Vår Gård Saltsjöbaden är idag ett 
modernt konferenshotell som uppfyller alla krav på en förstklassig konferensmiljö. Här 
möts ofta större grupper för att under några dagar utbyta tankar och idéer. I vår största 
sal Isaac ryms upp till 280 konferensgäster. Luftigheten och rymden präglar hela Vår Gård, 
såväl inomhus som utomhus. All bekvämlighet och teknik är självklar på Vår Gård. Lika 
självklar som kvaliteten på råvarorna i maten och de naturliga ingredienserna som används 
i vårt eget bageri.

Varmt välkomna till Vår Gård Saltsjöbaden!
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tt engelsk rätt skaffat sig en
unik ställning är resultatet av
hundratals års målmedvetet 
arbete. 

– I århundraden har brit-
terna varit duktiga
tjänsteexportörer, säger 
justitierådet Lars Edlund

– Finansmarknaden
har utgått från London sedan 1700-
talet. Den brittiska regeringen har en
tradition av att verka för sina tjänste-
företag och de har varit målmedvetna
på ett sätt som andra inte har varit.
– I Sverige är tjänster i regel inte

någon exportvara. Det är först de se-
naste årtiondena som utländska skil-
jeförfaranden börjat komma till
Sverige, men även där finns en hel
del kvar att göra. 

Hur har brittiska regeringar arbetat
för att marknadsföra engelsk rätt
utomlands?
– Vad gäller avtalsskrivningarna så
tror jag inte att de har behövt göra så
många åtgärder. Affärslivet har drivit
på av alldeles egen kraft. 
Biörn Riese, Mannheimer Swart-

ling: 
– Jag tycker inte att man ska ge

upp. Tanken är inte att hela världen
ska följa engelsk lag.  
– För 25 år sedan fanns det i Europa

tankar att driva ett kontinentaleuro-
peiskt juridiskt spår som en motpol
till det engelska. Men det blev aldrig
något av det. 

FINANSMARKNADEN
HAR UTGÅTT FRÅN 
LONDON SEDAN 
1700-TALET

A

”

”

FOTO:ALAMY
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NOTERAT

Under 2013 kom den så kal-
lade Prosolviadomen:

Hovrätten för västra Sve-
rige nådde ett avgörande
om att en revisionsbyrå var
ansvarig för den omfattande
ekonomiska skada som IT-
företaget Prosolvia orsakats
av. Domen innebar att revi-
sorerna skulle betala 890
miljoner kronor i skade-
stånd – samt konkursboets
rättegångskostnader på
omkring 112 miljoner kro-
nor. 

Parterna kom överens om
en förlikning, men revisons-
och advokatbranscherna var
chockade. Vad skulle domen
få för följder?

I våras kom Högsta dom-

stolen med ett avgörande
som anses ha rett ut frågan.
I det så kallade BDO-målet
konstaterade domstolen att
en revisors granskning av
en årsredovisning kan
skydda den som lägger års-
redovisningen till grund för
ett affärsbeslut och att en
sådan tillit till gransk-
ningen är befogad om årsre-
dovisningen utgör en vä-
sentlig del av ett
beslutsunderlag. 

”Däremot är en genom
börskursen förmedlad tillit
till årsredovisningens rik-
tighet i allmänhet otillräck-
ligt för att en revisor ska
kunna hållas skadestånd-
sansvarig. För skadestånd-

sansvar krävs också att det
finns ett orsakssamband
mellan revisorns oaktsam-
het och den skada som på-
stås på så sätt att oriktighe-
ten i årsredovisningen ska
ha haft betydelse för affärs-
beslutet”,skrev HD i domen.

Dan Brännström, general-
sekreterare för FAR, bran-
schorganisationen för redo-
visningskonsulter, revisorer
och rådgivare, säger att
BDO-domen ”skingrar en
del av oron efter Prosolvia-
domen”.

– Men det finns fortfa-
rande anledning att förtyd-
liga ansvaret mellan revi-
sorn och styrelsen, säger
han.

