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LEDARE

n överväldigande majoritet av delta-
garna i Legally yours undersökning Tviste-
barometern uppger att de helst vill lösa en
tvist med hjälp av medling; 84 procent. Re-
sultatet pekar på det självklara: att många
parter vill försöka komma överens innan en
segdragen domstolsförhandling inleds,

eller en skiljenämnd kallas in. 
Många av de som svarat på undersök-

ningen tycker att också skiljeförfaranden
börjat ta alltför lång tid. En annan vanlig
invändning är att kostnaderna blir för höga.
Klienterna vill ha mer kontroll över tvisten –
hur länge den varar och hur mycket den kostar.

Advokaten Magnus Bernro på LA Partners
i Malmö menar att många konsulter inte tar
denna oro på tillräckligt allvar:
– Jag ser ingen egentlig sjukdomsinsikt kring de

enorma kostnadsökningarna i tvisterna, säger han
i vårt reportage längre fram i den här utgåvan.
Att medling som tvistelösningsmetod då inte

fått större spridning är därför anmärkningsvärt.
Experter som jag varit i kontakt med konstaterar
att medling är ”lite svårsålt” för svenska klienter.
James Hope på Vinge säger att lösningen ibland
kan hittas hos det juridiska ombudet:
– Det finns en uppfattning att om man föreslår
medling så är man svag som part. Om man har

ett case och är en riktig advokat, så slåss man.  

Eric Runesson på Sandart har en annan
reflektion:
– Den som i en medling tar ansvar för ett

förlikningsbeslut kan ju lätt bli kritiserad,
”Varför gav ni bort tio miljoner?” Den frågan
kanske management inte vill ha. Då kan det vara
bekvämare att lämna bort bestämmanderätten
till en domstol. 
Vi skriver också om masstvisterna om tryckeri-

momsen, framtiden för Skiljedomsinstiutet vid
Stockholms handelskammare och mycket annat.
Trevlig läsning!

Klienterna vill medla –
advokaterna tar gärna strid

PETER JOHANSSON,
chefredaktör
Telefon 070–620 39 39
E–post
peter.johansson@blendow.se
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UNDERSÖKNING 

4 | Därför tvistar företagen
avtal, arbetsrätt och ansvarsfrågor är de 
vanligaste situationerna som leder till tvister. 
det framgår av legally yours undersökning 
bland inköpare av juridiska tjänster.

8 | Priset spelar större roll
Klienterna blir mer priskänsliga – och bättre på att själva skaffa
sig kontroll över tvisterna.
det menar en rad av sveriges främsta experter på tvistelösning.

– Jag ser ingen egentlig sjukdomsinsikt kring de enorma kost-
nadsökningarna i tvisterna, säger magnus bernro på la Partners.

16 | Majoriteten vill ha medling
en kraftig majoritet av inköparna av juridiska tjänster vill helst
avgöra en tvist genom medling, enligt deltagarna i legally yours
undersökning tvistebarometern.
men i praktiken har tvistlösningsmetoden svårt att  etablera sig.

24 | Så tog MSA plats i tvisternas 
Champions League

32 | Tusentals tvister om 
tryckerimomsen. 
Nu har frågan hissats till HD

44 | Tvist and shout 
så slutade popsveriges mes infekterade osämja. 

52 | Seger för Centrum för rättvisa 
förlikning i Polishögskolemålet. 

54 | När civilrätten tar över
mårten schultz och Robert aschberg tänker föra skadestånds-
rätten till folket

SKILJEFÖRFARANDEN 

60 | Konkurrensen om 
skiljetvisterna hårdnar 

nu moderniserar stockholms handelkammares skiljedoms-
institut sina regler.

68 | Så ska fler kvinnor 
bli skiljemän

PORTRÄTT 

78 | ”Gärna en bolagsjurist i HD”
som Högsta domstolens nye ordförande tänker stefan lindskog
fullfölja det förändringsarbete som redan inletts. 
i en stor intervju beskriver han domstolens framtida utmaningar.
Han berättar också vilka expertkunskaper han vill se represente-
rade bland nya justitieråd.

94 | Årets 10 mest 
oväntade stämningar

bland annat stämdes skådespelerskan mila Kunis för att 
ha stulit en höna.

KRÖNIKA

Christer danielsson skriver om värdet av att specificera 
tvistelösningsmetod med en kombinationsklausul.

KOMMENTAR

advokat bengt bolin skriver om likheterna mellan att processa
och spela poker. 

foto omslag: R�digeR Rebmann /123Rf
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’’
Språket måste upp till en väldigt hög nivå, 
men kanske inte till den allra högsta”

MSA:s ROBIN OLDENSTAMom byråns internationella framgångar 
Sidan 24

80

60
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94
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68
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FOTO: JONTE WENTZEL  //  123.RF.COM  //  NIKLAS LARSSON, JORDAN STRAUSS / TT
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Avtal, arbetsrätt och ansvarsfrågor. 
Det är de vanligaste situationerna som
leder till tvister. Det framgår av Legally
yours undersökning bland inköpare av
juridiska tjänster.

TVISTER
AVTAL
leder till flest
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SITUATIONERNA SOM LEDER TILL TVISTER
FLERA ALTERNATIV FICK ANGES

51,9 %      42,7 %     20,5 %      18,9 %     18,4 %      17,3 %       11,9 %       11,4 %      6,5 %         4,3 %
AVTAL             ARBETSRÄTT ANSVARS-

FRÅGOR 
ENTREPRE-

NADRÄTT 
LEVERANS-

FRÅGOR 
SKADESTÅND IMMATERIAL-

RÄTT
FÖRETAGS-

ÖVERLÅTELSER
FASTIGHETER MILJÖRÄTT 

63% 37%

16,6 %

13,3%

70,1%
KVINNAMAN

MER PENGAR
PÅ TVISTELÖSNING

MINDRE PENGAR
PÅ TVISTELÖSNING

OFÖRÄNDRAT

KOMMER NI ATT
LÄGGA MER ELLER 

MINDRE PENGAR
PÅ TVISTELÖSNING

NÄSTA ÅR?

BANK & FINANS BIOTEKNIK, 
LÄKEMEDEL

& LIVSMEDEL

FASTIGHETER 

BRANSCHERNA SOM TROR ATT DE 
KOMMER ATT LÄGGA MER PENGAR 
PÅ TVISTER  UNDER NÄSTA ÅR

FÖRDELNING
MÄN-KVINNOR

33,3 % 30 % 16,7 %

6 |  L E G A L L Y  Y O U R S  |  3  |  2 0 1 5

TVISTER OCH SKADESTÅND

UNDERSÖKNING

Legally yours har undersökt
hur vd:ar och andra köpare av ju-
ridiska tjänster upplever behovet
av tvistelösning. Mer än hälften
av de svarande – 51 procent –
säger att det är oklarheter kopp-
lade till avtal som är den vanli-
gaste orsaken till tvister. 
Andra vanliga orsaker är arbets-

rättsliga situationer, ansvarsfrå-
gor och entreprenadrättsliga situa-
tioner. 
12 procent av de svarande läg-

ger över 500 000 kronor om året
på tvistelösning. Av dem satsar
mer än varannan över en miljon
kronor. 
Av dessa gör en knapp tredjedel

bedömningen att de kommer att
lägga mer pengar på tvistelös-
ning under de kommande tolv-
månaderna- Lika många tror att
de kommer att satsa mindre
pengar på att lösa tvister, övriga

bedömer att de kommer att ligga
kvar på samma nivå som i dag.
Sett till den totala mängden

svarande så gör 16,6 procent 
bedömningen att de kommer att
satsa mer pengar på tvister under
de kommande tolv månaderna. 
Bland de svarande som huvud-

sakligen är verksamma i västra
Sverige så angav drygt 20 pro-
cent att behovet kommer att öka
under året.
Södra Sverige gör en annan 

bedömning, där tror knappt tio
procent att tvisterna blir fler.
De svarande som är verk-

samma inom bank& finans re-
spektive bioteknik, läkemedel och
livsmedel anar flest tvister i den
nära framtiden, 33,3 respektive
30 procent av deltagarna i dessa
respektive branscher anger det
svarsalternativet.

4_7_Tvist_Barro  2015-06-09  15.10  Sida 6



L E G A L L Y  Y O U R S  |  3  |  2 0 1 5  |  7

gör bedömningen att de kommer att satsa
mer pengar på tvister under de kommande
tolv månaderna. 

16,6 %
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Bara de senaste åren har vi sett att
det blir allt vanligare att klienten
kräver prisuppgift innan man kör
igång en tvist. JAMES HOPE’’
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KLIENTERNA
VILL  HA  MER
KONTROLL

Experterna om 
tvistemarknaden

Klienterna blir mer priskänsliga – och bättre på att själva
skaffa sig kontroll över tvisterna.

Det menar en rad av Sveriges främsta experter på
tvistelösning.

Advokaten Magnus Bernro menar att många konsulter 
inte tar kundernas oro på allvar:

– Jag ser ingen egentlig sjukdomsinsikt kring de enorma
kostnadsökningarna i tvisterna, säger han. AV PETER JOHANSSON

8_15_Prispress  2015-06-09  15.14  Sida 9



arknaden för tvistelösning präg-
las av klienter som vill hålla i kostna-
derna – och som blir allt bättre på att
hantera tvisterna. 

Det menar de experter som Legally
yours har varit i kontakt med.

– De tvister vi ser blir mer och mer
komplexa, ofta med ganska komplice-
rat tekniskt innehåll. säger Jonas Be-

nedictsson på Baker & McKenzie.
– Jag har en känsla av att våra klienter på se-

nare tid lite grann drar sig för att processa där det
inte är nödvändigt. Frågor av enklare beskaffenhet
försöker man i ännu större utsträckning än tidi-
gare att förlika. 

– Att processa tar oerhörd kraft och kostar stora
pengar. I slutändan är man ändå hänvisad till
någon annans bedömning och det kan bli stor be-
svikelse. Att tvista för en principfrågas skull, om
inte principen är affärskritisk, ser jag alltmer säl-
lan och försöker också avråda från. 

Magnus Bernro, på Malmöbaserade advokat-
byrån LA Partners, instämmer:

– Jag upplever att fler företagsledare har blivit
försiktiga med kostnadsnivåerna. 

– Våra klienter är ofta medelstora, ägarledda
företag, Då är ledningen allt oftare angelägen om
att inkludera skiljeklausuler med förenklade skil-
jeförfaranden. Man är rädda för kostsamma stora
skiljeförfaranden men även domstolsprocesser
anses av vissa vara för kostsamma.

– Men förenklade skiljeförfaranden är inte all-
tid rätt metod. Alla tvister är inte möjliga att

driva på det sättet. Många har en komplexitet
som inte passar för formen. De begränsningar
man försöker åstadkomma med förenklat skilje-
förfarande är inte alltid relevanta. Vi som ombud
måste se till att det blir rätt form, till exempel
genom att aktivt driva frågan om ett nytt, bättre
anpassat, skiljeavtal. 

10 |  L E G A L L Y  Y O U R S  |  3  |  2 0 1 5

TVISTER OCH SKADESTÅND

UNDERSÖKNING

t

Man möter ofta advokater där
processföringen svämmar över 
av sakomständigheter. MAGNUS BERNRO,LA & PARTNERS’’

M
Magnus Bernro, på malmöbaserade advokatbyrån LA Partners.

8_15_Prispress  2015-06-09  15.14  Sida 10
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Frågor av enklare beskaffenhet 
försöker man i ännu större utsträckning
än tidigare att förlika. JONAS BENEDICTSSON, BAKER & MCKENZIE’’
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TVISTER OCH SKADESTÅND

UNDERSÖKNING

’’
Klienterna är mer
intresserade av att
lägga upp en 
bestämd handlings-
och kostnadsplan

James Hope, chef för Vinges tvistelösnings-
grupp, noterar liknande förändringar:
– Klienterna har blivit mycket mer priskänsliga.

Bara de senaste åren har vi sett att det blir allt van-
ligare att klienten kräver prisuppgift innan man
kör igång en tvist. 
– Samtidigt blir bolagen mer kompetenta på att

hantera tvister. Bolagsjuristens roll blir allt vikti-
gare och man tänker oftast kommersiellt, inte bara
om juridiken. Man ställer också högre krav på oss
advokater.
Bengt Bolin, Lindahl:
– Klienterna är mer intresserade av att lägga

upp en bestämd handlings- och kostnadsplan för
hur tvisten skall hanteras, på motsvarande sätt
som för andra projekt. God processvana och erfa-
renhet för att förutse kostnaderna på de olika sta-
dierna av en tvist är till stort stöd för klienterna
när det gäller att fatta beslut om hur man skall fo-
kusera, prioritera och gå vidare.  
Bengt Bolin konstaterar att många klienter ak-

tivt arbetar för att minska tvisterna. 
– Det kan göras på olika sätt, till exempel i sam-

band med avtals ingående, genom utformning av
avtal, men även vid uppläggning av avtals- och be-
talningsmodeller och tydliga rutiner för contract
management. 
Magnus Bernro på LA Partners anser att många

advokater inte tar klienternas oro för skenande
kostnader på allvar:
– Jag ser ingen egentlig sjukdomsinsikt kring

de enorma kostnadsökningarna i tvisterna.
– Tidigare såg vi två advokater på varje sida. Nu är

det allt som oftast fyra, eller fem i många  skiljepro-
cesser. 
– Vad gäller dokumentation så är det inte längre

ovanligt med 400–500 sidor i inlaga, de sväller på ett
infernaliskt vis. Det är en tendens som rinner neråt
i systemet, även till mindre tvister. Man möter ofta
advokater där processföringen svämmar över av sak-
omständigheter. Fler måste våga destillera infor-
mationen. 
Skiljeförfaranden är fortfarande en dominerande

tvistelösningsmetod i samband med kommersi-
ella avtal, menar Therese Isaksson, Lindahl:
–Möjligen är det något fler svenska parter än tidi-

gare som förespråkar domstolsförfarande, säger hon.
Bengt Bolin, Lindahl.
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– Samtidigt finns en trend mot att ha särskilda
mekanismer i avtal för frågor som kan brytas ut,
till exempel värderingsfrågor, som ska avgöras av
särskild expert.  

James Hope, Vinge: 
– De internationella tvisterna har ökat något i

antal. Oroligheter kring Ryssland skapar tvister,
inklusive vissa väldigt stora tvister. 

– I Sverige anses tingsrätten ha svårt att han-
tera kommersiella tvister som kan ta alldeles för
lång tid i domstol.

– Men i vissa tvister är domstol ett klart bättre al-
ternativ, till exempel där det finns flera olika par-
ter. Och i de tvister där man behöver ha prejudikat. 

Jonas Benedictsson, Baker & McKenzie:  
– Skiljeavtalets attraktionskraft beror mycket

på omständigheterna, vem är motpart, vad kom-
mer en eventuell tvist att i så fall troligen avse, var
ska en dom verkställas? Vissa klienter har skepsis
mot domstolar, andra mot kostnaderna för ett skil-
jeförfarande. 

’’
Möjligen är det fler svenska 
parter än tidigare som förespråkar 
domstolsförfarande. THERESE ISAKSSON, LINDAHL

Therese Isaksson,
Lindahl.

t
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TVISTER OCH SKADESTÅND

UNDERSÖKNING

– Personligen föredrar jag skiljeförfarande i
kommersiella tvister. Förutsebarheten av be-
dömningarna blir betydligt bättre eftersom man
kan påverka vilka som dömer och handlägg-
ningen präglas av ett intresse för tvistefrågorna
som man numera endast undantagsvis stöter på i
domstol. Det är helt enkelt roligare

Har klienterna blivit mer eller mindre pris-
känsliga? 
– Egentligen inte. I valet mellan domstol och
skiljenämnd –om det valet finns – kan sådana dis-
kussioner förekomma, men i övrigt är våra klien-
ter helt på det klara med att processande kostar
stora pengar om man vill ha erfarna och duktiga
ombud. Om man bara tvistar när det verkligen be-
hövs betyder det ju också att utfallet är viktigt. Då
chansar man inte och väljer annat ombud av kost-
nadsskäl, säger Jonas Benedictsson.
Magnus Bernro arbetar regelbundet med pro-

cesser där danska parter är inblandade.
– På andra sidan sundet är de mer processinrik-

tade. Där känns en tvist mer oproblematisk. I Sve-
rige finns det fortfarande ett väldigt tydligt
strävande efter konsensus. 
Då kan resultatet ibland leda till affärsmässigt

felaktiga beslut, menar han:
– Även då det är uppenbart att själva relationen

är så skadad att man inte kan fortsätta göra affärer
med varandra så upplevs själva tanken på en pro-
cess som så svår att man hellre väljer att förlikas.
– Man träffar förlikningar som inte är i nivå

med processläget, för att man vill undvika kon-
flikt. 
– I grunden är det allt som oftast trots allt ett

sunt affärsmässigt övervägande. En process drä-
nerar mycket energi hos en klient. Det kräver
mycket i form av medverkan. Många blir överras-
kade av hur mycket jobb och engagemang som
behövs, säger Magnus Bernro.     l

Trender 
PÅ TVISTEMARKNADEN

På andra sidan sundet är de mer 
processinriktade. Där känns en 
tvist mer oproblematisk. magnus�bErnro’’

Bengt Bolin: 
– Tvister�kring�aktieägande�ser�ut�att�bli�mer�vanliga.�Det
kan�gälla�aktieägaravtal�som�inte�är�helt�genomtänkta
och�där�tvisten�avser�vad�delägare�har�rätt�att�göra,�eller
inte�får�göra,�eller�vad�som�avses�hända�när�någon�delä-
gare�lämnar�eller�bryter�mot�avtalet.�En�annan�situation
är�tvister�kring�ägande�i�bolag�där�det�överhuvudtaget
inte�finns�något�aktieägaravtal.�

Magnus Bernro:
– De�senaste�åren�har�vi�sett�flera
tvister�mot�revisionsbyråer.
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TVISTER OCH SKADESTÅND

UNDERSÖKNING

SKILJENÄMND
FÖR  DYRT  OCH  TAR
FÖR  LÅNG  TID

Klienterna:

En kraftig majoritet av inköparna av juridiska tjänster
vill helst avgöra en tvist genom medling, enligt delta-
garna i Legally yours undersökning Tvistebarometern.
Men i praktiken har tvistlösningsmetoden svårt att  
etablera sig.

– Det finns en uppfattning att om man föreslår 
medling så är man svag som part, säger James Hope på
Vinge. AV PETER JOHANSSON
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FOTO: DENIS ISMAGILOV // 123.COM
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TVISTER OCH SKADESTÅND

UNDERSÖKNING

Legally yours stora undersökning bland inkö-
pare av juridiska tjänster så tillfrågades delta-
garna hur de helst skulle vilja lösa en tvist.

En överväldigande majoritet uppger att de
helst vill avgöra en tvist med hjälp av medling, 84
procent.

Att göra upp i domstol intresserar betydligt
färre, bara 6 procent anger detta alternativ. 

Dryga 9 procent föredrar skiljenämnd. 
I praktiken är medling en mindre vanlig metod

i samband med kommersiella tvister.
– Det är synd att medling är så ovanligt i

Sverige, säger James Hope på Vinge.
– Det borde vara självklart för bolag

som är inblandade i en tvist att vilja för-
söka avgöra den genom medling. 

Jonas Benedictsson på Baker &
McKenzie:

– Medling är fortfarande
lite svårsålt, i alla fall för
svenska klienter. De har ofta
fört den typen av förhand-
lingar själva innan de be-
slutar sig för att ta nästa
steg och tror normalt inte
att det kommer att hjälpa. 

– Men ytterst beror det på
vad tvisten gäller. En del tvister läm-
par sig för medling, andra inte

Internationellt är det vanligt med medling i
kommersiella tvister. Det förekommer lagstift-
ning om att göra medlingsförsök innan domstolen
tar över, säger Jonas Benedictsson.