– Det har tillsatts en ut-
redning som har till uppgift
att föreslå hur EU:s revi-
sionspaket ska implemente-
ras. Som tillägg ska den
även ta ställning till om det
finns anledning att se över
ansvarfördelningen mellan

styrelse och revisor.
– Ett motiv är att revisorn

ska bli mer transparent i sin
rapportering, därmed utsät-
ter sig revisorn också för
större risk. Därför måste
gränsdragningen styrelse-
revisor  bli tydligare. 

Hur långt rådgivarens ansvar sträcker sig
har varit en aktuell fråga. Nyligen kom
Högsta domstolen med en dom som betrak-
tas som klargörande.

Men fortfarande finns frågetecken kvar.

Trots boomen – färre
uppdrag till konsulter

Fortsatt gråzon 
efter BDO-domen

Enligt en internationell 
undersökning bland bolags-
jurister väljer allt fler före-
tag att lösa sina juridiska
problem inhouse.  

I undersökningen, som

genomförts av Consero
Group, uppger 84 procent
av de svarande att deras
budget för juridisk rådgiv-
ning inte har blivit större,
jämfört med förra året. 

58 procent säger dessu-
tom att de planerar att
pressa priserna genom att
kräva alternativa ersätt-
ningsmodeller, rapporte-
rar Bloomberg,

Samtidigt säger hälften
av de svarande att den in-
terna juristavdelningen
har fått större budget un-
der året.

Dan Brännström, generalsekrete-
rare för branschorganisationen
FAR.
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Marknadens
bredaste utbud
av utbildning
inom juridik.
  

Utbildningsinstitut
ADVOKATER/JURISTER
med de främsta
CHEFER, LEDARE OCH HR
experterna
FASTIGHETSBRANSCHEN
OCH ENTREPRENADSEKTORN
och föreläsarna. 
REVISORER
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evisionspaketet innehål-
ler ett direktiv och en förord-
ning: 1) Direktiv (2014/56/EU)

om ändring av direktivet (2006/
43/EG) om lagstadgad revi-
sion av årsbokslut och

sammanställd redovisning (”revisionsdirekti-
vet”) samt 2) Förordning (2014/537/EG) med
särskilda krav avseende lagstadgad revision
av företag av allmänt intresse.

Paketet, som officiellt kallas EU:s revi-
sionsreform, beslutades efter långa förhand-
lingar och stor inverkan från lobbygrupper,
däribland den svenska organisationen för re-
visorer och rådgivare, FAR. 

Till slut enades Kommissionen, Europapar-
lamentet och Europeiska unionens råd om en
kompromiss vilken blev grunden för den nya
normgivningen. De övergripande målsättning-
arna för paketet är att höja revisionskvaliteten
och bidra till den finansiella stabiliteten. Reg-
lerna ska dessutom bidra till en mindre sårbar
revisionsmarknad och stärka revisorns kon-
trollerande och brottsförebyggande funktion.

Förordningen om revision i företag av all-
mänt intresse (public interest enterprises, PIE)

är direkt tillämplig i medlemsstaterna. PIE-
bolag är bolag vars aktier eller värdepapper är
upptagna till handel på en reglerad marknad
eller bolag med verksamhet inom bank och för-
säkring samt andra finansiella institutioner. 

Definitionen av PIE är i grunden beroende
av storlek samt antal aktieägare, anställda eller
andra intressenter och vilka företag som inne-
fattas kan variera mellan medlemsstaterna.

Direktivet måste till skillnad från förord-
ningen först implementeras i svensk rätt och
en kommitté har tillsatts med avrapportering 1
april 2015. Enligt det svenska kommittédirek-
tivet (Dir. 2014:36) har utredaren till uppdrag
att utarbeta nödvändiga lagförslag (i ABL, re-
visorslagen etcetera.) för att genomföra de reg-
ler som föreslås i EU-direktivet. 

Utredaren ska även utarbeta nödvändiga för-
fattningsförslag för att anpassa svensk rätt till
de regler som ingår i den direkt tillämpliga EU-
förordningen.

Utöver det som härstammar från EU:s rätts-
akter ska utredaren överväga om ansvarsför-
delningen mellan bolagsrevisorn och andra
bolagsorgan kan förtydligas. Det utökade upp-
draget är en konsekvens av att det råder en

Läxor från den globala finanskrisen präglar EU:s normgivning
inom det associationsrättsliga området. Nu har så turen kommit 
till revisionen. 

Efter viss uppståndelse har parlamentet antagit det så kallade 
revisionspaketet. 

Men ny reglering är vare sig orsak eller lösning till de nya omväl-
vande tider som stundar för revisionsföretagen.

Omvälvande
tider för
revisionsföretag

KO
M

M
EN

TA
R

ROBERT SEVENIUS

R
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osäkerhet kring hur revisorns ansvar för en
skada som uppkommit på grund av fel i bola-
gets redovisning är avgränsat i förhållande till
styrelsens och den verkställande direktörens
ansvar för samma skada. 

I detta avseende tar således kommittédirek-
tivet sikte på den uppmärksammade proble-
matiken i samband med de aktuella domarna i
Prosolvia (Hovrätten för Västra Sverige, T
4207-10) och Daydream (Högsta domstolen, T
3420-12).

Utredaren ska beakta riskerna för en ökad ad-
ministrativ börda för företagen och ska särskilt
beakta den svenska bolagsstyrningsmodellen
och svensk kod för bolagsstyrning.

Revisionspaketets huvudsakliga innehåll:

1. Byrårotation
Det som vållat hetast känslor inom revisions-
världen är den påtvingade maximala längden för
ett revisionsuppdrag, det vill säga revisionsföre-
tagen måste bytas ut med jämna mellanrum i en
så kallad byrårotation. En revisionsbyrå får in-
neha samma revisionsuppdrag i maximalt tio år
(även om vissa övergångsregler kan förlänga pe-
rioden) i ett PIE-bolag.

Bakgrunden till regleringen är att bolagsre-
visorn och granskningsobjektet blir ”överdri-
vet familjära” och det därmed uppstår ett hot
mot revisorns oberoende och opartiskhet. Re-
glering för revisorer fokuserar ofta på frågan
om oberoende.  Det är en olöslig konflikt efter-
som betalningen för revisionen av företagsled-
ningen måste komma från företagen själva och
företagsledningen har ett stort inflytande över
hur företagets kostnader ska allokeras. Lös-
ningen med rotation är inte ny, samma beve-
kelsegrunder fanns för införandet av maximala
mandattider för revisorer i den svenska aktie-
bolagslagen (ABL 9:21 och 21a). 

Revisionskåren opponerar sig alltid mot så-
dana förändringar men anpassar sig sedermera,
för att ibland senare tillstå att förändringen var
till det bättre. I detta fall hävdar man att byrå-
rotation kommer stärka dominansen av de fyra
stora revisionsorganisationerna istället för att,
vilket är syftet med regleringen, gynna konkur-
rensen på revisionsmarknaden. Eftersom ingen
kan veta exakt vilka konsekvenser – i en förän-
derlig, komplex och konkurrensutsatt miljö –

byrårotation kommer att få för oberoende, revi-
sionskvalitet och konkurrens inom revisions-
marknaden så är troligen farhågorna överdrivna.

2. Förbjudna tjänster och 
rådgivningstak
En annan kontroversiell fråga, som är ett större
hot mot revisionsvärlden på sikt, är förordnin-
gens förbud mot tillhandahållandet av vissa
icke-revisionstjänster. Revisorn, och revisions-
företaget hen tillhör, får varken direkt eller in-
direkt till det granskade PIE-bolaget tillhanda-
hålla vissa tjänster inom följande breda kate-
gorier:

l��Skattetjänster (bland annat upprättande 
av deklaration) och skatterådgivning

l��Förvaltning och beslutsprocess
l��Personaltjänster och löneadministration
l��Internrevision och intern kontroll
l��Värderingstjänster
l��Juridiska tjänster
l��Finansieringstjänster

Även om kategorierna till viss del preciserats i
förordningen och i en efterföljande skrivelse, samt
troligen måste preciseras än mer, så innefattar
uppräkningen många av de tjänster revisionsfö-
retagen erbjuder utöver lagstadgad revision.

Det är också inom dessa områden revisions-
företagen växer för närvarande och kan förvän-
tas ta marknadsandelar. De revisionsnära tjäns-
terna sponsrar så att säga de krympande
marginalerna i revisionsbranschen. Det gör det
komplicerat att förbjuda och begränsa revi-
sionsföretagens rådgivningstjänster med mindre
än att lönsamheten hotas.