– Det finns många fall där det inte fungerar,
men också många fall där det fungerar, konstate-
rar James Hope.

– Här i Sverige har vi inte riktigt samma tänk.
Ofta är det advokaterna som vill fortsätta så som
de alltid har gjort, och ta alla tvister till domsto-
len och inte tänka nytt.

– Samtidigt har domstolarna varit duktiga på
att få förlikningar till stånd inom ramen för dom-
stolstvisterna. det gör man inte i samma ut-
sträckning i andra länder.

– Men förlikning handlar om att förlika just

den här tvisten. Medling är en betydligt bredare
lösning. Fokus ligger på att få bästa möjliga lös-
ning på den kommersiella situationen. Det är inte
nödvändigtvis samma sak.

Hur stor är kunskapen om medling i näringsli-
vet, blandas det till exempel ihop med förlik-
ning?
– Ja, jag tror att kännedomen är ganska liten i
Sverige, säger James Hope. 

Magnus Bernro, tvistelösningsexpert på mal-
möbaserade advokatbyrån LA Partners, håller
med:

– Jag förstår inte riktigt varför vi inte når den
nödvändiga kritiska massa

som krävs för ett brett ge-
nomslag. 

– Det är viktigt att vi får
fler välutbildade medlare.

Att få klienterna att inse
skillnaden mellan förliknings-
domare som lägger ämbetet i
vågskål och skall tvinga par-
terna att mötas på mitten

och en medlare, som strävar
efter ett mer sofistikerat arbete,

säger han. 
Många bolag vill begränsa budgeten för tvis-

ten – och ha löpande kontroll över kostnaderna. 
– Då måste man överväga andra lösningar, som

medling, säger James Hope.
– Det blir bättre att lösa tvisten inom kanske

sex veckor i stället för låt säga 18 månader.  Och
att det då kostar kanske 100 000 euro i stället för
två miljoner.  Men det krävs att någon uppmanar
företagen att tänka nytt. Det bästa vore om det
kom från dem själva, säger James Hope.

Han upplever att advokater ofta är tveksamma
till medling.  

– Det finns en uppfattning att om man föreslår
medling så är man svag som part. Om motparten
tar upp frågan om medling så har den ingenting
att säga egentligen. Om man har ett case och är en
riktig advokat, så slåss man. Det är det gamla sät-
tet att se på saken. Men i ramen för förhandling i

’’

I

Det blir bättre att lösa tvisten inom
kanske sex veckor i stället för låt säga 
18 månader.  Och att det då kostar kanske
100 000 euro i stället för två miljoner.

JAMES HOPE
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Jag vill inte skicka budskapet att det bästa 
är att förlikas till varje pris. Ibland måste
man driva caset hela vägen. JAMES HOPE’’

16_23_Medling  2015-06-14  13.47  Sida 19
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TVISTER OCH SKADESTÅND

UNDERSÖKNING

Skiljedom är omfattande, dyrt och passar bara riktigt stora
mål. Offentligt är långsamt och ovisst.
Helst bör man komma överens innan, i komplexa tvister
förordar jag nog domstol före skiljenämnd.
Domstol är dyrt och osäkert, bättre att i slutänden komma
överens, men inte utan juridisk tolkning av avtal och med
juridisk support.
Skiljenämnd är dyrt och börjar ta för lång tid. Domstol tar
lång tid och utslaget kan vara oförutsägbar. Medling blir en
avvägd lösning, båda parter accepterar den och kan gå vi-
dare.
Vi brukar lösa oenigheter innan det går för långt, eftersom
vi har långa avtal och är intresserade av fortsatt samarbete.
Skiljenämnd känns bättre, att gå till domstol känns inte bra.

LÖSA TVISTER
Så vill klienterna helst
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Medling i kommersiella tvister infördes i USA för att domstolsprocesserna blev för långa och för dyra. på många håll har 
medling blivit i det närmaste obligatoriskt. I Sverige har Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut och Västsvenska
handelskammaren i Göteborg tagit fram regler för att underlätta hanteringen av kommersiella tvister genom medling.

medlingen så kan man slåss hur mycket man vill.
– Men jag vill inte skicka budskapet att det bästa är att

förlikas till varje pris. Så är det inte alls. Ibland måste
man driva caset hela vägen, säger James Hope.
Han säger att man i fler avtal skulle kunna införa 

en klausul om att parterna ska försöka medla innan de
sätter igång en eventuell domstolstvist.

– En annan lösning är att låta bolagsjuristerna disku-
tera medling. Budskapet blir bättre på det sättet. De kan
enklare lyfta fram behovet av ett tänka framåt. Ett van-
ligt problem i tvister är annars att man skickar sina
vapen mot varandra utan att faktiskt sätta sig ned och
diskutera.    l

HUR VILL 
DU HELST LÖSA 

EN TVIST?

84 %

9,6 % 6,4 %
I DOMSTOLI SKILJENÄMND

MEDLING
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UNDERSÖKNING

MEDLING
”Den som föredrar

Eric Runesson, tvistelösningsexpert på advo-
katbyrån Sandart & Partners, är en av Sverige
mest erfarna medlare i kommersiella tvister:
– Under många år har vi försökt öka medveten-

heten om medling. Tidigare var vi vana vid tradi-
tionell domstolsmedling, där en domare talade i
enrum med parterna utifrån ett i huvudsak juri-
diskt perspektiv. Fokus låg på att utvärdera caset.
Men den typ av medling som jag tror att klien-
terna är intresserade av är intressebaserad och
utgår från klienternas behov snarare än rättighe-
ter och skyldigheter, säger han.
– Medling kräver att det är affärsbeslutsfat-

tarna som accepterar att de är ägare av tvisten
och själva tar ansvar för lösningen som ofta blir en
kompromiss. Det kan vara skönt för företagsled-
ningar, som inte är ägarledda, att lämna över an-
svaret till domstolen, då blir det lite jobbigt att ta
ansvar för att förlika en tvist. Utgångspunkten
blir ju ändå att om svarande och kärande båda
tycker att de har rätt i en medling så blir det inte
genomslag för positionerna som om de har defi-
nierats rättsligt.
– Den som i en medling tar ansvar för ett för-

likningsbeslut kan ju lätt bli kritiserad ”Varför
gav ni bort tio miljoner?” Den frågan kanske ma-
nagement inte vill ha.  Då kan det många gånger
vara bekvämare att lämna bort bestämmanderät-
ten över tvisten till en domstol, då kan man i stäl-
let hänvisa till domstolens beslut och behöver
inte själv ta ansvar. Det är förmodligen en faktor
som gör att det är svårt med medling för bolag
som inte är ägarledda.

Vad kan Sverige lära av internationella exempel?
– Jag vet inte om Sverige har så mycket att lära.
Kunskapen finns, och vi blir allt bättre på att ut-
bilda duktiga medlare. Tiden för lärande är förbi.
Det handlar om att implementera och sätta läran-
det i verket. 
– Utomlands finns exempel på regelverk som gör

medling mer eller mindre obligatorisk. Du måste
medla annars kan det få kostnadskonsekvenser.
Men efter en resultatlös medling måste du ändå gå
in i en domstolsprövning. I Sverige är medlingen
frivillig och det tycker jag att den ska förbli. 
Eric Runesson menar att medling i dag funge-

rar som en kvalitetssäkring. 

Tiden för lärande 
är förbi. Det handlar
om att implementera 
och sätta lärandet
i verket. 
– I mina medlingar brukar jag säga att att en

lyckad medling inte nödvändigtvis innebär att
man nått en förlikning utan att parter och ombud
känner att det här var en väl spenderad dag, nu
har vi kvalitetssäkrat vårt beslut att ta den här
tvisten till rättegång. Det är framgånskriteriet
för en medling. Ibland innebär den kvalitetssäk-
ringen att det blir tydligt att det är bättre för par-
terna att förlikas. Ibland innebär den att man ska
pröva tvisten rättsligt. Men det finns sällan an-
ledning att  avstå från kvalitetssäkringen efter-
som rättegångar blivit så pass resurskrävande
och dyra att föra. l

’’
Eric Runesson, tvistelösningsexpert hos Sandart & Partners.

kan lätt bli kritiserad”
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Vi är en affärsjuridisk partner som ger dig exakt 
det du behöver. Inget onödigt. Inget oklart.

Läs mer om oss på www.lindahl.se/ingetoklart

RAKT PÅ SAK.
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TVISTER OCH SKADESTÅND
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CHAMPIONS
LEAGUE
till tvisternas

Så tog sig
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Mannheimer Swartling är vd:arnas 
favoritbyrå när de ska välja tvistexperter. 
Det framgår av Legally yours undersökning.
Under det senaste decenniet har byrån tagit steget 

till att bli en världsspelare inom tvistelösning.
– MSA spelar i gruppspelet i Champions League

– vi andra är inte ens med i tredje kvalomgången, menar
en anonym delägare på en annan byrå. 

AV PETER JOHANSSON
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UNDERSÖKNING

id millennieskiftet fattade Mann-
heimer Swartling ett strategiskt beslut

–att etablera sig i den internationella eli-
ten bland tvistelösningsbyråer.
– Vi såg att våra klienter – företrädesvis

börsbolag och andra stora bolag – i allt
högre grad rörde sig utanför Sveriges grän-

ser. Vi bestämde oss för att följa efter dem i så
hög utsträckning som vi kunde, säger Robin Ol-

denstam, ordförande för Mannheimer Swartlings
tvistelösningsgrupp.

– Vi hade goda relationer med dem,  och vi såg
ingen anledning till att överge de relationerna
bara för att ärendena lämnade den svenska are-
nan. Tvärtom, vi ville stärka våra relationer till
dem på de stora strategiska marknader de givit
sig in på. Vi ville kunna serva dem, både från Sve-
rige och från vara lokala kontor utomlands.

Tvistelösningsgruppen satte upp två viktiga
målsättningar:

– Vi skulle bli förstahandsvalet för stora kom-
mersiella tvister som kommer till Sverige, säger
Robin Oldenstam.

– Det var vår vision. Det finns givetvis många
skäl till att det inte alltid blir så i praktiken. Det kan
till exempel bero på en konflikt eller på relationer
som andra byråer har med parterna i tvisten. Det
finns ju många andra bra byråer på stan. Men vi
ville skaffa oss en särposition som gällde allting
som var stort och internationellt präglat.  

- Det andra var att bli den byrå våra befintliga
klienter använde vid skiljeförfaranden utanför
landets gränser. Behörighetskraven innebär att
vi ofta inte kan agera i domstol utomlands. Då hyr
vi in lokala aktörer. Men blir det ett skiljeförfa-
rande i till exempel Hongkong, då ska vi vara där
och hantera det själva. 

15 år senare kan byråns mål anses vara uppnådda:
l�Mannheimer Swartling nämns regelmässigt i

internationella rankningar på området, vid
sidan av storbyråer från London och New York.

l�Tvistlösningsverksamheten stod för cirka 10
procent 2005 och är nu över 20 procent av byråns
totala omsättning.

l�Årsomsättningen för tvister har fördubblats,
från cirka 100 miljoner kronor 2005 till över
200 miljoner i dag.

l�Internationella skiljeförfaranden står nu för
mer än hälften av tvistelösningsgruppens to-
tala omsättning. 

l�För tio år sedan hade byrån 40 tvistelösnings-
experter. I dag är antalet drygt 60.

l�Tvistlösningsgruppen har gått från att vara by-
råns fjärde största verksamhetsgrupp till att bli
näst störst, efter M&A. 

En delägare på annan byrå, som vill vara anonym,
beskriver utvecklingen så här:

”MSA spelar i gruppspelet i Champions Lea-
gue – vi andra är inte ens med i tredje kvalom-
gången”.

’’

t

Legally yours har kartlagt vilka faktorer 
som möjliggjort den här utvecklingen.

V

Vi ville skaffa oss en särposition 
som gällde allting som var stort 
och internationellt präglat. 

Robin Oldenstam, ordförande för Mannheimer Swartlings 
tvistelösningsgrupp.
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FRAMTIDSPLANERNA
Robin Oldenstam:

Vi vill vidareutveckla vår
position i Sverige och i utlan-

det. I både Kina och Ryssland händer det
mycket nu och vi vill fortsatt vara där
och verka. Själv har jag arbetat mycket
med gastvister under de senaste åren.
På grund av olika mekanismer på energi-
marknaden har det blivit många sådana
de senaste 7-8 åren.

Ett annat växande område är entre-
prenadtvister. Det har vi alltid jobbat
med, men vi kommer satsa ytterligare
på detta framöver. Det pågår många
stora infrastrukturprojekt runt om i
världen, ofta uppstår det tvister kring
dem.”

9,2 %
7,7 %

4,6 %

MANNHEIMER 
SWARTLING

DE BYRÅER VD:ARNA 

HELST VILL ANLITA 
I SAMBAND MED TVISTELÖSNING

SETTERWALLS DELPHI

’’
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NISCHNINGEN
Tidigt bestämdes att tvistelösningsspecialisterna skulle få rikta in sig på sina
särskilda specialområden. Till exempel internationella skiljeförfaranden inom en
viss bransch.
– Ska du specialisera dig på det här så kan du inte hålla på med en massa andra

saker. Då blir du inte trovärdig på området, säger Robin Oldenstam.

Vid millennieskiftet hade Mannheimer Swart-
ling redan kontor på flera internationella markna-
der. Lokal närvaro fanns bland annat i Tyskland
och Ryssland. Dessa satsningar var betydelsefulla
för utvecklingen på den globala tvistemarknaden. 
– Tyskland är en viktig svensk exportmarknad.

Att ha rysk närvaro är särskilt viktigt vad gäller
skiljeförfaranden, eftersom de som avgörs i Stock-
holm ofta är öst-västrelaterade, konstaterar Robin
Oldenstam.
Ett annat viktigt drag var att etablera en närvaro

i Kina. För tio år sedan lockades två delägare från
Vinge över till Mannheimer Swartling; Thomas

Lagerqvist, verksam i Hongkong, och Ulf Ohrling,
som var baserad i Shanghai.
– Då var resonemanget detsamma. Våra klienter

började lägga allt fler transaktioner i Kina. Samti-
digt fanns där tvister som växte och blev allt mer
intressanta. Vi hade ett stort underlag av svenska
och potentiella kinesiska klienter. De kinesiska
bolagen gick i samma spår som bolag från forna
Sovjetunionen, på så sätt att de ofta skrev in Stock-
holms handelskammares regler och Stockholm
som plats för skiljeförfarande. För ett antal år
sedan etablerade tvistlösningsgruppen därför en
egen närvaro i Hong Kong genom Nils Eliasson.

Mannheimer Swartling lyfter ofta fram betydelsen av sitt true partnership,
där alla delägare delar lika på vinsten. 
– I det här sammanhanget har ägarmodellen tillåtit oss att agera långsiktigt och

att hålla ut när det blåst motvind. Om du ska ge dig in på något som är nytt och
komplext och svårt så får du räkna med att investera tid och resurser. Du kanske
inte kommer tjäna särskilt mycket pengar första dagen, säger Robin Oldenstam. 
– Det är lättare i en modell som vår, där inte alla delägares intjäning omedelbart

är beroende på vad vederbörande själv drar in 

Ägarmodellen har tillåtit
oss att agera långsiktigt
och att hålla ut när det
blåst motvind.’’

1

2

3

BYRÅNS  STORLEK  OCH 
INTERNATIONELLA EXPANSION

BYRÅNS  DELÄGARSTRUKTUR

FO
TO

: I
AK

OV
 K

AL
IN

IN
 / 

12
3R

F

24_31_Mannheimer  2015-06-09  15.46  Sida 28



L E G A L L Y  Y O U R S  |  3  |  2 0 1 5  |  29

Med åren har allt fler nya medarbetare
fostrats in i organisationen.
– Alla gruppens jurister har hjälpt till att

bygga upp det här över tid.  De har följt sina
handledare och växt in i gruppens sätt att arbeta,
säger Robin Oldenstam.
– När man hela tiden jobbar med internatio-

nella tvister blir det över tid vardagligt och väl-
bekant eftersom man gör det så mycket.
Robin Oldenstam menar att självförtroende

har varit en avgörande faktor.
Men det räcker inte med att bara ha självför-

troende. I någon mån måste du också få den be-
kräftad. Och vi hade en befintlig framgångsrik

verksamhet. Från Göteborg var vi till exempel
vana vid internationella tvister kring skepps-
byggnadskontrakt. Det är stora avtal som i stort
sett alltid handlar om varv i utlandet. Det är en
klassisk typ av tvist som ofta återkom och som
vi över tid blev duktiga på. När man driver det
framgångsrikt och har mött de stora anglosax-
iska byråerna och någorlunda ofta gått segrande
ur det, så blir man benägen att tro att man kan
tillämpa det kunnandet även inom andra områ-
den.  
– Vi har en fördel i att det inte är en eller ett

par stjärnor som är duktiga, utan kunnandet sit-
ter i hela organisationen.

’’
4

5

Vi kan tillåta oss att vara mer kreativa 
– och mindre konservativa. Många av de 
internationella storbyråerna är upptagna 
med att ta fram standardiserade mallar.

MER IFRÅGASÄTTANDE
– Många gånger kan vi agera mer effektiva än de stora anglo-
saxiska byråerna eftersom vi relativt dem är en förhållandevis liten
och snabbfotad byrå, säger Robin Oldenstam.
– Det innebär att vi kan tillåta oss att vara mer kreativa – och

mindre konservativa. Många av de internationella storbyråerna är
upptagna med att ta fram standardiserade system och mallar som
de arbetar efter. Hos oss finns det bättre förutsättningar för att ifrå-
gasätta och kanske göra saker lite annorlunda.

SJÄLVFÖRTROENDET  I  ORGANISATIONEN
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I takt med att vi har växt har de stora anglo-
saxiska byråerna gjort detsamma. I jämförelse
med dem har vi haft nytta av att komma från en
skandinavisk organisationskultur, säger Robin
Oldenstam.

– Av tradition så jobbar vi lite närmare klien-
terna. Vi är kanske mer kostnadseffektiva och
mer beredda att ge konkreta råd, hålla oss kort-
fattade och så vidare. Det tror jag är uppskattat.

– Genom åren har Stockholm – och Skilje-
domsinstitutet vid Stockholms handelskam-
mare – haft en mycket stark utveckling som
arena för tvistelösning. Det har vi naturligtvis
haft nytta av. Man skulle kunna tänka sig att vi
följt den utvecklingen, ungefär som ett börsin-
dex. Men jag upplever nog att vår utveckling är
något starkare än så, säger Robin Oldenstam.

Till exempel har antalet internationella inve-
steringstvister som avgörs i Stockholm ökat
kraftigt under senare år. 2012 växte antalet inve-
steringstvister som avgjorde i Stockholm med
250 procent jämfört med året innan. Och 2010 var
det endast en investeringstvist som löstes där.

– Investeringstvister är ofta väldigt stora. De
rör en blandning av internationell rätt och inter-
nationella koncept som växt fram kring inve-

steringsavtal, exempelvis om vad som är jämlik
behandling.

– Det är alltid komplext att ha med stater att
göra. Inte minst att företräda stater. Huvudman-
nen är inte särskilt tydlig. Ett mål kan ta 5-10 år.
Politiska majoriteter kan skifta och mycket
annat kan hända.

– Dessutom är investeringstvisterna svåra att
få. Det sker ofta genom upphandlingar. Det blir
ett moment 22, för att få dem måste man kunna
visa att man haft dem tidigare.  

Hur fick ni den första?
– Tack vare vår klientbas. Sedan har vi kunnat
bygga vidare på det. När bollen väl börjar rulla
så rullar den bara fortare och fortare och fortare. 

Engelskan måste upp till en väldigt 
hög nivå, men kanske inte till den allra
högsta, den som kan behövas om man 
ska tilltala The House of Lords.

6

7

’’

INGEN LONDONBYRÅ

STOCKHOLMS UTVECKLING
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– Ytterst handlar allt processande om att
övertyga. Det är överordnat allting annat. Den
dag du tror att formalia eller ett visst sätta att
göra saker på är det viktigaste, då har du tappat
poängen, säger Robin Oldenstam. 
– Det finns tre gubbar och gummor där

framme som ska övertygas. Att göra det, det är
universellt. Det är som marknadsföring och
annan kommunikation. Du måste ha förmågan
att se vad som kommer att gå hem, hur du ska
formulera dig muntligt, i skrift, med bilder eller
andra presentationsverktyg.

– Du måste känna trygghet i att kunna föra
en process helt på engelska, fastän det inte är
ditt modersmål, säger Robin Oldenstam. 
– Du måste kunna utveckla din engelska så att

du ledigt kan förhöra en expert som själv har
språket som modersmål, och tilltala en nämnd
som kanske har en engelsk barrister som ordfö-
rande, och känna dig bekväm med det.

– Språket måste upp till en väldigt hög nivå,
men kanske inte till den allra högsta, den som
kan behövas om man ska tilltala The House of
Lords, och vilja känna sig bekväm med det.
– Nämnden i ett internationellt skiljeförfa-

rande är oftast just internationell. En kines, en
norrman och Bellman, så att säga. Det som an-
vänds här är en arbetande engelska. 

– Bland tvistelösningsexperter finns ett
stort utrymme för nätverkande och utbyte av er-
farenheter, säger Robin Oldenstam.
– Alla vi som är verksamma i Sverige har

nytta av att det går bra för Stockholm som plats

för skiljeförfaranden. På så sätt vinner vi när
andra är framgångsrika, och de när vi är det.
Alla sätter vi Stockholm på kartan.  Det finns en
symbios på marknaden som är unik. 

9

10

11

8

– Att tvistlösningsgruppen genom åren haft
starka ledare har varit viktigt för utvecklingen.
Vid millennieskiftet var det Claes Lundblad som
hade ambitionen att driva avdelningen i interna-
tionell riktning, säger Robin Oldenstam.  
– Han var inte ensam. Nyckelpersoner som

hade liknande ambitioner rekryterades från
andra byråer. Till exempel Kaj Hobér som kom
från White & Case. De fostrade i sin tur en ny 
generation delägare med en tydligt internatio-
nella utblick.

TILLRÄCKLIGT BRA ENGELSKA

KOMMUNIKATION

GOD  STÄMNING  BLAND  KONKURRENTERNA

STARKA  LEDARE  OCH  NYCKELREKRYTERINGAR
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TRYCKMOMSEN
SPLITTRAR
DOMSTOLARNA

Frågan om

Frågan om tryckerimomsen har lett till ett tusental
rättsprocesser.

Ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen
har inte bringat klarhet. 

– Underrättsdomarna är all over the place. Det här
måste upp i Högsta domstolen, så snabbt som möjligt,
säger Mårten Schultz, professor i skadeståndsrätt.

Och inom några månader kan Högsta domstolen
komma med besked. AV PETER JOHANSSON

’’
Det är anmärkningsvärt att rättsläget 
är så oklart när så mycket står på spel.
Det handlar om ganska många mediers
överlevnad – och för den delen om 
tryckeriers. MÅRTEN SCHULTZ, professor i civilrätt
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Striden om tryckerimomsen i korthet
Skatteverket meddelade 2010
att momsen på tryckeritjäns-
ter ska vara sex procent i stäl-
let för 25 procent. Bakgrunden
till omläggningen var en dom
från EU-domstolen.

Ett antal tryckerier begärde då
tillbaka för högt redovisad
moms för åren 2004–2007. 

Skatteverket godkände trycke-
riernas begäran, utan krav på
att tryckerierna skulle kredi-
tera kunderna momsen.  

Vid tillfället hade Sverige inte
infört lagstiftning om att fel-
aktigt debiterad moms måste
krediteras innan den kan åter-
betalas till säljaren.

Skatteverket har hittills beta-
lat 3,35 miljarder kronor till
tryckerierna. Detta reglerades
2008.

Skatteverket efterbeskattade
sedan tryckeriernas kunder
och krävde tillbaka momsav-
drag motsvarande de summor
som betalats ut till tryckeri-
erna.

Tryckerikunderna överklagar
Skatteverkets beslut.

Skatteverket får rätt i Högsta
förvaltningsdomstolen. Dom-
stolen anser att det kan finnas
en möjlighet för kunderna att
få ersättning från tryckerierna
eftersom dessa tidigare lagt
på för mycket moms på faktu-
rorna.

Tryckerikunder börjar stämma
sina tryckerier - för att försöka
få tillbaka den felaktigt debit-
rade momsen på så sätt.
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en dom 2010 kom EU-domstolen fram till att
tryckerierna erbjöd sina kunder en vara – och inte
en tjänst. En konsekvens blev att Skatteverket
meddelade att momsen på tryckeritjänster ska
vara sex procent i stället för 25.
Det innebar att tryckerierna kunde begära till-

baka den för högt inbetalda momsen för åren
2004–2007. Totalt har över fem miljarder kronor
begärts tillbaka av tryckerier. Omprövningarna
kunde göras utan kreditnota eftersom kraven på
att en sådan måste ställas ut om momsen ska
ändras inte hade införts förrän 2008.
Mellan 2004–2007 fanns det alltså en lucka i

lagen som innebar att felaktigt debiterad moms
inte behövde krediteras. 
En annan konsekvens blev att tryckeriköparna

hade gjort avdrag för höga momsavdrag under
den här perioden. Därför beslutade Skatteverket
att – med stöd av beslutet om utbetalning till
tryckerierna – följdändra tryckerikunderna och
på så sätt hämta tillbaka den numera felaktigt av-
dragna  momsen. Skatteverket har sammanlagt
fattat sådana följdändringsbeslut för totalt cirka
tre miljarder kronor.
Skattejuristen Therese Walerholt har länge

engagerat sig i frågan om tryckerimoms. I dag
arbetar hon på EY, men när problematiken upp-
stod var hon anställd på Skatteverket.  Hon ingick
i en specialgrupp med insyn i tryckmomsfrågan.
Syftet var att alla ärenden skulle få en enhetlig
behandling.
– Vi var flera som redan då ifrågasatte Skatte-

verkets beslut, säger Therese Walerholt.
– Dels tyckte vi inte att pengarna skulle ha be-

talats ut till tryckerierna, dels tyckte vi att det var
fel att följdändringsbesluten drabbade företag
som gjort rätt från början.
– Skatteverkets argumentation för att återbe-

tala momsen till tryckerierna var att det fanns en
skyldighet för Sverige att betala tillbaka skatt
som tagits ut i strid mot Momsdirektivet. 
– Men om man kan visa att den som får tillbaka

pengarna då gör en obehörig vinst så skulle man
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’’
Skatteverkets argumentation för att
återbetala momsen till tryckerierna var
att det fanns en skyldighet för Sverige
att betala tillbaka skatt som tagits ut i
strid mot Momsdirektivet. THERESE WALERHOLT, EY

I

Therese Walerholt, skattejurist. 
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’’
Innan vi får en HD-dom är det bara 
advokater som kommer att vara glada.

MÅRTEN SCHULTZ
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kunnat vägra utbetalningen enligt principen om
obehörig vinst, säger Therese Walerholt.  

– Skatteverket borde försökt vägra betala ut
pengarna till tryckerierna med stöd av den prin-
cipen. 

– Det är inte säkert att obehörig-vinst-principen
hade vunnit över legalitetsprincipen i domstol.
Men om Skatteverket vägrat utbetalningarna med
hänvisning till principen, hade detta troligen av-
skräckt många tryckerier från att strida om mom-
sen. Därmed hade miljarder kunnat räddas till
statskassan.

Hittills har över 1700 rättsprocesser med kopp-
ling till tryckerimomsfrågan avgjorts. Både tryck-
erier och tryckerikunder verkar i krisbranscher. 
I många fall handlar tvisterna om företagens möj-
lighet att överleva. Domstolarnas utslag varierar
kraftigt.

Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stock-
holms universitet:

– Det principiellt mest intressanta är att de un-
derrättsdomar som finns är  all over the place.
Tingsrätterna intar helt olika inställning. De skilje-
domar som finns ger inte heller någon tydlig
klarläggning av rättsläget. Det är anmärk-
ningsvärt att rättsläget är så oklart när så mycket
står på spel. Det handlar om ganska många medi-
ers överlevnad – och för den delen om tryckeriers.

I en uppmärksammad domhösten 2014 kom
Högsta förvaltningsdomstolen fram till att det
inte var uppenbart oskäligt att efterbeskatta en
tryckerikund, trots att denne skriftligt riktat kra-
vbrev mot tryckeriet. Domstolen menade att
Skatteverkets återbetalning till tryckeriet kunde
antas vila på ett antagande att tryckeriet i sin tur
kommer att återbetala skatten till bolaget.

– Detta ledde till att mängder med tryckerikun-
der stämde in tryckerierna i de allmänna domsto-
larna. I tingsrätterna går bedömningen åt olika
håll. Ibland vinner tryckerierna, ibland vinner
tryckerikunderna, säger Therese Walerholt. 

Mårten Schultz: 
– Högsta förvaltningsdomstolen gjorde en slö

bedömning. Om de hade pekat mer med hela han-
den hade det inte behövt bli så illa som det fak-
tiskt blev.

Vad händer nu?
– Det här måste upp i Högsta domstolen, så snabbt
som möjligt.

– Innan vi får en HD-dom är det bara advokater
som kommer att vara glada. Det bränns miljarder
på de här tvisterna. Men för båda sidor är det för-
färligt.

– En hissprövning från tingsrätt till HD vore
det bästa. Om det ska ta den vanliga vägen via t

32_41_Tryckeri moms  2015-06-09  23.04  Sida 36



L E G A L L Y  Y O U R S  |  3  |  2 0 1 5  |  37

FO
TO

: J
O

N
TE

 W
EN

TZ
EL

32_41_Tryckeri moms  2015-06-09  23.07  Sida 37



32_41_Tryckeri moms  2015-06-09  23.11  Sida 38



L E G A L L Y  Y O U R S  |  3  |  2 0 1 5  |  39

TVISTER OCH SKADESTÅND

SKADESTÅND

hovrätten så kommer det att ta alldeles för lång
tid, säger Mårten Schultz.

Den 25 maj 2015 meddelade HD prövningstill-
stånd i ett tryckerimomsmål mellan ett tryckeri
och en tryckerikund. Det är frågan om misstagsbe-
talning som kommer att prövas. Samma dag be-
slutade Jönköpings tingsrätt att hissa flera civil-
rättsliga frågor med koppling till tryckerimoms-
problemen till HD.

– Om HD beviljar prövningstillstånd av samt-
liga frågor får vi ett snabbt beslut som är till glädje
både i de civilrättsliga ärendena och de förvalt-
ningsrättsliga, säger Therese Walerholt.

– Om tryckeriköparna förlorar, kommer hela
processen starta upp igen i förvaltningsrätterna
genom resningsförfaranden eller befrielseförfa-
randet enligt skatteförfarandelagen.

Beviljas inte resning eller befrielse återstår
stämning av staten hos JK eller i tingsrätt. 

I början av juni fick en av Therese Walerholts
klienter delvis bifall i ett stort tryckerimomsmål.

– Det är ovanligt med bifall i tryckerimomsmål
så vi är mycket glada idag. I det här fallet hade två
skattehandläggare på Skatteverket oberoende av
varandra ansett att tryckeriprodukten skulle be-
skattas med 25 procent. Trots detta ansåg process-
föraren på Skatteverket att den skulle beskattas
med sex procent. Det var mycket stora belopp för
företaget. Nu är de mycket lättade.

– För många tryckerikunder har processerna
varit uppslitande. Flera företag har processat i tre
förvaltningsrättsliga instanser mot Skatteverket
och därefter tvingas de in i processer i allmän
domstol mot tryckerierna. 

– Företagen är trötta på det här och har förlorat
förtroendet för både Skatteverket och domsto-
larna. 

– Skulle tryckerierna få rätt i allmän domstol
måste man ge staten möjlighet att betala tillbaka
momsen. Om de inte gör det är det enda som åter-
står att stämma Staten inför Europadomstolen för
mänskliga rättigheter.  l

’’Om HD beviljar
prövningstillstånd
av samtliga frågor
får vi ett snabbt 
beslut. THERESE WALERHOLT

32_41_Tryckeri moms  2015-06-09  23.10  Sida 39



40 |  L E G A L L Y  Y O U R S  |  3  |  2 0 1 5

TVISTER OCH SKADESTÅND

NOTERAT

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

Halv miljon
i skadestånd
för ilsken hund
En travhäst i Enköping
skrämdes av en hund som
befann sig i sin inhägnad.
Hästen skenade och ekipa-
get körde ned i ett dike. Häs-
tens skador var så svåra att
den behövde avlivas. 

Hästens ägare
stämde hundens
ägare på ersätt-
ning, mellan
500 000 och
750 000 kro-
nor. Enligt äga-
ren hade häs-
ten en lång
travkarriär
framför sig.
Dessutom hade
den ett värde som möjlig
avelshingst, rapporterar
Blendow Lexnova. Ägaren
ansåg vidare att det var

hundägaren som orsakat
skadan, enligt lagen om
tillsyn av hundar och kat-
ter. 

Hundägaren medgav ska-
deståndsskyldighet, men
ansåg inte att hästen skulle
värderas till mer än 425 000

kronor. Ett halvår ti-
digare hade häs-

ten opere-
rats för
lösa benbi-
tar i två
ben. Upp-
sala tings-
rätt kom
fram till att
hundägaren

ska betala ett skadestånd på
500 000 kronor, baserat på
två värderingar som gjorts
efter operationerna.

Hunden blev dyr för ägaren.

Den här travhästen mår bra.
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”Hundägaren medgav 
skadeståndsskyldighet,
men ansåg inte att hästen
skulle värderas till mer än
425 000 kronor”

Attunda tingsrätt vill pressa
ned handläggningstiderna.
Därför erbjuds nu snabbspår
i vissa tvistemål.
I dispositiva tvistemål

som enligt tingsrätten pas-
sar för en tidsplan med kor-
tare frister så kan dom med-
delas inom fyra månader
genom den snabbare proces-
sen. Förutsättningen är att
båda parter företräds av om-
bud.

Tidsplanen fastställs efter
det att svaromål givits in.
Samtidigt bestäms datum
för huvudförhandling.
Handläggningen har kor-

tare svarstider än normalt
och färre antal yttranden än
annars.
Det är en särskild grupp

ordinarie domare med
särskilt uttalat intresse för
tvistemål som handlägger
snabbmålen.

Tingsrätt erbjuder
snabbspår i tvistemål
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kiljeförfarandeutredningen har pre-
senterat sitt betänkande ”Översyn av lagen
om skiljeförfarande”.

Uppgifterna har varit att:
l�Se över lagstiftningen och säkerställa
att den garanterar ett rättssäkert och ef-
fektivt skiljeförfarande. 

l�Ytterligare anpassa lagen till interna-
tionell standard på området.

l�Lämna förslag på hur klanderprocessen
i hovrätten kan bli mer effektiv.

l�Visa hur onödiga och parallella dom-
stolsprocesser kan undvikas.

Utredningen har letts av Johan Munck, 
tidigare ordförande för Högsta domstolen.
Advokaterna Kaj Hobér och Claes 
Lundblad har varit knutna som 
experter till utredningen.

VÄGEN TILL
MODERNARE
SKILJEFÖRFARANDEN

S

Utredning ska visa
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FÖRSLAG I BETÄNKANDET
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l�Engelska ska kunna användas av
vittnen och parter vid klanderpro-
cess i domstol. Avsikten är att
underlätta för internationella 
aktörer som deltar i skiljeför-
faranden i Sverige.

l�Begreppet ”platsen” ska ersättas
av ”säte”.

l�Skiljenämnden ska följa parter-
nas val av tillämplig materiell rätt.
I brist på partsöverenskommelse
ska skiljenämnden bestämma
materiell rätt genom att beakta
de rättsregler som tvisten har
närmast anknytning till.

l�Skiljedom får grundas på skälig-
het och billighet endast om par-
terna uttryckligen har bestämt
det.

l�Skiljenämnden får bestämma om
en säkerhetsåtgärd genom
särskild skiljedom, ifall parterna
har enats om det i skiljeavtalet.

l�Om parterna är överens får en av-
skrivning betecknas som beslut.

l�Tidsfristen för klander kommer
även fortsättningsvis vara tre
månader, ifall parterna inte har
enats om en kortare frist.

l�Svea hovrätt ska alltid vara forum
vid klander- och ändringstalan.

l�Reglerna om ogiltighet upphävs.
l�Klandermålen ska handläggas
enligt regler som gäller för klagan
över domvilla.

l�Förbudet mot att hålla inne en
skiljedom i avvaktan på ersätt-
ning upphävs. 

Utredningen har letts
av Johan Munck, 
tidigare ordförande för
Högsta domstolen. 
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THE HIVES  OCH 
THE CARDIGANS
VERKAR VARA ÖVER

fter sex år verkar tvisten mellan
rockbanden The Hives och The Car-
digans vara över. Högsta domsto-
len valde i vintras att inte ta upp
den så kallade Tambourinehärvan.
Båda grupperna hade tidigare

lagt ut sin ekonomihantering på
Tambourine Studios i Malmö.
Stora summor lånades mellan ban-
dens företag. 2010 visade det sig

att The Hives hade en nettoskuld till The Cardi-
gans på sammanlagt 18,5 miljoner kronor. Syds-
venskan rapporterar att pengarna till stor del
finansierat The Hives-gitarristen Mikael Karls-
sons omfattande samling av sällsynta elgitarrer.
2011 lät The Cardigans tingsrätten i Lund han-

tera ärendet, något som inledde den mångåriga
serien av ekonomiska tvister mellan Tam-
bourine-kunder. Genom åren har tingsrätt och
hovrätt dömt till The Cardigans fördel. 

Sex år lång tvist mellan
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TAMBOURINE-AFFÄREN – SJU TVISTER INOM SVENSK POPELIT

Tambourine-härvan är en benämning på sju rättstvis-
ter som involverar artister med kopplingar till Tam-
bourine Studios.

Jason ”Timbuktu” Diakité påstod 2010 att 4,9 miljo-
ner kronor försvunnit från hans konto. Diakité menade
att pengarna gått till bolag kopplade till andra artister.
Han stämde bolag som tillhörde eller hade tillhört The
Hives, Europe, The Ark, Weeping Willows och The
Soundtrack of Our Lives på fem miljoner kronor. 

The Hives svarade med att kräva Timbuktu på 3,2
miljoner kronor.

Tambourine Studios uppges ha lånat ut pengar 
mellan artisterna, utan deras godkännande eller 
medgivande. 

Timbuktu har senare nått överenskommelser med
the Hives och The Ark. 

Senare har The Ark stämt bland andra The Hives för
återbetalning av skulder.          KÄLLA: SYDSVENSKAN, WIKIPEDIA

När räntor och rättegångskostnader räknas in
så närmar sig skulden 30 miljoner kronor, enligt
Sydsvenskans sammanställning. Delar av skul-
den har reglerats sedan kronofogden utmätt till-
gångar hos The Hivesmedlemmar.  

The Hives har stämt Tambourine Studios –
som friats – samt sin tidigare revisor. The Hives
menar att tvisterna har hämmat bandets krea-
tivitet.
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SKILJENÄMND
FICK AVGÖRA
YUKOS-TVISTEN

n skiljenämnd vid Skiljedoms-
institutet vid Stockholms Handels-
kammare var behörig att avgöra
en tvist som rör Ryssland, bolaget
Yukos Oil och fyra spanska fonder.
Det har Stockholms tingsrätt kom-
mit fram till.  
Bakgrunden är den ryska statens

skatteprocesser mot oligarken 
Michail Chodorkovskijs bolag Yukos Oil. De in-
leddes redan år 2000 och ledde till att bolag ägda
av ryska staten tog över tillgångarna i Yukos Oil
som senare försattes i konkurs.
De spanska fonderna hade investerat i värde-

papper knutna till oljebolaget. Genom konkursen
blev dessa värdelösa. 
I enlighet med ett investeringsskyddsavtal mel-

lan Spanien och Ryssland så startade fonderna en
skiljeprocess vid Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut.
Ryska staten menade att skiljenämnden inte

hade behörighet att pröva om åtgärderna mot
Yukos innebar expropriation. I så fall skulle Ryss-
land behöva ersätta fonderna för investeringen. 