Utöver det direkta förbudet för vissa icke-re-
visionstjänster sätter förordningen även upp
ett tak för rådgivningstjänster. En revisor och
revisionsföretag får inte tillhandahålla andra
rådgivningstjänster till granskningsobjektet
till en större volym än 70 procent av de ge-
nomsnittliga arvodena för revisionen under tre
år. De tillåtna rådgivningstjänsterna finns inom
revisions- och redovisningsområdet. 

Om de under ett enskilt år uppgår till mer än
15 procent måste det särskilt anmälas till
granskningsobjektets revisionsutskott som en
grund för diskussion om revisorns oberoende.

ROBERT SEVENIUS
EKON. LIC., JUR.KAND, 
VERKSAM SOM RÅDGIVARE
INOM FÖRETAGSFÖRVÄRV 
VID ARKIOS SWEDEN SAMT
FÖRFATTARE TILL BÖCKER 
OM FÖRETAGSFÖRVÄRV OCH
BOLAGSSTYRNING SAMT
KURSLEDARE VID SVERIGES
ADVOKATSAMFUND, 
LINKÖPINGS UNIVERSITET,
FÖRETAGSEKONOMISKA
INSTITUTET M FL.

ANTINGEN ÄR RAPPORTEN FRÅN REVISORN ”REN” OCH
INNEHÅLLER SÅLEDES INGA ANMÄRKNINGAR PÅ FÖRE-
TAGETS RAPPORTERING ELLER FÖRVALTNING. ELLER SÅ
ÄR DEN ”OREN” OCH DÅ BRAKAR HELVETET LÖST MED
KURSFALL, SÄNKTA KREDITBETYG OCH POTENTIELLA
SKADESTÅNDSKRAV. ’’
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Förbud och tak är givetvis också de en ope-
rationalisering av oberoendeproblematiken
inom revision. Situationen att revisorn grans-
kar ett underlag som skapats genom råd från
personer inom revisorns egna organisation är
bekymmersam. I den andra vågskålen ligger
att granskningsobjektens ledning och medar-
betare är som mest betjänta av att ta in råd
från de rådgivare som redan är insatta i före-
tagets verksamhet och utmaningar. Det går
med andra ord inte att helt förbjuda rådgiv-
ning till granskningsobjekt, men hur gränsen
ska dras är en öppen fråga.

3. Revisionsberättelsen
En viktig nyordning i direktivet är reglerna
kring revisionsberättelsen. Revisionsberättel-
sen har genom åratal av betygsinflation blivit
ett trubbigt och innehållslöst verktyg för bo-
lagsstyrningen. Antingen är rapporten från re-
visorn ”ren” och innehåller således inga anmär-
kningar på företagets rapportering eller för-
valtning. Eller så är den ”oren” och då brakar
helvetet löst med kursfall, sänkta kreditbetyg
och potentiella skadeståndskrav. Samtliga ak-
törer och intressenter inser att detta inte är en
hållbar situation, men ingen tar ansvar för att
lösa den.

I och med revisionspaketets implemen-
tering slopas standardiserade revisionsberät-
telser. Reglerna skiljer sig mellan PIE-bolag
och andra bolag.
Revisionsberättelsen ska enligt direktivet

(art. 28), som gäller alla bolag, innehålla ett re-
visionsuttalande, vilket är i linje med vad som
redan gäller enligt aktiebolagslagen (ABL
9:31). Den kan avlämnas utan reservation, med
reservation eller med avvikande mening. Om
revisorn inte kan lämna ett utlåtande ska re-
visionsberättelsen innehålla ett uttalande om
att revisorn avstår från att yttra sig.
Det som gör att revisionsberättelserna inte

kommer kunna ske standardiserat på samma
sätt som tidigare är att de enligt artikel 28 ut-
över revisionsuttalandet ska innehålla: 
1) En hänvisning till varje annat förhållande

som revisorn fäster särskild uppmärksamhet
på utan att det föranleder att revisionsuttalan-
det lämnas med reservation. 

2) Ett uttalande om alla eventuella väsent-
liga osäkerhetsfaktorer som avser händelser
eller förhållanden som kan medföra betydande
tvivel rörande företagets kapacitet till fortsatt
drift (going concern). För samtliga bolag ska
revisorn således uttala sig om företagets ut-
hållighet i framtiden, ett tydligt nytänkande
inom revision som hittills mestadels varit in-
riktad mot historiska omständigheter.