Ryssland inledde en rättegång vid Stockholms
tingsrätt för att få fastslaget att skiljenämnden
inte var behörig.
Med tillämpning av bland annat Wienkonven-

tionen om tolkning av internationella avtal kom
domstolen fram till att nämnden var behörig.
När tingsrätten har prövat behörighetsfrågan

så har skiljenämnden samtidigt avgjort tvisten
och förpliktat Ryssland att betala viss ersättning
till fonderna.
Tingsrätten ansåg också att Ryssland skulle er-

sätta de spanska fonderna för rättegångskostna-
derna. 
Sedan tidigare har den europeiska domstolen för

mänskliga rättigheter och en skiljenämnd knuten
till internationella domstolen i Haag meddelat
domar där Ryssland har förpliktats att betala bety-
dande belopp till tidigare aktieägare i Yukos.
I april 2015 nåddes en uppgörelse mellan det

statliga ryska Rosneft och Yukos ägare. Vid dom-
stolar runt om i världen har Yukos aktieägare
stämt Rosneft på sammanlagt fyra miljarder dol-
lar i skadestånd.
Villkoren i uppgörelsen är hemliga.

Michail Chodorkovskij var rysslands rikaste man under den tid han ägde
landets största oljebolag, Yukos. 2003 fängslades han anklagad för eko-
nomisk brottslighet. samtidigt förstatligades Yukos.

anklagelserna om ekonomisk brottslighet har internationellt betrak-
tats som svepskäl för att rättfärdiga förstatligandet och för att manövrera
ut Chodorkovskij som Vladimir putin med tiden anses ha betraktat som
ett hot. 

i december 2013 undertecknade putin ett dekret som benådar Chodor-
kovskij. då lämnade den fallne oligarken ryssland och flyttade till Berlin. 
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PUTINS FIENDE FLYDDE TILL BERLIN

Michail Chodorkovskij.

Tingsrätten:
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sterrikiske juristenMax Schrems.
28, är initiativtagare till en gruppta-
lan mot Facebook. 25 000 personer
står bakom civilmålet. Det sociala
nätverket anklagas för att bryta
mot europeiska data- och konsu-
mentlagar.
Gruppen begär skadestånd från Face-

books irländska dotterbolag, det bolag
som Facebooks europeiska användare har avtal
med.  
– Vad folk själva delar på Facebook bekymrar

inte mig. Det stora problemet är vad Facebook
gör i bakgrunden, den tilläggsinformation de
samlar in och med analys av massdata de gör
noggranna profiler och kalkyler och sen lägger
pussel om sådant du aldrig har delat, säger Max
Schrems till SVT enligt Dagens Juridik.
I sin stämningsansökan menar gruppen att Face-

book sedan säljer dessa uppgifter vidare. Max
Schrems uppfattning är att användaravtalen är
för krångliga  och att de går emot dataskydds-
och konsumentlagar.
Max Schrems har under en längre tid fört strid

mot Facebook. Målet är att nätverkstjänsten  ska
upphöra med massövervakning och förenkla sin
integritetspolicy. Han tycker att Facebook i prak-
tiken har ett monopol och att det inte håller att
säga att det är frivilligt att delta i tjänsten.
Det är ännu inte klarlagt om den österrikiska

domstolen har befogenhet att ta upp målet.

TVISTER OCH SKADESTÅND
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STORT  CIVILMÅL 
MOT  FACEBOOK

Juristen Max 
Schrems bakom

Ö

42_53_Uppslag  2015-06-09  18.50  Sida 48



L E G A L L Y  Y O U R S  |  3  |  2 0 1 5  |  49

   
  

FO
TO

: P
H
O
TO

/R
O
N
AL

D
 Z
AK

 / 
TT

I USA har en annan grupptalan inletts mot det sociala nättverket. 
En domstol i Kaliforninen beslutade i vintras att Facebook nu måste
bemöta en grupptalan rörande onlineköp som gjorts av barn på det
sociala nätverket. 

Målet är att få Facebook att betala tillbaka pengar till barnens 
föräldrar eftersom barnen genomfört köp utan lov, rapporterar 
nyhetsbyrån Reuters.  

GRUPPTALAN MOT FACEBOOK I USA
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id fildelningsmål kräver film-
bolagen de tilltalade på mångmil-

jonbelopp. Det senaste året har det
riktats skadeståndskrav för 50 miljoner

kronor mot sammanlagt sex personer. 
Dagens Nyheter lät Kristoffer Schollin,

lektor i immaterialrätt vid Handelshögsko-
lan i Göteborg, och Daniel Westman, fors-

kare i rättsinformatik vid Stockholms
universitet, granska den modell som filmbolagen
använder för att räkna ut skadeståndsbeloppen. 
Den hypotetiska licensavgift som används vid

uträkningarna, summan som en laglig tjänst kan
antas ha behövt  betala för att lägga ut filmen, lig-
ger till grund för vilka summor som bolagen vill
ha i skadestånd. 
– Nu verkar det dock som om dessa hypotetiska

bedömningar är på väg att öppna dammluckorna
för väldigt fantasifulla summor, säger Kristoffer
Schollin till Dagens Nyheter.
Nu förväntas den som krävs på skadeståndet

betala lika mycket som en etablerad streaming-
tjänst som exempelvis Netflix skulle ha betalat
för rättigheterna, trots att en enskild fildelare kan
antas nå ut till betdligt färre konsumenter än vad
Netflix skulle ha gjort.
En annan parameter är hur mycket sämre fil-

Granskning:

FILDELNING
GER  STORA 
SKADESTÅND 

Kristoffer Schollin, lektor i immaterialrätt 
vid Handelshögskolan i Göteborg.

V

42_53_Uppslag  2015-06-09  18.52  Sida 50



L E G A L L Y  Y O U R S  |  3  |  2 0 1 5  |  51

   
 O

RA
SI

S 
FO

TO
/M

IA
 Å

KE
RM

AR
K

Nu verkar det dock som om dessa 
hypotetiska bedömningar är på väg 
att öppna dammluckorna för väldigt 
fantasifulla summor.                KRISTOFFER SCHOLLIN

men antas ha sålt på grund av att den funnits till-
gänglig för otillåten gratis nedladdning. Enligt
amerikanska undersökningar behöver inte olov-
ligt tillgängliggörande innebära att försäljningen
drabbas, enligt Kristoffer Schollin. Ibland kan det
tvärtom innebära merförsäljning, säger han till
Dagens Nyheter.
Daniel Westman vid Stockholms universitet

reagerar också på filmbolagens skadeståndskrav.
– Generellt är det ett problem att rättighetsin-

nehavare blir underkompenserade, men här har
man drämt till riktigt högt, säger han till Dagens
Nyheter.
Tidningen har även varit i kontakt med Henrik

Pontén som företräder filmbolagen. Tidigare kal-
lades hans verksamhet antipiratbyrån. Nu an-
vänds namnet ”Rättighetsalliansen”. I en skriftlig
kommentar säger Pontén att det ”förs två paral-
lella debatter”.
”Dels en juridisk där det sker en helhetsbe-

dömning och där man måste bevisa alla påståen-
den man gör, dels en medial där man får mer
utrymme desto mer man tar i”.
Samtidigt skriver Pontén att beräkningsmo-

dellen godkänts av domstolen:
”Svea hovrätt har efter en mycket grundlig pröv-

ning, med fyra välkända motpartsombud, fullt ut
godkänt vår beräkningsmodell.”

Daniel Westman, forskare i rättsinformatik vid Stockholms universitet.

’’
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Får 100 000 var i förlikning

SÖKANDE TILL 
POLISHÖGSKOLAN
UTESTÄNGDA
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yra män stämde Rikspolisstyrelsen –
som nu heter Polismyndigheten – för att
kvinnliga sökande och personer av
annan etnisk bakgrund fick företräde till

platser på Polishögskolan i samband med in-
tagningen 2010. 
Enligt Centrum för rättvisa – som drivit

målet – har det under arbetet framkommit att två
tredjedelar av de sökande till Polishögskolan van-
ligtvis var män. Trots de oftast presterade bättre
på antagningsproven antogs ändå exakt lika
många män som kvinnor till utbildningen.
Nu förlikas parterna i Stockholms tingsrätt. 

Polismyndigheten ger männen 100 000 kronor
vardera i diskrimineringsersättning. 
– Detta är principiellt mycket betydelsefullt,

säger Clarence Crafoord, chef för Centrum för rätt-
visa och ett av ombuden i fallet.
– Polisen har i praktiken erkänt att man har dis-

kriminerat på grund av kön och etnisk bakgrund.
Vi kommer nu mycket noga följa hur Polisen och
de politiskt ansvariga säkerställer att detta inte
upprepas. 

Rikspolisstyrelsen har velat att frågan skulle
anses vara preskriberad men det ansåg inte
Högsta domstolen i ett avgörande 2014.  
På sin hemsida skriver Centrum för rättvisa att

Polisen under lång tid har ”förnekat” och ”försökt
mörka en omfattande diskriminering vid antag-
ningen till Polishögskolan”.
Att polisen nu förlikar ”sätter punkt för detta”

menar organisationen. 
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Clarence Crafoord.
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TVISTER OCH SKADESTÅND

SKADESTÅND

Ny tjänst ska göra

När straffrätten sviker kan skadestånds-
rätten ta över. 

I Norge börjar målsäganden dra in sina
påstådda gärningsmän i civila processer.

Mårten Schultz, professor vid Stock-
holms universitet, lanserar nu en inter-
nettjänst för att göra skadeståndsrätten
mer tillgänglig för den som kränkts på
nätet. 

– Syftet är att göra det lättare för 
vanliga människor att kräva upprättelse
när de har rätt till det, säger han.

AV PETER JOHANSSON

SKADESTÅNDS-
RÄTTEN   MER
TILLGÄNGLIG
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’’
Även om det här blir
den största succén i
världen så kommer
vi inte att nå break
even.  
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procent av alla hot och kränkningar på nätet
läggs ned, enligt en rapport som Brottsförebyg-
gande rådet, Brå, lade fram i vintras. I undersök-
ningen granskades anmälningar och förunder-
sökningar för händelser som inträffat under 2012
En orsak till den låga uppklaringen är att en

stor del av polisanmälningarna inte kan leda till
åtal, enligt Brå.
– Allt otrevligt som sker på nätet är inte olagligt,

även om det kan upplevas som mycket obehag-
ligt och kränkande för den som drabbas. Och
många anmälda händelser är inga brott som poli-
sen ska utreda eftersom de kan falla under enskilt
åtal, säger Ulrika Sundling, kommissarie vid Po-
lismyndigheten, i ett pressmeddelande.
En förklaring till den låga nivån är att många

av anmälningar inte kan leda till åtal – till exem-
pel om den anmälda händelsen inte är ett brott
eller om den misstänkta är under 15 år.
Mårten Schultz professor i civilrätt vid Stock-

holms universitet är sedan länge engagerad i frå-
gor kring nätkränkning. 2013 startade han
Institutet för juridik och internet, som arbetar mot
internetrelaterade kränkningar. Han har reagerat
kraftigt på den låga uppklarningsfrekvensen.
– Även om man bortser från att folk polisanmä-

ler sånt som inte ska polisanmälas så visade rap-
porten att många anmälda brott inte föranleder
någon åtgärd över huvud taget, säger han.
– Även om rättsväsendet i framtiden skulle bli

mycket mer effektivt, tar problemet på större all-
var och lär sig hantera de här fallen bättre så kom-
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’’
Skadeståndsrätten ger människor ett
verktyg att tillvarata sina rättigheter. 
Det har den visserligen alltid gjort, 
men de flesta vet inte om det.

96 mer de allra flesta brottsoffer inte kunna räkna
med att få hjälp av en åklagare för att kräva upp-
rättelse.
– Det här är en rättsförlust för tusentals männi-

skor.
Därför startar nu Mårten Schultz en egen tjänst

för hjälpa brottsoffer att inleda skadeståndspro-
cesser mot gärningsmännen. Bakom initiaitivet
finns även TV-profilen Robert Aschberg, som
Mårten Schultz lärt känna genom sin medverkan
i TV3-programmet ”Trolljägarna”.
– Syftet är att göra det lättare för vanliga män-

niskor att kräva upprättelse när de har rätt till det.
Människor kan använda skadeståndsrätten som
verktyg, i stället för åklagarna och den offentliga
rätten. Vi vill göra den processen mer tillgänglig.
Under sommaren kommer tjänsten att läggas
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Robert Aschberg, programledare för  programmet ”Trolljägarna”
i TV3.
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upp som en hemsida. Även en smartphone-app
planeras.
– Rättsväsendet har stora problem med att

hantera de kränkningar som sker på nätet. Den
här bristen på rättvisa är ett demokratiproblem. 
– Skadeståndsrätten ger människor ett verktyg

att tillvarata sina rättigheter. Det har den visser-
ligen alltid gjort, men de flesta vet inte om det. 
Mårten Schultz ser en poäng i att ”sprida kun-

skap om vad skadeståndsrätten kan göra för van-
liga människor”.
– Den kan fungera som ett styrmedel. Om man

vet att det finns ett ansvar låter man bli att kränka
andra. När många parter stämmer varandra så är
det ett symptom på att någonting händer. Man
kan till och med hoppas på att lagstiftaren tar
notis.  If you can’t legislate, litigate, som en ame-
rikansk professor sagt.
Han konstaterar att en stämningskultur, likt i

USA, inte enbart är av godo.
– Särskilt inte i fall när stora aktörer stämmer

enskilda människor. Det kan leda till oönskade ef-
fekter. Men som det ser ut i dag finns inte den ris-
ken i Sverige. 

Den amerikanske idrottsstjärnan O.J Simpson
friades på för dubbelmord på 1990-talet men fäll-
des i en senare civilrättslig rättegång. Visserli-
gen har han ännu inte betalat skadeståndet, men
processen har ändå varit en av de viktigaste för
att sprida kännedomen om civila rättegångar. 

Mårten Schultz ger flera internationella ex-
empel på trenden att brottsoffren drar in sina ut-
pekade gärningsmän i civila processer. 
– I Norge finns flera exempel på fall där perso-

ner som menar sig ha blivit utsatta för våldtäkt
senare har väckt tvistemål för att utkräva ansvar
av påstådda gärningspersoner. De hade friats i
brottmålsrättegångarna, så det var inte utom
rimligt tvivel, men de har kunnat få fällande tvis-
temålsdomar för att det varit klarlagt att den på-
stådda gärningspersonen har skadat offret. 
Han konstaterar att det här projektet hänger

ihop med Institutet för juridik och internet.
– Syftet är detsamma: att ge människor juri-

disk kunskap så att de har förmågan att hjälpa sig
själva. Den vanligaste reaktionen är ”kan man
verkligen göra så? Måste det inte till åklagare”.
Det näst vanligaste är oron för att det ska bli för
dyrt att inleda en process.
– Vi vill att den här tjänsten ska sänka tröskeln,

och upplysa om att det inte behöver finnas så
stora ekonomiska risker. Små tvister är förhållan-
devis billiga, även om man förlorar.
Han beskriver det hela som ett ”världsförbätt-

rarprojekt”.
– Det viktigaste är inte att människor ska ut-

kräva ansvar utan att de får information om vilka
rättigheter de har. Sen kan man göra vad man vill
med de rättigheterna. Man ska kunna klicka sig
runt och få något slags tentativt råd. Få klarhet i
om man blivit utsatt för en kränkning i lagens
mening, eller om man kanske bara är lättstött. 
– Det är ett rent förlustprojekt. Vi har en betal-

modell för den som vill skriva en stämningsansö-
kan, men det bara för att förhindra att människor
på fyllan sitter och skickar ut kravbrev till alla
och envar. En tröskel för att förhindra missbruk.
Även om det här blir den största succén i världen
så kommer vi inte att nå break even.   l

’’
När många parter stämmer varandra 
så är det ett symptom på att någonting
händer. Man kan till och med hoppas 
på att lagstiftaren tar notis.   

Fred Goldman inledde en
civil process mot O.J
Simpson sedan sonen
Ronald Goldman mör-
dats. Här är han omgiven
av advokaten  Daniel
Petrocelli, dottern Kim
och hustrun Patti. Från
februari 1997.
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RESAN TILL BÄTTRE  
AFFÄRER BÖRJAR HÄR.
Vinge är 300 av Sveriges främsta jurister. Tillsammans erbjuder 
vi en kompetens och erfarenhet som omfattar a�ärsjuridikens alla 
huvudspår och förgreningar. Genom att omsätta utmaningar till 
möjligheter hjälper vi våra klienter att nå sina mål. Inte minst vad 
gäller tvistlösning där våra specialister är bland de ledande i  
Norden. Om du vet vart du vill så vet vi hur du kommer dit.  
Säkert och utan omvägar. Läs mer på vinge.se/vinnatvist
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Konkurrensen om skiljetvisterna hårdnar. 
Nu moderniserar Stockholms handelkammares
skiljedomsinstitut sina regler.
– SCC har förhållandevis korta, enkla och flexibla
regler.  Den konkurrensfördelen vill vi behålla, säger
Jakob Ragnwaldh, som leder arbetet.                 AV PETER JOHANSSON

MODERNISERA
SKILJEDOMS
REGLERNA
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tockholms Handelskammares Skiljedom-
sinstitut – SCC – vill modernisera sina regler. En
kommitté – som består av ett stort antal experter
på internationella skiljeförfaranden – har fått i
uppdrag att se över reglerna och föreslå hur de bör
ändras. Det nya regelverket är tänkt att tas i bruk
2017, då skiljedomsinstitutet ska fylla 100 år.
Jakob Ragnwaldh, partner på Mannheimer

Swartling och styrelseledamot i SCC, är kom-
mitténs ordförande:

– SCC har en tradition av att vara en förnyare
och står för utveckling på området, det är en tradi-
tion vi vill fortsätta med. 

Under senare år har SCC utsatts för allt hårdare
konkurrens. Traditionellt har International Cham-
ber of Commerce (ICC) en tongivande roll.

– Men det finns flera andra bra ställen att ha
skiljeförfaranden på. Till exempel i Schweiz och
Hongkong, säger Jakob Ragnwaldh.

– SCC vill naturligtvis få så många tvister som
möjligt, samtidigt som det är viktigt att se till att
parterna får bästa möjliga skiljeförfarande med
regelverket.  

Förra gången reglerna sågs över var så nyligen
som 2010. 

– Då tillkom en bilaga till regelverket som gav
möjlighet för parter att ansöka om en interimis-
tisk skiljeman, säger Jakob Ragnwaldh.

– Det var i princip det enda som tillfördes reg-
lerna då. Den senaste omfattande revideringen
gjordes 2007. 

Under den tiden har mycket hänt inom skilje-
domsvärlden.

– Det har varit en markant utveckling av hur re-
gelverk ser ut i skiljedomsvärlden. Det här är ett
sätt att säkerställa att SCC:s regler ligger väl i
linje med den internationella utvecklingen. Ett
annat uppdrag är att se över om det kan finnas yt-
terligare mekanismer att tillföra regelverket.

De senaste åren har en mängd skiljeinstitut
uppdaterat sina regler. Först ut var ICC i Paris och
Swiss Chambers Arbitration Institution. Sedan
följde HKIAC (Hong Kong International Arbitra-
tion Centre), SIAC (Singapore International Arbi-
tration Centre), VIAC (Vienna Arbitration Centre)

amerikanska ICDR (International Centre for Dis-
pute Resolution) och brittiska LCIA.

Den svenska kommittén detaljstuderar alla de
nya regelverken.

– Men det är också viktigt att vi vårdar SCC:s
egen tradition och kultur. SCC har förhållandevis
korta, enkla och flexibla regler. Den konkurrens-
fördelen vill vi behålla, säger Jakob Ragnwaldh.

Han säger att regelverken på andra håll kan
vara mer detaljerade – och mer omfattande.

– Tanken är att vi ska behålla flexibiliteten, så att
parterna själva få möjlighet att anpassa tvisten på
bästa möjliga sätt. Partsautonomin är väldigt viktig.

Vilka är de viktigaste internationella trenderna?
– Sedan SCC:s nuvarande regelverk infördes så
har andra tagit ett steg längre vad gäller kumula-
tion av pågående mål och vad gäller möjligheten
att kräva att ytterligare part tas in i skiljeförfa-
randet. ICC i Paris och flera andra aktörer har an-
tagit regler på det området.

En annan internationell trend är antagandet av
olika bestämmelser med avsikt att effektivisera
målens handläggning.

SCC är världens näst största institut för inve-
steringstvister, alltså tvister under internatio-
nella traktat mellan en investerare och en stat. En
position som institutet vill bevaka och utveckla.

– Vi ser över de frågor som uppkommer i den här
typen av tvister och funderar just nu på om det bör
rendera i några tillägg till regelverket .  Det kan fin-
nas anledning att ha särskilda bestämmelser, till
exempel kan det finnas behov av större öppenhet. 

– Man kan fundera på om intresseorganisatio-
ner och liknande ska kunna ges rätt att skicka in
en inlaga eller på annat sätt yttra sig inför skilje-
nämnden.  

Jakob Ragnwaldh exemplifierar med de nya
reglerna från Internations Centre for Settlement
of Investment Disputes (ICSID).. 

– Där kan utomstående yttra sig med nämndens
godkännande. Greenpeace eller någon annan
NGO kan ges möjlighet att yttra sig inom till ex-
empel en miljöfråga inom ramen för en pågående
investeringstvist.

Man kan fundera på om intresseorgani-
sationer och liknande ska kunna ges rätt
att skicka in en inlaga eller på annat sätt
yttra sig inför skiljenämnden.  ’’

S
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’’
Det har varit
en markant 
utveckling av
hur regelverk
ser ut.

Jakob Ragnwaldh,
partner på Mannheimer
Swartling och styrelse-
ledamot i SCC.

Hur påverkas ert arbete av Johan Muncks utred-
ning om den svenska lagen om skiljeförfarande?
– Den behöver vi naturligtvis beakta. Men många
av de skiljeförfaranden som avgörs här har säte
utanför Sverige. Då tillämpas inte de den svenska
lagen om skiljeförfarande.  Därför är det viktigt
att SCC:s regler är jurisdiktionsneutrala. Men na-
turligtvis kan vissa av  bestämmelserna även
fortsättningsvis komma att influeras av vårt
svenska synsätt.  

I Legally yours undersökning bland köpare av
juridiska tjänster framgår att många klienter
tycker att skiljeförfaranden tar för lång tid. 

– Över tid har vi sett att skiljeförfaranden som
regel blivit mer omfattande, konstaterar Jakob
Ragnwaldh.

Han ser en rad orsaker till den utvecklingen.
– Parter använder sig alltmer av de processu-

ella verktyg som står till buds. Internationellt ser
vi en ökad användning av editionsförfaranden.
Omfattande editionsförfaranden gör att proces-
serna drar ut på tiden. 

– Skriftliga vittnesberättelser gör också att det
tar mer tid och blir mer omfattande. Det har på
det hela taget blivit fler steg inom ramen för ett
skiljeförfarande. Men det finns inget som hindrar
parterna från att komma överens om att ha ett
snabbt och effektivt skiljeförfarande utan skrift-
liga vittnesberättelser eller vidlyftiga editions-
förfaranden. 

– En annan orsak till att internationella skilje-
förfaranden kan ta lång tid är att inlagor ibland
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ges in även efter förhandlingen, så kallade post
hearing briefs.
Jakob Ragnwaldh anser att skiljeförfarande

trots detta är ett snabbare alternativ till att av-
göra tvisten i domstol.
– En komplicerad tvist tar kanske två år inom

ramen för ett skiljeförfarande. I svensk domstol
talar vi om två till tre år för en motsvarande tvist,
och då bara i första instans. I flera andra jurisdik-
tioner kan en process inför domstol ta betydligt
längre tid än så. Skiljeförfarande tar längre tid än
tidigare, men vi ser samma utveckling i domsto-
larna. 
– Om man som part är orolig för tidsåtgången

bör man bland annat diskutera sig fram till en
tidplan och en handläggning som är mer effektiv

samt använda flexibiliteten i regelverket för att
komma överens om hur skiljeförfarandet ska gå
till. 
– Detta bör både bolagsjurister och ombud

lägga större vikt vid än idag. Tyvärr är emellertid
få parter beredda att göra avkall på den tid och de
verktyg som står till buds när väl en tvist har upp-
kommit. Ett annat sätt att minska tidsåtgången är
att utse skiljemän som verkligen driver målen
framåt. 
– I ljuset av detta ser vi även över de förenklade

reglerna. Även där kommer vi sannolikt att före-
slå en del förändringar.   l
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Jakob Ragnwaldh, Committee Chairman, 
Mannheimer Swartling
Yas Banifatemi, Shearman & Sterling
Magnus Bernro, Advokatfirman LA PARTNERS
Emmanuelle Cabrol, Herbert Smith Freehills
Kristin Campbell-Wilson, SCC
Christer Danielsson, Danielsson & Nyberg
James Hope, Vinge
Toby Landau QC, Essex Court Chambers
William McKechnie, If P&C Insurance
Bo G.H. Nilsson, Advokatfirman Lindahl
Ingemar Persson, Justitieråd
Lucy Reed, Freshfields Bruckhaus Deringer
Klaus Reichert SC, Brick Court Chambers.
Celeste Salinas Quero, Committee Secretary, SCC
Patricia Shaughnessy, Stockholms universitet
Johan Sidklev, Roschier
Tatyana Slipachuk, Sayenko Kharenko
Barton Legum, Dentons
Natalie Voser, Schellenberg Wittmer
Anne-Marie Whitesell, Georgetown University

DE SKA TA FRAM SCC:S NYA REGLER:

Kristin Campbell-Wilson, biträdande generalsekreterare på skiljedoms-
institutet vid Stockholms handelskammare.

Det finns inget som hindrar parterna 
från att komma överens om att ha ett
snabbt och effektivt skiljeförfarande
utan skriftliga vittnesberättelser eller
vidlyftiga editionsförfaranden.

tStartskottet för SCC:s framgångssaga.       
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Mannheimer Swartling är den ledande advokatbyrån 
inom tvistlösning i Sverige och en av de ledande inom 
internationella skiljeförfaranden globalt.

Med �er än 60 jurister specialiserade på tvistlösning verk-
samma på sex kontor, på tre kontinenter, har vi både kapa-
citet och kompetens att hantera ärenden för våra klienter 
i domstolsförfaranden där vi har våra kontor och i skilje-
förfaranden över hela världen.

Vår tvistlösningsgrupp har omfattande erfarenhet av 
komplexa kommersiella tvister liksom investeringstvister 
inom alla branscher och verksamhetsområden, inklude-
rande bl a M&A, energi, fordon, �nansiella institutioner, 
infrastruktur och entreprenad, IT, telekom och teknologi, 
healthcare och life science, fastighet samt shipping och 
transporter.

“Remains the dominant �rm in the Swedish dispute resolution 
arena and is �rst choice for complex, high-value proceedings. 
Handles cross-border mandates, particularly with an East-West 
element, involving states, state-owned companies and blue 
chip companies. Equally skilled on litigation and arbitration 
 matters. ‘�e team is absolutely astonishing. It is so organized 
and seems to be tireless.’.”
– chambers europe 2014

“…Swedish �rms are unusually good at international 
 arbitration. And none is better than Mannheimer Swartling.”
– global arbitration review 2014

”�e �rm at the top of the Swedish arbitration market.”
– global arbitration review 2015

“Mannheimer Swartling’s huge team is widely viewed as  
the market leader by clients and peers.”
– legal 500 2014

“A clear leader in the �eld.”
– legal 500 2015

Ledande inom tvistlösning  
– i Sverige och internationellt

stockholm göteborg malmö helsingborg frankfurt 
 berlin moskva shanghai hongkong bryssel new york
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nder kalla kriget växte Stockholm fram
som en central plats för internationella skilje-
förfaranden.
Handelskammarens skiljedomsinstitutet hade

startats redan 1917. Men det var först 1977 som
Stockholm blev en central plats för den interna-
tionella tvistelösningen.
Då ingicks ett Optional Clause Agreement

mellan USA och dåvarande Sovjetunionen. 
– Det var startpunkten för SCC:s framgångssaga,

konstaterar styrelseledamoten Jakob Ragnwaldh. 
Överenskommelsen gjorde det möjligt att lösa

amerikansk-sovjetiska affärstvister i Stockholm.
Snart valde även Kina att förlägga sina interna-

tionella tvister till Sverige och SCC.
Sveriges alliansfrihet var en avgörande faktor.
– Men i dag kommer procentuellt färre mål

från Ryssland och forna östblocket om man jäm-
för med situationen för 10–15 år sedan, säger
Jakob Ragnwaldh, styrelseledamot i SCC. 

– Samtidigt har den geografisk spridningen bli-
vit större. Mängden nya mål ligger stadigt på
samma nivå, ungefär 200 om året
– Att SCC kunnat behålla sin ställning bygger

bland annat  på att förfarandet är förhållandevis
snabbt och effektivt. Skiljeförfaranden inom ramen
för ICC tar betydligt längre tid. Därmed blir de
också dyrare.

I dag är spänningarna mellan Ryssland och
väst åter hårdare. Vad innebär det för synen
SCC och Sverige som ett neutralt forum?
– Jag tror att det fortfarande finns användare av
skiljeförfaranden som kan tycka att det är av vikt
att Sverige ses som en neutral jurisdiktion. Men
för de flesta professionella aktörer, stora bolag
som är vana vid skiljeförfarande, så tror jag inte att
det har någon större betydelse.  För dessa aktörer
är det andra faktorer som påverkar valet av regel-
verk.  

KALLA
KRIGET
Startskottet för SCC:s

framgångssaga
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ENAV TIO
SKILJEMÄN
ÄR  KVINNA

Trots mål om 
större mångfald:

Drygt var tionde skiljeman som utses av Skiljedoms-
institutet vid Stockholms handelskammare är en
kvinna.

När parterna själva föreslår kandidater är det
ännu mer sällsynt.

– Om man breddar poolen av skiljemän tror jag
att man främjar skiljeförfarandet så att det i än
högre grad blir rätt person på rätt plats, säger 
Annette Magnusson på SCC. AV PETER JOHANSSON
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e senaste åren har Stockholms handels-
kammares skiljedomsinstitut, SCC, ar-
betat för att fler kvinnor ska utses till
skiljedomare. Bland annat har nät-
verket SWAN – Sweden Women in Ar-
bitration Network – startat. Men
andelen kvinnor är fortfarande låg.

Gruppen av möjliga kandidater till skilje-
mannauppdragen är i dag ganska liten, kon-

staterar Annette Magnusson, generalsekre-
terare vid SCC.

– Skiljedomaren är oftast en man, som oftast
nått en viss ålder. Det är en allmän ambition att
försöka diversifiera den bilden.

– Både i Sverige och internationellt pågår ett
arbete med att göra skiljeförfarandet mer diversi-
fierat, både i termer av varifrån i världen man
kommer och vad man har för bakgrund. 

– Om man breddar poolen av skiljemän tror jag
att man främjar skiljeförfarandet så att det i än
högre grad blir rätt person på rätt plats. Och att
man får del av all kunskap och spetskompetens
som finns bland alla personer som skulle kunna ta
de här uppdragen.

SCC arbetar aktivt med att försöka få in fler
kvinnor i skiljemålen.

– När vi föreslår experter som kan utses som
skiljemän så försöker vi inkludera kvinnor på den
lista som föreslås. 

I regel presenteras tre alternativ i underlaget. I
dag är drygt var tionde skiljedomare som utses av
SCC kvinna.

– Vi vill se till att det i så hög grad som möjligt
blir en balans mellan män och kvinnor, målet är
inte att nå 50/50. 

– Men vi vill att det ska finnas en medvetenhet
om den här frågan. Då behöver vi tänka utanför den
traditionella boxen, säger Annette Magnusson

Är andelen kvinnor lika låg även internationellt?
– Frågan diskuteras och uppmärksammas mer
och mer. Resultatet kanske inte syns i statistiken
ännu, men det kommer. 

– Vårt viktigaste uppdrag är att utse skiljemän.
Vi måste hela tiden ha våra tentakler ute, vara
öppna för nya förslag, vara öppna för när någon
själv räcker upp handen och erbjuder sin spets-
kompetens i våra mål 

– Och vi ser många duktiga yngre kvinnor som
har ett otroligt driv och som blir mer synliga.
Både genom att föra branschens talan och genom
att sitta i målen.FO
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RESULTATEN
KANSKE   INTE
SYNS  ÄNNU
MEN  DET  KOMMER
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Anette Magnusson:

”

”
,
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Både i Sverige och 
internationellt pågår 
ett arbete med att göra 
skiljeförfarandet 
mer diversifierat.

ANNETTE MAGNUSSON

’’
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ag har jobbat med affärstvister i 15 år. Först
som ombud i domstol. Med tiden har jag blivit allt
mer intresserad av att också få uppdrag som skilje-
domare. För fem år sedan började jag på SALC som
är en advokatbyrå specialiserad på affärstvister.
Mina kollegor jobbar både som ombud i domstol
och skiljeförfaranden samt som skiljedomare. Det
blev naturligt för mig att göra detsamma.
I och med att parterna i större utsträckning styr

processen så blir skiljeförfarandet mer dyna-
miskt. Det utvecklas hela tiden. Som skiljedo-
mare har du relativt stor frihet att lägga upp
förfarandet på bästa sätt utifrån vad parterna öns-
kar. På så sätt har man större möjlighet att på-
verka utvecklingen av hur affärstvister hanteras,
mer än vad man kan med rättegångsbalken och
domstolsförfarandet. Det här är naturligtvis oer-
hört spännande. 

Vilken är den största skillnaden mellan skilje-
förfarande och domstolstvister?
– Det är större fokus på att verkligen utreda de
kommersiella intressena, vilket kan vara både en
fördel och en nackdel för parterna. En stor fördel är
att skiljedomarna är måna om att avgöra målet på
ett professionellt och bra sätt, i domstolen känns
det ibland som att de inte riktigt har tid och möj-
lighet att hantera större affärstvister på ett bra
sätt. 
– Men ibland kan det gå till överdrift med hur

mycket tid och resurser som läggs ner och som
därmed behöver processas. En ekonomiskt sva-
gare part kan begravas av framställningar som
görs både vad gäller förfaranderegler och i sak.
Skiljedomaren kan inte hindra det eftersom förfa-
randet går ut på att parterna styr över processen. 

Varför är det viktigt att fler kvinnor blir skilje-
domare?
– Rent allmänt är det viktigt att kvinnor får vara med
och ta del av alla delar i samhället, det gäller även
skiljeförfarande. Jag är säker på att kvinnor kan vara
med och professionalisera och utveckla förfarandet.
Genom att erhålla fler perspektiv vid bedömningen
av affärstvister så skulle bättre skiljedomar säker-
ställas – och därmed också rättssäkerheten.
Men att vara skiljedomare förutsätter att man

har ett nätverk, man utses av sina kollegor. När
jag som partsombud ska vara med och föreslå
skiljedomare så inser jag hur svårt det är att hitta
kvinnliga kandidater med erfarenhet. Det är vik-
tigt att de som är etablerade hjälper de mindre
etablerade att komma in på marknaden. 
När SCC föreslår domare till sina tvister har de

alltid med minst en kvinna bland fem kandidater.
Det är fortfarande alldeles för få. Jag hade önskat
50/50. Men när parterna själva föreslår är andelen
kvinnor ännu lägre. Det vore bra om det sattes
upp mätbara mål för att nå en jämnare fördelning
av uppdragen. 
Många advokater tar skiljemannauppdrag långt

efter att de har slutat som delägare på sina byråer.
Innebär det att föryngringen går långsammare på
det här området?
– Så kan det absolut vara. Ibland kan jag tycka att

man lägger lite väl stor vikt vid gamla meriter och
gråa tinningar i stället för att utveckla mer profes-
sionella sätt att välja rätt kandidat. Det finns så-
klart duktiga äldre skiljedomare, men man kan
lika gärna välja någon yngre och hungrigare. Att
välja ett etablerat namn kan ibland vara ett sätt att
hålla ryggen fri, även om det där etablerade nam-
net kanske inte skriver de bästa domarna längre. 

J

MAN  LÄGGER LITE
VÄL   STOR    VIKT  VID
GRÅA  TINNINGAR

”

”

Katarina Jansson, advokat och delägare vid advokatbyrån
Stockholm Arbitration & Litigation Center (SALC):
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Genom att erhålla fler 
perspektiv vid bedömningen
av affärstvister så skulle
bättre skiljedomar 
säkerställas – och därmed
också rättssäkerheten.

KATARINA JANSSON
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ag är verksam som skiljeman i både Finland
och Sverige. 
I Sverige anlitas jag ofta som skiljeman i mål

där den ena parten är svensk och den andra ut-
ländsk, och där skiljemannen ändå måste kunna
svenska. Det kan till exempel handla om att
svensk rätt tillämpas i målet. Eftersom jag pratar
svenska, men är finsk medborgare, så passar min
profil de målen.
De flesta av mina svenska skiljemål innehåller

en svensk och en utländsk part.
– Både Sverige och Finland är på många sätt fö-

regångsländer. Båda ser fördelar med att öka an-
delen kvinnliga skiljemän, jämfört med hur det
ser ut internationellt. 
Det är intressant att skiljedomsinstituten i

Sverige och Finland är relativt bra på att utse
kvinnliga skiljemän, men att parterna är sämre.
Det finns fortfarande en klar underrepresenta-
tion. 
Jag tror att det till stor del handlar om gamla

strukturer. 

Många skiljemän fortsätter efter traditionell
pensionsålder. Påverkar det föryngringen?
– Det kan man säkert tänka sig. Dessutom är tvis-
telösning ett område där man lite skämtsamt
brukar beteckna grått hår som en merit. Det finns
områden inom juridiken där man ofta peakar tidi-
gare, som M&A eller finansiering. Men på grund
av tvistelösningens natur väljer man ofta skilje-
män med lång erfarenhet. Det kan inverka på att
utvecklingen går långsammare här.

Det finns områden inom juridiken
där man ofta peakar tidigare, som
M&A eller finansiering. GISELA KNUTS

J
DET  HANDLAR  OM
GAMLA   STRUKTURER

”
”

Gisela Knuts, advokat och delägare
på Roschiers kontor i Helsingfors:
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Barnhemsbarn 
i åtal mot staten
Högsta domstolen är inte be-
hörig att som första instans
pröva de mål där tio före
detta barnhemsbarn har
stämt staten för brott mot
Europakonventionen. Därför
överlämnar HD nu målen till
Stockholms tingsrätt.

De tio privatpersonerna
har väckt talan mot staten i
HD eftersom de nekats er-
sättning enligt den tillfälliga
ersättningslagen för så kal-
lade barnhemsbarn, rappor-
terar Dagens Juridik.

Samtliga anser de sig un-

der sin ungdom ha blivit ut-
satta för vanvård och kränk-
ningar på barnhem.

Riksdagens införande av
lagen – och Ersättnings-
nämndens tillämpning av
den – har kränkt deras rätt
till domstolsprövning och ef-
fektivt rättsmedel enligt ar-
tiklarna 6 och 13 i Europa-
konventionen, menar de tio
före detta barnhemsbarnen.