Förordningen för PIE-bolag (art. 10) in-
nebär att revisorn ska tillhandahålla följande
information till stöd för revisionsuttalandet:
i) En beskrivning av de viktigaste bedömda
riskerna för väsentliga felaktigheter, inklu-
sive bedömda risker för väsentliga felak-
tigheter på grund av bedrägeri.

ii) En sammanfattning av revisorns åtgärder
till följd av dessa risker.

iii) De viktigaste iakttagelserna med anled-
ning av dessa risker, i förekommande fall.

Varje bedömd risk för väsentliga felaktig-
heter ska innefatta en tydlig referens till de re-
levanta uppgifterna i den finansiella rapporten.
Revisionsberättelsen ska även innehålla en för-
klaring av i vilken utsträckning revisionen an-
setts kunna upptäcka oegentligheter, inklusive
bedrägeri. Det är även möjligt för medlemssta-
terna att lagstifta om ytterligare krav rörande
innehållet i revisionsberättelsen.
Revisorns rapportering blir således mer pro-

blembaserad och skräddarsydd i förhållande
till bolagets förutsättningar och det utförda re-
visionsarbetet. Inte bara faktiska iakttagelser
av brister och felaktigheter ska offentliggöras
utan revisorn ska även peka ut områden där
felaktigheter riskerar att uppdagas.

4. Revisionsutskottet
Ett för svensk del djupt problematiskt område
är EU:s reglering av bolagsstyrelsens revi-
sionsutskott. Den första regleringen av revi-
sionsutskott infördes i ABL 2009 (ABL 8:49a
och 49b) och redan då misslyckades lagstifta-
ren med att anpassa regleringen till svenska
förhållanden.
I den gällande ABL 8:49b pkt 4 stadgas såle-

des att en av revisionsutskottets uppgifter är
att ”granska och övervaka revisorns opartisk-KO
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het och självständighet och därvid särskilt
uppmärksamma om revisorn tillhandahåller
bolaget andra tjänster än revisionstjänster”.
Eftersom revisionsutskottet är en del av sty-
relsen (eller utgörs av hela styrelsen) uppstår
en olycklig situation där den granskade grans-
kar sin granskare. Det verkar i motsatt rikt-
ning till de övriga medlen för att värna
revisorns oberoende mot bolagsledningen.
Den nya regleringen lägger lök på laxen. I

PIE-bolag ska revisionsutskottet ”ansvara för
urvalsförfarandet vid val av en eller flera
lagstadgade revisorer eller revisionsföretag
och utfärda rekommendationer om vilken
eller vilka lagstadgade revisorer eller revi-
sionsföretag som ska utses”. Även om det i
praktiken redan är företagsledningen genom
revisionsutskottet (i enlighet med ABL 8:49b
pkt 5) som bereder upphandlingen av reviso-
rer till förmån för valberedningen som före-
slår revisor till bolagsstämman innebär detta
en känslig hierarkisk fråga för svensk bo-
lagsstyrning. I vanlig ordning kommer den
förfelade diskussionen om ”det femte bolags-
organet” upp.
Enligt mitt förmenande bör den svenska ut-

redningen ta ett förnyat grepp om denna fråga.
Det möjliggörs bland annat genom att hela re-
visionsdirektivets artikel 39 om revisionsut-
skottet ersätts med ny reglering. Det behövs
bara en nytolkning i två delar utifrån svenskt
bolagsstyrningsperspektiv.