HD konstaterar att talan
uteslutande avser ersättning
för ideell skada utan sam-
band med personskada eller

sakskada, och det påstås inte
heller att något brott har be-
gåtts. 

HD menar därför att det
inte är fråga om en talan en-
ligt tredje kapitlet, andra pa-
ragrafen i skadeståndslagen
vilket innebär att HD inte är
behörig att pröva målen som
första instans.

HD menar samtidigt att
Stockholms tingsrätt skulle
vara behörig att ta upp må-
len. Därför överlämnades
stämningsansökarna dit.

I en ny lagrådsremiss före-
slås nya lagar som ska
komplettera Haagkonven-
tionen, som reglerar val
av domstol vid internatio-
nella tvister. Under hös-
ten förväntas Sverige och
de flesta av EU:s övriga
medlemsstater tillträda
konventionen.

Parter som bedriver in-
ternationell handel ska
kunna förlita sig på att en
domstol som har valts av
dem kommer att vara be-
hörig att pröva en tvist,
samt att en dom som med-
delats av en vald domstol
i en konventionsstat kan
erkännas och verkställas i
andra konventionsstater.

I 2005 års Haagkonven-
tion om avtal om val av
domstol finns regler om
vilken domstol som är be-
hörig när parter har träf-
fat ett avtal om att en eller
flera domstolar i en kon-
ventionsstat ska pröva en
tvist mellan dem.

Konventionen leder till
ökad förutsebarhet för fö-
retag som bedriver inter-
nationell handel och gör
investeringar utomlands
eftersom de kommer att
kunna förlita sig på att en
vald domstol i en konven-
tionsstat är behörig att
pröva en tvist och att en
dom som meddelas av den
valda domstolen kommer
att kunna erkännas och
verkställas i andra kon-
ventionsstater.

I lagrådsremissen före-
slås lagregler som ska
komplettera konventio-
nen.

Lagförslagen föreslås
träda i kraft den dag som
regeringen bestämmer.

Arkivbild. Finska barn som anlänt till till Stockholm blir inkvarterade på Svea Artilleris barnhem i Saltsjöbaden. 
Personeran på bilden har ingenting med det pågående rättsfallet att göra.

NYA   LAGAR   SKA
KOMPLETTERA
KONVENTION
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Apple överklagar
miljardskadestånd
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IT-jätten Apple ska betala
motsvarande 4,75 miljar-
der kronor i skadestånd till
tekniklicensbyrån Smart-
flash. det har en domstol 
i Texas kommit fram till.
Smartflash menade att

Apple har använt deras 
metod för lagring och till-

gång till nedladdat material.
Smartflash stämde Ap-

ple för otillåten patentan-
vändning på flera tekniska
plattformar. Nu förbereds
kompletterande skade-

ståndsprocesser. 
Apples Kristin Huguet

meddelar att bolaget kom-
mer att överklaga:
– Smartflash tillverkar

inga produkter, har inga

anställda och skapar inte
några arbetstillfällen. Det
är inte baserat i USA och
utnyttjar vårt patentsys-
tem för att tjäna pengar på
teknik som vi har uppfun-
nit, säger hon till Bloom-
berg.

”De utnyttjar vårt patent-
system för att tjäna pengar
på teknik som vi har upp-
funnit.”
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”Angrepp genom
film är allvarligare”

HD HÖJER SKADESTÅND I SMYGFILMSMÅL
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Tingsrätten satte 130 000
kronor som en skälig skade-
ståndsnivå  för kränk-
ningen. Men senare sänkte
hovrätten nivån 25 000 kro-
nor. 
Efter HD:s beslut har

summan fastslagits till 
70 000 kronor, rapporterar

Blendow Lexnova.
Mannen är idag 20 år, vid

tillfället var han 17. Han fil-
made sig själv och sin dåva-
rande flickvän när de hade
sex. Filmen lades utan flick-
vännens vetskap ut på flera
porrsidor på internet.  
Mannen åtalades för

grovt förtal. Han erkände
omständigheterna, men 
nekade till brott. Han påstod
att han inte avsett att skada
ex-flickvännen och inte hel-
ler trott att filmen skulle få
så stor spridning.
HD konstaterade att det

hela inneburit en ”allvarlig
kränkning” för ex-flickvän-
nen.
HD anser att ett angrepp

på anseendet och privatlivet
som sker genom film är all-

varligare än om angreppet
sker i tal eller skrift. Detta
på grund av filmmediets
större genomslagskraft.
Omständigheten att fil-

men lades upp på porrsajter
var ägnat att väcka särskild
uppmärksamhet, menar HD.
Att det hela avser en ung
person bidrar även det till
att HD höjer kränknings-
ersättningen.

Hovrätten sänkte skadeståndet för en tonåring
som hängts ut på nätet när hon hade sex.
Nu har Högsta domstolen höjt beloppet.

”Omständigheten att filmen
lades upp  på porrsajter 
var ägnat att väcka särskild
uppmärksamhet”
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HÖGSTA  DOMSTOLENS

FÖRSIKTIGA
EVOLUTION

Stefan Lindskog och

Som Högsta domstolens nye ordförande tänker Stefan Lindskog
fullfölja det förändringsarbete som redan inletts.
Han vill att fler instanser ska kunna hissa frågor direkt till HD.
Han ser gärna att en bolagsjurist tar plats i kretsen av justitieråd.
Och han stödjer delar av Göran Lambertz debattverksamhet:
– Vissa saker tycker jag att han haft fog att uttala sig om. 

AV PETER JOHANSSON |  FOTO JONTE WENTZEL
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äggarna på Stefan Lindskogs
kontor pryds av oljemålningar från

Nationalmuseum. Vid ett fönster står en
gustaviansk farfarsklocka, vars dova tick-
ande anas genom rummet.
– Det finns flera sådana här i huset. En vakt-

mästare drar upp dem mycket omsorgsfullt,
säger Stefan Lindskog. 
Det har gått sju år sedan han tog plats i Högsta

domstolen. Som advokat hade Stefan Lindskog
haft en lång rad profilerade uppdrag, bland annat
som likvidator i Trustormålet. Under en rad år var
han även ordförande för Advokatsamfundet.
En söndag i oktober 2007 ringde justitieminis-

ter Beatrice Ask och frågade om han ville bli justi-
tieråd. På torsdagen var allting klart. ”Vemodigt”
beskrev Stefan Lindskog avskedet från advokat-
tillvaron. ”Ett privilegium” kallade han den bana
som väntade.

Vad saknar du från livet som advokat?
– Den frågan är rätt meningslös. det är som att
fråga vad jag saknar med att inte längre vara 30 år,
konstaterar Stefan Lindskog muntert.
– 30 år, det har man varit. Det var då och det var jät-
tebra. Men det är inte nu. På samma sätt har jag
varit advokat. Det var fantastiskt och jag skulle ha
gjort om det yrkesvalet ifall jag fått leva om mitt
liv. Men nu är jag äldre och i en annan situation
och jag trivs väldigt bra med det

Under den första tiden som justitieråd kon-
staterade Stefan Lindskog att arbetsintensiteten
på domstolen kunde variera:
”Det är som att ge sig ut på fiskafänge, först

händer det ingenting men rätt var det är så får
man jättenapp och plötsligt så har man napp på
alla spön” sa han då. Den uppfattningen håller
han fast vid: 
– Det är en annan situation här än på en advo-

katbyrå. Ett annat arbetstempo. Det kommer näs-
tan aldrig några telefonsamtal och mycket få

mail. De flesta mål är normalprejudikat. Det flyter
på, och vi betar av. Men rätt vad det är kan det bli
ett stort mål som bjuder på mycket motstånd. Det
var nog det syftade på när jag pratade om ”jät-
tenapp”.

Vilket mål har i så fall varit den största fisken?
– Det senaste är BDO-domen med revisorsansva-
ret. Ett mål som jag inte var med och dömde i var
frågan om skadestånd för den person som felaktigt
fråntagits sitt medborgarskap. Men principiellt
är det något av det viktigaste som domstolen har
gjort under senare år. 

Blake Pettersson föddes inom äktenskapet
mellan en svensk man och en engelsk kvinna. Se-
nare framkom att den svenske mannen inte var
Blake Petterssons biologiska pappa. 2002 avregi-
strerade Skattemyndigheten honom därför som
svensk medborgare. Efter fyra års kamp genom
rättsystemet fick Blake Pettersson tillbaka sitt
svenska medborgarskap, efter ett beslut i dåva-
rande Regeringsrätten. 2014 dömde HD ut ett ska-
destånd på 100 000 kronor till Pettersson, nu 30 år
gammal.
– Han betogs sitt medborgarskap på grund av

en väldigt underlig situation, dessutom sedan
han varit svensk under många år, säger Stefan
Lindskog.
– Här fick regeringsformen ett genomslag direkt

i förhållande till den enskilde, och kunde därmed

Oavsett vad som händer så var det från
konstitutionell synpunkt ett oerhört
viktigt principiellt avstamp. OM BLAKE PETTERSSON-MÅLET’’

t

NAMNStefan Lindskog 

ÅLDER 64

FAMILJ Tre vuxna barn, två bonusbarn också vuxna. 
Två egna barnbarn och ett bonusbarnbarn.

SENASTE BOK ”Justice” av Harvardprofessorn Michael
Sandel

SENASTE FILM ”Hundraåringen”

ALLVARLIGASTE BROTT DU BEGÅTT Jag har svikit någon
vän någon gång. Det ligger på den moraliska sidan.

V
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ligga till grund för ideellt skadestånd. Tidigare
hade inte regeringsformen tillämpats som under-
lag för ideellt skadestånd för en enskild. Det hade
man gjort genom europakonventionen.

Vad innebär domen framöver?
– Grundprincipen i svensk rätt är att du inte får
ideellt skadestånd utan stöd i lag. Här hade det
allmänna inte uppfyllt sina förpliktelser i eu-
ropakonventionen. Då krävs ”ett effektivt rätts-
medel” som det heter i artikel 13. För ungefär tio
år sedan fann Högsta domstolen att vi inte kan
lösa det på annat vis än att vi dömer ut ideellt ska-
destånd trots att det inte finns stöd i lag. Det var
ett stort steg, som sedan följts av en rad mål. Till
exempel flera mål där det dömts ut ideellt skade-
stånd för långsam handläggning. Rättsutveck-
lingen hade varit tydlig. I det här målet redde
Högsta domstolen – med fyra röster mot en - ut att
detta även kan gälla enligt regeringsformen.
– Men det är väldigt kasuistiskt skrivet. Vi vet

inte hur långt det låter extrahera sig i nästa fall.
Men oavsett vad som händer så var det från kon-
stitutionell synpunkt ett oerhört viktigt principi-
ellt avstamp. 
Varför blev just detta det första fallet. Är situa-
tionen så sällsynt? 
– Det var ett fall som stack ut. Det är ofta sådana
mål som gör rättsutvecklingen. Medborgarska-
pet är en väldigt viktig rättighet i ljuset av vad det
innebär med rösträtt och annat. Man resonerade
nog som så att det inte kan vara så att man får ide-
ell ersättning om man har drabbats av en lång-

sam rättegång – vilket visserligen är allvarligt –
men att man inte får det om man blir fråntagen
medborgarskapet, vilket ligger på en helt annan
dignitet när det gäller kränkning. Det är ingen ba-
lans och det var det som slog igenom. 

Vad har domen fått för resultat?
– En tendens är att när att man nu prövar enskil-
das rätt mot det allmänna så faller man inte bara
tillbaka mot europakonventionen utan också mot
regeringsformen. Den börjar få större aktualitet i
den praktiska tillämpningen.

Sedan något år tillbaka pågår en debatt om
Högsta domstolens ”aktivism”. I en uppmärksam-
mad artikel i Svensk Juristtidning menade Svea
hovrätts president Fredrik Wersäll att HD tagit en
mer ”offensiv” position i praxisbildningen. Han
ansåg att domstolen gått längre än nödvändigt för
att fylla ut luckor som lämnats av lagstiftarna. 
Som avdelningsordförande är Stefan Lindskog

en av Högsta domstolens mest tongivande justi-
tieråd. Han beskriver den här debatten som ”en
komplex fråga med många bottnar”: 
– Till att börja med har Högsta domstolen för-

ändrat sitt skrivsätt över åren. Man har blivit allt
tydligare med att redovisa den rättsnorm som
slås fast och tillämpas. Efter att ha redogjort för
bakgrunden skriver man sedan ganska abstrakt.
Därefter kommer man fram till en rättsnorm och
tillämpar den på det enskilda fallet. 
– Förr skrev man inte så här. Då konstaterade

man att A och B föreligger, det leder till C. Sedan

Skadeståndet till Blake perttersson var ett av de viktigaste mål HD hanterat under senare år, menar Stefan Lindskog.
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fick man leta sig fram till rättsnormen bakvägen.
–Genom att det här nu blir så explicit så kan det

ge sken av en viss aktivism. Men det är bara en
fråga om transparens.

– En annan sida av saken är att Europarätten
har förskjutit makten från riksdagen. Nu ligger
mycket istället i konventioner och i unionsrätten
och det är vi i domstolarna som transformerar eu-
roparätten in i svensk lagstiftning. Makten har
inte förskjutits från riksdagen till domstolarna,
utan från riksdagen och ut i Europa och sedan till-
baka hit via våra avgöranden. I den meningen är
vi en slags budbärare som visar att, visst, vår riks-
dag har förlorat makt.

– När vi tillämpar den här lagstiftningen så får
vi naturligtvis ett utökat maktutrymme. Men vi
står inte fria i den hänseendet, utan det hänger på
den rätt vi tillämpar. 

Stefan Lindskog säger att tendenserna är de-
samma i stora delar av Europa. 

– Det är ingen tvekan om att domstolarna i de
flesta EU-länder tagit sig lite mera makt. Vi ligger
i mittfåran av den utvecklingen. 

– Det beror också på en ökad komplexitet i sam-
hället, som gör att lagstiftningen inte hinner med
allt. Utrymmena för normbildning måste ske via
domstolsvägen, för det funkar inte lagstift-
ningsvägen. Så i den mån det skett en ökad akti-
vism så är den omvärldsstyrd, inte attitydstyrd.
Och det rör sig inte om någon revolution, det är en
försiktig evolution.

Har det varit enkelt för HD att åta sig den här
uppgiften?
– Många gånger borde lagstiftarna ha löst de frå-
gor som hamnar hos oss. Men när de hamnar hos
oss och får vi också försöka göra någonting åt det.
Men vi har problem som bristande utredningsre-
surser, övergångsfrågor och massa annat som
gör att lagstiftning är ett bättre normbildnings-
instrument än praxis. 

I april nästa år lämnar HD:s nuvarande ordfö-
rande Marianne Lundius domstolen. Den 19 au-
gusti väntas domarnämnden fatta beslut om vem
som blir hennes efterträdare. 

Du är den ende sökande. Hur kommer det sig?
Har det förekommit diskussioner internt innan
detta? 
– Det är ett pågående ansökningsförfarande, jag
tänker inte kommentera det.

Varför utlyses tjänsten så här långt i förväg?
– Det är en väldig omsättning på ledamöter nu,
tre av oss kommer att sluta under nästa år. Mari-
anne tycker att den som blir ordförande efter
henne ska vara med och ha ett säg om vilka som
ska ta över, på det sätt som en ordförande normalt
har.

I din ansökan skriver du att du själv når pen-
sionsålder 2018, men att två år är tillräckligt länge
för att ”fullfölja och säkerställa den nya organisa-
tionen”.

– Marianne har lett ett ganska omfattande för-
ändringsarbete på beredningssidan. Nu görs en
omedelbar sortering av vilka mål som skulle
kunna vara av intresse. Sedan lottas de ut och
hanteras i gammal ordning. De mål där det står
klart att de kan leda till prövningstillstånd går
aldrig ut på rotlar utan de strömmar igenom rätt
kvickt. Det här betyder bland annat en starkt för-
kortad handläggningstid .

– Den här organisationen kan behöva ytterli-
gare tid för att sätta sig. Eftersom jag sitter med i
ledningsgruppen har jag varit med om hela den
här processen. Tiden är kort, men bör räcka till för
att slutföra det projektet.

Vad ser du för brister och behov i prejudikat-
bildningen? 
– Vi måste ständigt vara lyhörda för vad våra av-
närmare vill ha. Därför har vi praxisseminarier
med domare, advokater, åklagare och andra sam-
hällsaktörer. Nyligen hade vi ett sådant. Där var
deltagarna ganska överens om frågor som kunde
behöva ytterligare belysning. Frågan om artbrott
tyckte till exempel många att vi behöver titta på.
Frågan om likgiltighetsuppsåt, som infördes för
något decennium sedan, kan enligt många be-
höva ytterligare klargöranden. Frågan om rätts-
villfarelse kommer upp. Och vi bär med oss de här
önskningarna.

Delar du de här avnärmarnas uppfattning?
– Jag är ju inte därute. Jag kan bara lyssna och
konstatera att de tycker detta, och då är det så. Då
får vi försöka hitta mål som kan möjliggöra detta.

– Samtidigt så är väldigt stor del av vår verk-
samhet opportunistisk. Det är svårt att styra vad
som hamnar på vårt bord. Det gäller särskilt på ci-
vilrättssidan. Det är inte så att vi letar upp ett mål
för att resa en fråga, utan mål kommer och pekar
och säger ”den här frågan behöver lösas”.

’’
Vi är en slags budbärare som
visar att, visst, vår riksdag har
förlorat makt.

t
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Ifall Allmänna reklamations-
nämnden fick möjlighet att hissa 
frågor till HD så skulle vi kunna 
meddela prejudikat.’’
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Som justitiekansler hade Göran Lambertz
ansvar för att granska de ursprungliga mordut-
redningarna mot Sture Bergwall, då känd som
Thomas Quick. 20 000 sidor förundersöknings-
material lämnades in till myndigheten. En vecka
senare kom Lambertz omdöme om utredning-
arna: ”Ett skickligt arbete”.
Senare drog Bergwall tillbaka sina erkännan-

den. Han har nu fått resning i de åtta mordfall där
han tidigare dömts.
Göran Lambertz, som 2009 utsågs till justitie-

råd, har under flera år debatterat affären, som han
menar felaktigt har beskrivits som en rättsskandal.
Högsta domstolens ordförande har kommente-

rat Lambertz agerande i ett mail till Dagens Ny-
heter:
”Göran Lambertz agerande – i den mån han i

dessa sammanhang uppfattas som en represen-

tant för domarkåren – riskerar att skada förtroen-
det för Högsta domstolen, andra domstolar samt
synen på domare i allmänhet såsom sakliga och
opartisk”.

Under våren gav Göran Lambertz ut sin egen
bild av affären, i boken ”Quickologi”. 
I april stämde Sture Bergwall staten, orsaken

är uttalanden som Göran Lambertz gjort i skuld-
frågan. Samtidigt förbereder advokaten Thomas
Olsson en annan skadeståndsansökan för de 23 år
som Bergwall suttit frihetsberövad. 
I slutet av maj meddelade Lambertz på Expres-

sens debattsida att han inte längre kommer att
ägna sig åt ”offensiv” Quickdebatt. 
Men i händelse av att någon beskriver Quick-

affären som en ”rättsskandal” så kommer debat-
terandet att återupptas, skriver han.

Jag tycker inte att man ska uttala
sig värderande om den typen av
frågor. OM  GÖRAN  LAMBERTZ  DEBATTVERKSAMHET’’

QUICK,  LAMBERTZ  OCH  HD – DEN  KORTA  VERSIONEN

FOTO: CLAUDIO BRESCIANI / TT
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’’
Har du någon gång blivit nedröstad?
– Det fungerar inte på det viset. Vi resonerar. Na-
turligtvis kan vi ha olika uppfattningar. Så bryter
vi argument och det slutar med att vi kommer
överens om att släppa upp ett mål, eller inte. De
har hänt att jag tyckt att ett mål inte var det bästa
att ta vidare, liksom jag har tänkt att det var synd
att låta det här gå iväg utan att släppa upp det.