Gällande ABL 8:49b pkt 4.Utskottets upp-
gift omtolkas till att vara: att tillse att före-
tagsledningen (och förvisso själva styrelsen)
inte agerar på ett sådant sätt att de kompro-
metterar bolagsrevisorn. Revisionsutskottet
skulle under en sådan regim ha till uppgift att
kontrollera vilka sidouppdrag företagsled-
ningen ger revisorn och i vilken omfattning
detta sker. Genom att övervaka och i förekom-
mande fall stoppa sidouppdrag får utskottet en
aktiv roll i att värna revisorns oberoende, utan
att för den skull faktiskt överpröva detta bo-
lagsorgan. En sådan reglering skulle bättre
överensstämma med den svenska bolagsstyr-
ningsmodellen.
Kommande ”ABL 8:49b pkt 5”. Utskottets upp-

gift tolkas som att revisionsutskottet ansvarar

’’
BOKFÖRING OCH REDOVISNING RÄKNAS
ALLMÄNT SOM EN AV DE BRANSCHER SOM
PÅVERKAS MEST AV AUTOMATISERING 
I FRAMTIDEN. 
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gentemot valberedningen för urvalsförfa-
randet rörande revisorer.
Revisionsutskottet blir här underställd

den av aktieägarna utsedda valberedningen,
istället för att revisionsutskottet och därmed
styrelsen på ett missledande sätt blir ansva-
rig för valet av sin egen granskare.
Men för förändring och värn av den sven-

ska modellen för bolagsstyrning krävs ett
kreativt förhållningssätt från utredningen
visavi det nya direktivet.
Omreglering och skärpningar till trots är

inte EU det stora hotet mot revisionsvärl-
dens tradition och lönsamhet. Istället finns
det stora tekniska utmaningar på horisonten.
FAR, organisationen för revisorer och rådgi-
vare, publicerade för ett år sedan en fram-
tidsstudie Framtidens rådgivning, redovis-
ning och revision – en resa mot år 2025 (FAR
och Kairos Future). Studien är en bred un-
dersökning och involverade både branschfö-
respråkare och externa representanter.

Bland många faktorer diskuteras den
pågående digitaliseringen inom redovis-
nings- och revisionsområdet. Bokföring och
redovisning räknas allmänt som en av de
branscher som påverkas mest av automati-
sering i framtiden. 
Digitalisering av redovisning, bokföring

och verifikat är ett faktum, allt mer av före-
tagens information finns digitalt. Många
gånger finns information som ligger till
grund för den ekonomiska styrningen och
rapporteringen i företag inte i fysisk form
vid något tillfälle. Det motsvaras även på an-
vändarsidan, där beslut fattas på basis av di-
gital information via media, börs och inter-
net. Informationsflödet automatiseras fort-
löpande och analys, rapportering och styr-
ning kan ske i realtid.
Digitalisering av kontroll och revision är

också i vardande. En gemensam beckning för
denna typ av programvaror är datorstödda
revisionsverktyg och -tekniker (computer as-
sisted audit tools and techniques, CAATT).
Det är programvaror som kan hantera ex-
tremt stora datamängder och identifiera
transaktioner, mönster och samband som en
mänsklig hjärna behöver långt tid för att för-

stå. Inom finansbranschen finns redan pro-
gramvaror för mönsterigenkänning i insider-
handel och bedrägeridetektion (fraud detec-
tion software).

Automatisering av professionella pro-
cesser är ännu i sin linda. Våra datorer arbe-
tar för närvarande i ett deterministiskt uni-
versum, det vill säga resultaten är förutsäg-
bara utifrån datorns indata och program-
mering. På sikt kommer dock datorer alltmer
arbeta i en probabilistisk miljö, det vill säga
resultaten är de mest sannolika men inte
nödvändigtvis de enda sanna. 
Ett steg mot detta är exempelvis IBM:s

dator Watson som vann den amerikanska
versionen av frågesporten Jeopardy mot två
mänskliga mästare. Därtill kan tilläggas att
det existerar programvaror som kan skriva
ekonomiska analyser och rapporter på ett för
användarna intresseväckande och begripligt
sätt, bl.a. nyttjas redan sådana programvaror
av vissa amerikanska affärstidningar för att
skriva finansartiklar. 
Det finns således system för att ställa frå-

gor, göra kontroller, få svar och begripliga
rapporter helt och hållet digitalt.
Sammantaget är det sannolikt att effektiva

nyskapande informationssystem för redo-
visning, revision och ekonomisk rådgivning
kommer att utvecklas i en nära framtid. Det
innebär att de mänskliga revisorernas rele-
vans och roll står inför kraftig förändring.
Att fokusera för mycket på traditionella rol-
ler och förändrade normer i anslutning till
dem är enkom ett recept till att bli obsolet. 

Artikeln har tidigare publicerats i Blendow Lexnova.
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