Som advokat åtog du dig många skiljeförfaran-
den. Gör du det i lika hög grad nu?
– Nej, absolut inte. 

Gör du det i någon utsträckning?
– Ja, och ibland kan det klumpa sig. Förra året
hade jag rätt många skiljeförfaranden under kort
tid. men om man ser på genomsnittet så är det be-
tydligt mindre an när jag började
– Det beror på ett antal faktorer. I början var jag

rätt negativ och tackade nej till många. Sedan har
marknaden lugnat sig. Jag får inte lika många för-
frågningar. Men det passar mig rätt väl. Jag har att
göra, det räcker med det 

Hur ser du på diskussionen om att skiljeförfa-
rande innebär att det blir mindre praxisbild-
ning på det området?
– Det är besvärande, jag håller med om det. De frå-
gor som ryms inom det vi kallar för affärsjuridik är
dåligt belysta av praxis i Högsta domstolen.
– Det finns olika sätt att lösa det på, men man

löser det definitivt inte genom att domare skulle
sitta i skiljenämnder i mindre utsträckning. 
– Däremot kan man fundera på om det inte i

vissa fall är möjligt att hänskjuta en fråga från
skiljenämnd till Högsta domstolen på samma vis
som man hissar en fråga från tingsrätten. 
– Jag kan också tänka mig ett liknande system

med ärenden från Allmänna reklamationsnämn-
den. Det är kanske ännu viktigare. De frågor som
ofta dyker upp i konsumentförhållanden är dåligt
belysta av ett helt annat skäl, ekonomiskt bär de
inte att drivas. Ifall Allmänna reklamations-
nämnden fick möjlighet att hissa prejudikatfrå-
gor till HD så skulle vi kunna meddela prejudikat
i frågor som sällan angår annat än småbelopp,
men som är väldigt frekventa och betyder mycket
för vanligt folk. 

Förekommer det politiska röster för att få till
en sådan förändring?
– Det har diskuterats löst, men vad jag vet före-
kommer det ingen tydlig aktion från något håll. 
De nya justitieråd som ska in under året, vad

önskar du att de har för kompetensprofil? 
– Just nu har vi två mer utpräglade straffrättare,

Agnetha Bäcklund och Martin Borgeke. Martin
Borgeke är en av de som lämnar. Självklart skulle
inte straffrättslig kompetens vara fel, på en eller
två av dem. Men det kan inte vara det enda kriteriet.

Hur avgörande är de specialisterfarenheter ett
justitieråd har med sig in?
– Kommer det ett mål inom mitt eget specialom-
råde så kan jag ju det, och utvecklar mitt synsätt
mer. Om det gäller till exempel straffrätt så gör
Agnetha Bäcklund eller Martin Borgeke likadant.
Så blir det, men det ligger ingen planering i det. 

Hur upplever du att kompetensmixen i domsto-
len har förändrats under de senaste åren? 
– Sammansättningen är bredare idag. Tidigare
fanns en större representation av gamla rättsche-
fer som kunde oerhört mycket om lagstift-
ningsapparaten men inte särskilt mycket om
affärslivet. I dag är vi fyra tidigare advokater som
sysslat med affärsjuridik – och två professorer
som varit verksamma inom den inriktningen. Det
är en förändring. 

Vilka nya kompetenser skulle du vilja få hit?
– En skicklig och allmänintresserad bolagsjurist
skulle kunna ta plats här. Vi har i dagsläget inget
justitieråd som stått på golvet som åklagare. Det
skulle inte vara alldeles fel. Annars är bredden
rätt bra.

Sedan flera år tillbaka debatterar justitierå-
det Göran Lambertz utredningarna kring Sture
Bergwall, tidigare kallad Thomas Quick. Mari-
anne Lundius har tagit avstånd från hur Lam-
bertz agerar här. Hon menar att det kan skada
förtroendet för HD. Hur ställer du dig till det? 
– Göran har ju bestämt sig för vad han vill göra.

Det kan man inte påverka. Jag tycker inte att man
ska uttala sig värderande om den typen av frågor
som han gör. Man gör inte det i rollen som justi-
tieråd. Men han har en annan uppfattning, det får
man respektera. Vi har olika åsikt i den frågan.

Kan detta utvecklas till något mer än en fråga
om yttrandefrihet? Under våren har Sture 
Bergwall till exempel stämt staten på grund av
Lambertz uttalanden.
– Det kan jag inte spekulera i. Det är svårt att se
vad det skulle kunna innebära. 
– Men vissa saker tycker jag att han haft fog att

uttala sig om. 

Det rör sig inte om någon 
revolution, det är en försiktig 
evolution.

t
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Kan du ge exempel?
– Om man reser en dom så betyder det att frågan
är öppen - inte mer än så. Om sedan åtalet ogillas
så betyder det inte att man konstaterat att någon
är oskyldig. Det betyder bara att bevisen inte
räcker för att visa att någon är skyldig. 

– Det här kan vara befogat att påpeka, det har
förekommit missuppfattningar. 

– Men att sedan gå ut och värdera vad som talar
för att han är skyldig eller inte – det ska inte ett ju-
stitieråd göra. Då rider man på en auktoritet som
inte var menad att användas på det sättet.

Lambertz har uttalat sig detaljerat om vad han
själv anser vara viktig bevisning. Kan den sor-
tens uttalanden skada förtroendet för HD. Det
anser ju till exempel Marianne Lundius.
– Låt mig uttrycka mig på det här sättet: Du stäl-
ler frågan, det är väl illa nog?  Och om du frågar om
någon annan ställt den frågan till mig tidigare så
är svaret ja. Det är inte så bra. 

– Man möter denna fråga hela tiden, i alla sam-
manhang. Jag tycker att det är svar nog. 

Upplevs den här uppmärksamheten som nega-
tiv i huset?
– Här i huset går allt sin gilla gång. Det funkar bra
och Göran är en väldigt uppskattad domarkol-
lega. Så här inne har vi inte haft besvär av det. 
Däremot externt. 

Har du läst Göran Lambertz bok?
– Jag har fått den. Jag har bladat i den, och läst
vissa avsnitt. Men inte från pärm till pärm, lika
lite som jag har läst de andra böckerna om fallet.
Jag hade tänkt att jag skulle läsa Görans bok.
Kanske blir det nu i sommar. 

– Själva värderingen av de här bevismedlen är
kanske inte av sådant slag att det kan vara av
särskilt intresse för mig, men hans synpunkter på
vad han tycker att han kan göra som justitieråd är
väldigt relevanta för mig att läsa.

Har du haft någon förebild?
– Som advokat var det Folke Wistrand, naming
partner på Wistrand. I övrigt vet jag inte om jag
har några förebilder. 

– Förebilden är möjligen en imaginär Herak-
les. Jag ser det som en bild för hur man ska vara för
att göra något riktigt bra, och så försöker jag ef-
terleva den förebilden.

Vilket av Herakles stordåd skulle du jämföra
HD-chefsskapet med?
– Min ambition här är att stå för en god prejudi-
katbildning som är relevant i samhället. Lyckas
man med det är man en Heraklesdomare. Det går
inte fullt ut, men om man kan åstadkomma lite
grann i den riktningen så.

Det med stallet kanske.
– Ja. Jag ser mig egentligen som en myra. Storle-

ken på det barr jag drar beror på vilken situation
det är och vilken förmåga jag har. Visste du det, att
väldigt många myror är sabotörer. De bär barren
åt fel håll och stökar till det hela. Men merparten
gör rätt och det räcker för att de ska kunna bygga
de här fantastiska myrstackarna. Jag ser det på
samma vis. Jag försöker dra ett så stort barr jag
kan, och jag vill dra det i rätt riktning.  l
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Herakles är en hjälte inom grekisk mytologi. I romersk mytologi går han under det snarlika namnet 
Herkules. Han är främst känd för att ha utfört tolv storverk:

Dödat det nemeiska lejonet  |  Dödat hydran vid Lerna  |  Fångat den kerynitiska hinden  |  Fångat ett ökänt
vildsvin på berget Erymantes och därefter fört det till Mykene  |  Rengjort Augeas stall  |  Dödat de enorma
rovfåglarna stymfaliderna  |  Fångat den ilskna tjuren på Kreta  |  Hämtat människoätande hästar från kung
Diomedes  |  Hämtat en gördel som amasondrottningen Hippolyte fått av krigsguden Ares |  Hämtat den
trehövdade jätten Geryons boskap  |  Hämtat gyllene äpplen som bevakades av draken Ladon  |  Hämtat upp
hunden Kerberos från underjorden

Det är ett pågående 
ansökningsförfarande, jag
tänker inte kommentera det.

OM ATT VARA ENDA SÖKANDE TILL JOBBET SOM HD:S ORDFÖRANDE’’
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BDO-DOMEN |  VÅREN 2014

Bakgrund:
I BDO-målet konstaterade HD att en re-
visors granskning av en årsredovisning
kan skydda den som lägger årsredovis-
ningen till grund för ett affärsbeslut
och att en sådan tillit till granskningen
är befogad om årsredovisningen utgör
en väsentlig del av ett beslutsunderlag. 

Stefan Lindskog kommenterar:
”I det här målet rörde det sig om delvis
ny juridik och med den oro som blivit
vad gäller skadeståndsansvar för revi-
sorer så var det ett viktigt avgörande.
Ett mål som vi fick arbeta ordentligt
med.”

MÅLEN  SOM
STUCKIT  UT

Här är några av de mål
som Stefan Lindskog
tycker har varit mest
betydelsefulla under
senare år.
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”NE BIS IN IDEM” |  SOMMAREN 2013

Bakgrund:
HD kom genom ett pleniavgörande fram till att den
som fått ett skattetillägg efter att ha lämnat en oriktig
uppgift i skatteförfarandet senare inte får åtalas för
skattebrott på grund av samma oriktiga uppgift. Dom-
stolen menade att den enskilde har ett skydd mot att en
och samma gärning prövas i två olika förfaranden,
något som framgår av ett tilläggsprotokoll till Europa-
konventionen och av EU:s rättighetsstadga.
Latinets ”Ne bis in idem” betyder ”Inte två gånger i

samma sak”.

Stefan Lindskog kommenterar:
”Ne bis”-historen var ingenting som vi önskade oss,
men som vi fick ta tag i på grund av att politikerna inte
hade agerat i frågan. Därför behövde vi ta ett ordentligt
grepp.
Vi blev tvingade att göra något på grund av två domar

från unionsdomstolen i kombination med lagstiftarens
passivitet.”

”Ne bis”-historen var ingenting som 
vi önskade oss, men som vi fick ta 
tag i på grund av att politikerna inte
hade agerat i frågan”.

MEFEDRONMÅLET |  SOMMAREN 2011

Bakgrund:
Två män dömdes i tingsrätten till sex års fängelse var-
dera för inblandning i en omfattande införsel och försälj-
ning av det centralstimulerande narkotikapreparatet
mefedron. Hovrätten dömde männen till 14 års fängelse.
Högsta domstolen sänkte straffen till fyra års fängelse

Stefan Lindskog kommenterar:
”Målet gällde två personer som inte ingår i några kri-
minella gäng utan bara har ovanan att partyknarka. De
får för sig att köpa stora mängder narkotika i Tyskland.
När domstolarnas bedömningar hoppar så som de
gjorde i det här fallet så beror det på tabelltillämp-
ningen. 
Vi insåg att det var ett grundläggande fel i systemet.

Vi måste differentiera med utgångspunkt i olika fakto-
rer, särskilt om narkotikan ingått i en ekonomisk
brottslighet. Det är en väldig skillnad att sälja en viss
mängd till sina partyknarkarkompisar och motsva-
rande mängd och art till ungdomar på skolgården. 
Sedan dess har den strikta bundenheten till tabeller

upphört i domstolarna. Man bestämmer inte påföljden
efter ett rent mängdresonemang. Man väger in olika
omständigheter och differentierar.” 

KEZBAN-MÅLET | HÖSTEN 2013

Bakgrund: 
En handlare i Göteborg sålde juice i metallburk i sin butik. Burkarna ingick inte i något retursystem.
Jordbruksverket straffade honom med en miljösanktionsavgift som fastställdes av domstol. Detta vi-
sade sig vara fel. HD kom fram till att staten ska betala skadestånd för bristfällig rättstillämpning.

Stefan Lindskog kommenterar:
”Målet handlade om ifall staten kan var skadeståndsansvarig för att en domstol hade dömt fel. Det
gav anledning att uttala sig om många olika frågor med koppling till detta”. FO
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TV-bolaget Showtime
har stämts av en kvinna
som ramlat i rulltrappan
på Grand Central Station
i New York. Olyckan
skedde när hon letade 
efter sin make och då 
råkade se en affisch som
marknadsförde TV-se-
rien Dexter. Affischen vi-
sar titelrollsinnehavaren
med plastfolie över an-
siktet. Kvinnan uppger
att hon blev skrämd och
därför tappade balansen.
Affischens motiv – i
kombination med dess
placering vid rulltrap-
pan, orsakade inciden-
ten, enligt stämningsan-
sökan. 
Händelsen ska ha givit

upphov till mardröm-
mar, något som föranlett
besök hos psykiater. 

Showtime har inte ve-
lat göra upp med den
drabbade kvinnan, rap-
porterar lokaltidningen
DNAInfo.

”Dexter gav mig mardrömmar”

Hjälm
orsakade
skada
En 14-årig baseballspe-
lare kastade hjälmen upp i
luften för att fira en sports-
lig framgång. Hjälmen
krockade med tränarens
fot. Hälsenan skadades. 
Därför stämmer träna-

ren den unge idrottarens
familj på en halv miljon
dollar. 
Jag trodde att stäm-

ningen bara gällde 20 000
dollar, har tränaren för-
tydligat enligt den ameri-
kanska sajten Facesoflaw-
suitabuse.com

Sångerskan Kristina
Karo har stämt filmstjär-
nan Mila Kunis på 5000
dollar. Hon påstår sig ha
varit nära vän med Kunis
när de båda för 25 år se-
dan gick i första klass i
Ukraina. Karo hävdar att
Kunis var så avundsjuk
på hennes husdjur – en
höna som kallades ”Dog-
gie” – att hon stal djuret.
USA Today rapporterar

att Kunis nekar till ankla-
gelsen.

”Filmstjärnan 
stal min höna”

En kvinna blev så skrämd av 
affischen att hon ramlade i 
rulltrappan.
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”Filmen Frost 
bygger på mitt liv”

Noriega vs Call of Duty: ”Orättvist”

”Två 
sextiljoner,
tack”

Disneys succéfilm
Frost uppges vara löst ba-
serad på HC Andersens
välkända saga Snödrott-
ningen. Men amerikanska
Isabella Tanikumi är av
en helt annan uppfatt-
ning. Hon menar att fil-
men tvärtom bygger på
hennes eget liv. 

”Karaktärer, handling,
bi-handling och story-
line” har plockats från 
Tarikumis biografiska ro-
maner ”Living My Truth”
och ”Yearning of the
Heart” enligt en stäm-
ningsansökan. 18 likheter
räknas upp i dokumentet.

Isabella Tanikumi krä-
ver 250 000 dollar i ska-
destånd. 

Entertainment Weekly
rapporterar att Disney
ännu inte kommenterat
stämningen.

Panamas förre diktator
Manuel Noriega krävde
speltillverkaren Activi-
sion på stora summor.
Orsaken är att de inklu-
derat honom i TV-spelet
Call of Duty: Black Ops 2.
Noriega upplevde att
skildringen av honom
var orättvis.

”De utmålar mig som
mördare, kidnappare och

landsförrädare”, menade
han i stämningsansökan.

Manuel Noriega, som
tidigae dömts för bland
annat narkotikahandel
och penningtvätt, upp-
ger att hans anseende
har skadats.

Domstolen i Los
Angeles valde att inte 
gå på den förre envålds-
härskarens linje.

– Det här var en ab-
surd stämning redan för
början och vi är glada att
en ökänd kriminell inte
vann, sa New Yorks förre
borgmästare Rudy Giuli-
ani som företrädde Acti-
vision i målet.

Manuel Noriega
styrde Panaman från ku-
lisserna under större de-
len av 1980-talet.
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NÅGRA AV LIKHETERNA:

▶ Handlar om två systrar.
▶ Den äldre systern ska-

dar av misstag den
yngre.

▶ Lillasystern tappar
minnet.

▶ En manlig bifigur heter
Hans.

▶ En annan manlig bifi-
gur heter Kristoff. 

KäLLa: EntErtainmEnt WEEKLy

En 62-åring i New York
har lämnat in en rekord-
hög stämning. Han begär
sammanlagt två sextiljo-
ner dollar. De skade-
ståndsskyldiga är enligt
mannen bland andra sta-
den New York, dess kollek-
tivtrafik, ett bageri, två
sjukhus, en hundägare och
flera andra. Den 22 sidor
tjocka stämningsansökan
är fylld med anklagelser
om allt från mordförsök
till smygfotografering,
rapporterar New York
Post.

Två sextiljoner dollar
uppges vara mer än värl-
dens samlade valutare-
serv. Talet skrivs med 36
nollor.

rekordkravet:
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En kvinnlig besökare
på Sunrise Side Nature
Trail and Exotic Park
stack in handen i lejon-
buren. Hon hade tänkt
sig att klappa det impo-
nerande kattdjuret, men

fick istället fingertoppen
avbiten, rapporterar
New York Daily News.
Djurparken hävdar att

besökaren trotsade ota-
liga förmananden och
varningsskyltar. Själv

menar hon att faran i att
närma sig djuret inte
kommunicerats tillräck-
ligt tydligt. Nu stämmer
hon parken.

En kvinna i Oregon krä-
ver 275 000 dollar av äga-
ren till en anka. Hon me-
nar att ankan visade
”fientliga tendenser” och
att den attackerat henne.
Vid tillfället ska hon ha
fått flera skador på ben, 
armar och axlar.
Läkarkostnaderna anges

som 25 000 dollar. Reste-
rande kostnader ska täcka
ändrade levnadsförhållan-
den på grund av skadorna. 

Lejonet bet av fingertopp ”Inte mitt fel” 

Anka orsakade
skador för
25 000 dollar

Energidryckstillverka-
ren Red Bull har gått med
på att betala ut 13 miljo-
ner dollar i samband med
en amerikansk gruppta-
lan om falsk marknads-
föring. Red Bull har tidi-

gare framhållit att
drycken förbättra kon-
centration och reak-
tionsförmåga – något
som inte kunnat styrkas,
enligt grupptalan.

En kvinna i Houston
stämmer sin granne på en
miljon dollar. I oktober
2014 tog hennes fyra pit-

bullhundar genom
stängslet. Väl hos gran-
nen attackerade de den-
nes tioåriga beagle, som
dog av skadorna.

Orsaken till att det är pit-
bullägaren som stämmer
sin granne, och inte tvär-
tom, beror på de skador
som hon anger att 
hon fick av beaglen 
när hon försökte 
avbryta händelsen.

”…Men vi fick ju
inga vingar…”

Kvinnans hundar bet ihjäl
grannens – kräver en miljon

FOTO: SVETLANA PISAREVA / 123RF
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ledamot av den kommitté
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Tänk efter 
vid valet av 
tvistelösning
Avtalsförhandlare har sällan någon 
närmare erfarenhet av tvistelösningen.
Det kan leda till olyckliga konsekven-
ser. En kombinationsklausul kan vara 
lösningen, skriver Christer Danielsson 
i sin krönika. 

’’
THE MIDNIGHT CLAUSE – SÅ KALLAS IBLAND
TVISTELÖSNINGSBESTÄMMELSEN I ETT AVTAL.

he Midnight Clause –
så kallas ibland tvistelös-
ningsbestämmelsen i ett
avtal. Det som åsyftas är
att klausulen förhandlas

sist, vid midnatt, när alla är trötta och bara
vill bli färdiga – med de risker för misstag
som det innebär. Så kan det förstås vara
någon gång. Själv tror jag att en större fara
är att avtalsförhandlingen startar med en
mall där det finns en viss sorts tvistelös-
ningsbestämmelse som sedan, utan för-
ändringar och närmare eftertanke, följer
med hela vägen fram till det slutliga avta-
let. Då kan det – när det väl blir tvist – visa
sig att mekanismen passar illa i det en-
skilda fallet.

Ett problem – både när bestämmelsen
förhandlas och när den bara följer med från

T

FOTO: ZACARIAS PEREIRA DA MATA  / 123.COM

▶
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mall till slutprodukt – är att avtalsför-
handlare sällan har någon mera betydande
erfarenhet av tvistelösning. I dessa specia-
liseringens tider gör man för det mesta an-
tingen det ena eller det andra – sällan sitter
samme advokat ena dagen vid förhand-
lingsbordet och andra dagen i rättegångs-
salen. 
Det medför att avtalsförhandlaren ofta

är föga skickad att bedöma lämpligheten
av tvistelösningsbestämmelse i det en-
skilda fallet.

Så hur bör förhandlaren tänka?
Det grundläggande valet av tvistelös-
ningsform är förstås mellan rättegång i
domstol och skiljeförfarande. Utgångs-
punkten för den fortsatta framställningen
är att avtalet innehåller en skiljeklausul. I
kommersiella avtal av någon betydenhet
är det – på goda grunder – sällsynt att par-
terna överlämnar till domstol att avgöra
tvister. Dels tar det i typfallet längre tid än
ett skiljeförfarande, dels kan vem som
helst ta del av rättegångsskrifterna och
lyssna till huvudförhandlingen, dels är ris-
ken stor att de domare som har att ta ställ-
ning till tvisten har mycket begränsad
erfarenhet av avtalstypen och avtalets
kommersiella kontext. Allt detta – och
särskilt det sistnämnda – talar för skilje-
förfarande.
Mot talar möjligen att det blir billigare

att gå till domstol eftersom parterna då
inte betalar något domararvode. Å andra
sidan lär ombudskostnaderna bli högre i
domstol om tvisten prövas i två instanser,
vilket ofta – trots regler om prövningstill-
stånd – blir fallet vid kommersiella tvister
av någon betydenhet. Det är därför långt
ifrån självklart att domstolsprövning ens
blir billigare.
Om domstol således väljs bort återstår

frågan om typ av skiljeförfarande. 

En första skiljelinje går mellan insti-
tutionellt förfarande och så kallat ad hoc-
förfarande. Med det senare menas att
tvisten enbart styrs av bestämmelserna i
lagen om skiljeförfarande och att aktö-
rerna enbart är parterna och skiljemännen.
När skiljeförfarandet är institutionellt
finns ytterligare en aktör – ett skiljedom-
sinstitut som mot en avgift utför olika
uppgifter med anknytning till tvisten.
Dessutom tillkommer då ett regelverk, ut-
format av institutet i fråga, som gäller i
tillägg till eller med modifiering av lagens
bestämmelser. 
I inhemska svenska skiljeförfaranden är

det nästan alltid Stockholms Handelskam-
mares Skiljedomsinstitut – SCC kallat efter
den engelska översättningen av Stock-
holms Handelskammare – och dess regler
som väljs. Också i internationella tvister
med en svensk part är SCC det klart vanli-
gaste alternativet, även om det ibland före-
kommer så kallat ICC-förfaranden i Sverige
och någon gång också förfaranden med
andra institut inblandade. ICC är en för-
kortning för International Chamber of
Commerce, med säte i Paris.
En betydande fördel ur partssynvinkel

med att välja institutionellt förfarande
framför ad hoc-förfarande är att kostnaden
för skiljenämnden kan förutses. I ett insti-
tutionellt förfarande får nämligen skilje-
männen arvoden som bestäms i förhål-
lande till tvisteföremålets storlek medan
ersättningen i ad hoc-förfaranden i princip
är arvode på löpande räkning. Det senare
kan ju få till följd att en tvist som handlar
om ett förhållandevis litet belopp men som
likväl är komplicerat och innehåller ett om-
fattande processmaterial kan bli opropor-
tionerligt dyrt.

Det är numera klart vanligare att
parterna väljer ett institutionellt förfa-

CHRISTER DANIELSSON ’’
MAN BÖR UNDVIKA ATT SKRIVA 
FAST SIG I EN VISS SKILJEFORM

är ordförande i Swedish 
Arbitration Association och
ledamot av den kommitté
som f n ser över SCC:s 
skiljedomsregler
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rande framför ett ad hoc-förfarande. I min
egen skiljepraktik är fördelningen cirka
75/25. 

Med utgångspunkt i att skiljeförfaran-
det ska vara institutionellt – vilken typ av
sådant förfarande ska man i så fall välja?

Om vi håller oss till SCC erbjuds i princip
tre varianter: Den första är att tvisten av-
görs av tre skiljemän med tillämpning av
institutets ordinära skiljedomsregler, den
andra att en skiljeman dömer med tillämp-
ning av samma regler och den tredje att en
skiljeman sliter tvisten med tillämpning av
institutets s.k. förenklade regler.

Det finns betydande skillnader mellan
de tre varianterna, särskilt mellan de för-
enklade reglerna och de båda andra. 

En första skillnad är kostnaden för skil-
jenämnden. Om vi antar att tvisten gäller
400.000 euro (dvs. knappt 4 mkr) blir kost-
naderna följande (avrundande belopp):
54.000 euro, 30.000 euro respektive – med
de förenklade reglerna – 18.000 euro. För
egen del tror jag att denna avsevärda kost-
nadsdifferens är en viktig förklaring till
att de förenklade reglerna varit mycket po-
pulära på senare år.

En annan mycket viktig skiljelinje
– mellan de förenklade reglerna och de or-
dinära, oavsett om de senare tillämpas av
tre skiljemän eller en skiljeman – är tid-
såtgången. I fall där de ordinära reglerna
tillämpas tar det ofta runt ett år från det
att skiljeförfarandet inleds till dess att
domen kommer. I fall med de förenklade
reglerna är tidsåtgången bara ungefär
hälften. Det går alltså mycket snabbare att
få en dom under de förenklade reglerna.

’’
AVTALSFÖRHANDLAREN ÄR OFTA FÖGA SKICKAD
ATT BEDÖMA LÄMPLIGHETEN AV TVISTELÖSNINGS-
BESTÄMMELSE I DET ENSKILDA FALLET.

▶

ILL: HARISH MARNAD NARASIMHAN / 123.COM
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inte alltid välja de förenklade reglerna när
det både är avsevärt billigare och går
mycket fortare?!

Sakta i backarna nu! Om tvisten är kom-
plicerad skulle nog de flesta tycka att det
är bättre att tre personer funderar över vad
som är rätt och rimligt än att en skiljeman
blir lämnad ensam med kanske mycket
svåra överväganden. Till det kommer att
tidspressen är extremt hög i ett förenklat
förfarande. Enligt reglerna tillåts bara två
inlagor per part och de ska ges in med bara
tio arbetsdagars mellanrum. Vågar man
som part under dessa förhållanden låta en
tvist med svåra frågor och högt tvisteföre-
mål gå till avgörande eller är det säkrast
att förlikas?

Samtidigt kan ju de förenklade reglerna
vara alldeles utmärkt avpassade för den
motsatta typen av tvister, de som är rela-
tivt okomplicerade och gäller förhållande-
vis små belopp. Här skulle det bara bli
onödigt dyrt med ett fullskaligt treman-
naförfarande.

Problemet är att man på förhand – när
skiljeklausulen skrivs – ofta inte kan veta
var på skalan komplicerad/okomplicerad
och på värdeskalan en framtida tvist kom-
mer att ligga.

Så vad är lösningen?
Flexibilitet är lösenordet; man bör und-
vika att skriva fast sig i en viss skiljeform.
Det gör man bäst genom att i avtalet ta in
en så kallad kombinationsklausul. SCC
tillhandahåller flera sådana men den jag
tycker man bör använda är den ni finner i
faktarutan härintill. 

Med en sådan klausul i avtalet kan SCC
välja den skiljeform som lämpar sig bäst i
det enskilda fallet – förenklat förfarande,
ordinärt förfarande med en skiljeman re-
spektive ordinär förfarande med tre skil-
jemän. 

Om man i skiljeklausulen bara har hän-
visat till de förenklade reglerna kan SCC
inte – hur olämpliga dessa regler än skulle
vara i det enskilda fallet – flytta tvisten till
någon annan skiljeform. På motsvarande
sätt kan SCC inte bestämma att det ska
vara en skiljeman om parterna i skil-
jeklausulen har hänvisat till de ordinära
reglerna och uttalat att det ska vara tre
skiljemän (och vice versa). Med en kombi-
nationsklausul av det slag som jag rekom-
menderar kommer tvisten att avgöras i en
form som är bäst avpassad för det enskilda
fallet.

OM TVISTEN ÄR KOMPLICERAD SKULLE
NOG DE FLESTA TYCKA ATT DET ÄR
BÄTTRE ATT TRE PERSONER FUNDERAR
ÖVER VAD SOM ÄR RÄTT OCH RIMLIGT 
ÄN ATT EN SKILJEMAN BLIR LÄMNAD
ENSAM MED KANSKE MYCKET SVÅRA
ÖVERVÄGANDEN.

’’

Tvister som uppstår i anledning av ett avtal kan slutligt avgöras genom 
skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstitut (SCC).

Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med 
beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga 
omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. 

I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå 
av en eller tre skiljemän.

SKILJEDOMAR – EN SAMMANFATTNING
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När du vill ha dem. 

Nyhetsbyrån Blendow Lexnova, Humlegårdsgatan 14, 114 46 Stockholm, 08-579 366 00  
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inns det några rele-
vanta likheter mellan att
spela poker och att pro-

cessa?
Många, svarar den ameri-

kanske juridikprofessorn
Steven Lubet, som skrivit boken ”Lawy-
ers’ poker; 52 lessons that lawyers can
learn from card players”.

Både i poker och rättegång handlar det
om att vinna, inom vissa givna ramar.
Genom att antalet pokerpartier är så
många fler testas och förfinas pokererfa-
renheter systematiskt snabbare och sta-
tistiskt säkrare än motsvarande
erfarenheter från rättegångar. Lubet
anser att processförare kan ta till sig en

hel del lärdomar från pokerspelare. 
Däremot fungerar det inte lika bra i

andra riktningen.
Boken innehåller ett

antal tankegångar som
processförare kan ha
nytta och vägledning
av, såväl avseende rät-
tegångar i stort som i
det enskilda vittnesför-
höret. Boken växlar
mellan dessa båda per-
spektiv, och tankegång-
arna utgör nyttiga
påminnelser för processförare, ibland
från nya infallsvinklar. 

Här följer några exempel.KO
M

M
EN

TA
R

BENGT BOLIN
ADVOKAT

SPELA  UT RÄTT
KORT  NÄR  DU
PROCESSAR

’’
BÅDE I POKER OCH RÄTTEGÅNG
HANDLAR DET OM ATT VINNA,
INOM VISSA GIVNA RAMAR.

Advokat Bengt Bolin skriver om likheterna mellan 
att processa och spela poker. Han visar på vad 
processförare kan lära sig av pokerspelare.

F
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Tight play
”Tight play” är en säker spelform. I poker
innebär den att spela endast på de starka
händerna, och i övrigt lägga sig. I rätte-
gångar behöver detta inte handla om att
avstå från att driva ett anspråk utan kan
även avse antalet grunder eller
invändningar som åbero-
pas för en talan. Pro-
cesshandböcker
varnar för att driva
svaga krav i onö-
dan och/eller att
ange ”för många”
grunder. Process-
förare lyssnar inte
alltid på det örat.
Modern kaoste-

ori, och känd ut-
gångspunkt i poker,
säger att det bästa sättet
att kontrollera kaos är i bör-
jan av ett händelseförlopp. I boken
utvecklas övertygande varför och hur man
i ett tidigt skede av tvister och processer
skall avgöra om man ska vika ner sig eller
minimera antalet grunder. Jämför dock
volatilitetseffekten nedan.

Processmaterialet 
utgör ett rörligt mål
Ett känt pokercitat som inte står i boken
men som framstår som klokt är: ”Det finns
en förlorare vid varje bord. Om du inte vet
vem förloraren vid ditt bord är, så är det
du.” Motsvarande gäller i processer och
tvister. Om alla processförare skulle spela
”tight play”, och det ändå uppstår stora
rättegångar kan citatet tala för att någon
gjort en felbedömning, kanske rentav en
grov sådan.

Volatilitet
I denna del handlar det om att minska för-
luster genom att undvika misstag, särskilt
i början. Modern kaosteori säger att det är
oundvikligt att händelseförlopp blir mer

DET FINNS EN FÖRLORARE VID
VARJE BORD. OM DU INTE VET VEM
FÖRLORAREN VID DITT BORD ÄR, 
SÅ ÄR DET DU.’’

ohanterliga och mer oförutsägbara över
tid. Mesta kontrollen har man därför i
början.
En typsituation är motförhör med vitt-

nen. Ju längre förhöret pågår, desto mer
volatilt blir förhöret. Risken ökar

efter hand att något ”går
snett”. Därför ska man en-
ligt kaosteorin hålla sina
motförhör korta.

När ett motförhör
väl börjar ”gå snett”
så kan det lätt fort-
sätta på den vägen.
Då kan man vända
tillbaka till huvudre-
geln ovan om ”tight
play” och avsluta, åt-

minstone den delen av
förhöret. En ytterligare prin-

cip leder till samma slutsats:
Processförare ska inte kasta goda

pengar efter dåliga när motförhöret fort-
sätter i en återvändsgränd. Frågor att
ställa sig: Finns det verkligen en chans
att lyckas? Att vända vittnet? Motsva-
rande gäller om man i förhöret skulle
fastna i en mindre fråga av närmast tri-
vial natur, där vittnet blir motsträvigt
och processföraren bara fortsätter på
samma spår, i stället för att orka ifråga-
sätta nyttan med det.   

Sök läsa av och påverka
din motståndare
Inom detta område berättar Lubet över-
tygande om hur försvarsadvokaterna till
O J Simpson mer eller mindre lyckades
forcera (eller locka) åklagaren i O J Simp-
son-rättegången att köra ”handsktestet”,
vilket sedermera kom att bli en av de cen-
trala omständigheter, som vände rätte-
gången.
David Sklansky (tydligen en framstå-

ende pokerspelare) uttrycker detta på föl-
jande sätt: ”Varje gång du spelar en hand
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olika från hur du skulle ha spelat om du
hade sett alla motspelarnas kort så vin-
ner motspelarna, och varje gång du spelar
din hand på det sätt du skulle ha spelat
om du hade sett alla andras kort så förlo-
rar de.”
Alltså: Du vill basera dina beslut på ve-

derhäftig information om motståndarna
och samtidigt undvika att de kan göra
motsvarande mot dig. För att åstad-
komma detta gäller det dels att tillämpa
spelteori om vad som står att vinna i re-
lation till att förlora, dels att söka påverka
och förutse motståndarens tolkning och
reaktion på de signaler du själv ger. Detta
ställs kanske tydligast på sin spets i för-
handling och förlikningsuppgörelser. I
boken utvecklas detta på ett intressant
sätt.

Varför motförhör 
överhuvudtaget?
Även denna klassiska processfrågeställ-
ning kan angripas med pokerövervägan-
den, med bokens terminologi: Why am I
betting? Motförhöret representerar en
satsning. Processföraren satsar sin kon-
troll över vittnet och sin egen trovärdig-
het mot möjligheten till ett fördelaktigt
svar från vittnet. Varje fråga har ett po-
tentiellt positivt värde och en potentiellt
negativ kostnad. Värdena varierar. Alla

satsningar är inte desamma. Utmaningen
för processföraren är att fortlöpande, och
under press, utvärdera. På motsvarande
sätt som i poker kanske man inte alltid
ska satsa, det vill säga försöka ”välta ett
vittne”, bara för att man kan. Att överväga
frågan med ett systematiskt synsätt, på
sätt boken beskriver, kan göra nytta.

”Reverse bluffing”
Reverse bluffing innebär i poker att få
motparten att tro att man har svaga kort
när man i själva verket har starka kort.
När kan detta tillämpas i rättegångar? Jo,
till exempel i motförhör eller i edi-
tionssammanhang, kan det översättas till
att få en person att vilja lämna ut uppgif-
ter och information, i stället för att hålla
inne på sådan.
Antag, som i boken, ett förhör med en

motsträvig motpart som är läkare. Enligt
bokens amerikanska rätt antas läkaren ha
ett högre aktsamhetskrav på sig om läka-
ren är väl insatt i ämnesområdet. Sanno-
likt skulle läkaren inför förhör bli drillad
av sitt ombud att svara mycket försiktigt
och återhållsamt på frågor om sina kun-
skaper inom det aktuella området.
Med ”reverse bluffing” skulle motför-

höret i stället kunna innehålla frågor av
typen: ”I ditt ansträngda tidsschema
måste det vara svårt att hålla sig up to

DU VILL BASERA
DINA BESLUT PÅ
VEDERHÄFTIG
INFORMATION
OM MOTSTÅN-
DARNA OCH
SAMTIDIGT
UNDVIKA ATT
DE KAN GÖRA
MOTSVARANDE
MOT DIG.

’’
FO

TO
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CO
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T

28 september 1995. O.J Simpson
omringad av sitt "dream team": 
advokaterna Johnnie Cochran, Peter
Neufeld, Robert Kardashian och Robert
Blasier, den siste sittande till vänster
om Simpson.
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’’
SEMIBLUFFTEKNIKEN UTNYTTJADES
AV FÖRSVARSADVOKATERNA FÖR ATT
SLÅ FAST PÅSTÅENDET, OCH BIDROG
TILL ATT VÄNDA DEN RÄTTEGÅNGEN.

date med det senaste inom området, eller
hur”? Då kanske läkaren i stället lockas
att svara ”absolut inte, jag håller mig
verkligen up to date genom att läsa mas-
sor, mina meriter utvisar …” etcetera.

”Semibluffen”
Detta är ett specialfall av bluff som med
pokerterminologi höjer insatserna. I
fråga om ett vittne spetsar den till fråge-
ställningen ordent-
ligt. Det kantill
exempel
gälla refe-
rens till
andra tänk-
bara vittnen i
samma ämne.
Målet är att
forcera
vittnet man
förhör till
att säga att
om ett annat
vittne, kanske
med hög trovärdighet, säger något annat
så ljuger det vittnet. Frågorna blir åt
hållet: ” X har god insyn i detta, eller
hur”? ”Ja”. ”Om X kom hit och vittnade
och sa tvärt emot dig nu, skulle X ljuga
då”?

Den minnesgode kommer nog ihåg att
denna teknik användes av O J Simpsons
advokater när det gällde kommissarie Fu-
hrmans påstående att han inte använt
ordet ”nigger”.   

Tekniken förutsätter att det påstående
från vittnet som man vill använda ”först
måste rensas till att vara utan reserva-
tion”. Fuhrman forcerades till slut att
säga att han aldrig hade använt ordet
”nigger” de senaste 10 åren. Därefter fick
Fuhrman bekräfta att om någon skulle
säga att han gjort det så vore det en lögn.
Semiblufftekniken utnyttjades av för-
svarsadvokaterna för att slå fast påståen-
det, och bidrog till att vända den rätte-
gången.

Tonläge i motförhör
I boken förtydligas att ”cross examination
does not mean angry examination”. Det
gäller även för svenska förhållanden.
Många förväntar sig att ett motförhör
måste hållas i ett aggressivt tonläge. Så
är det givetvis inte. Det kan rent av vara
så att ett aggressivt tonläge motverkar
syftet. Dels behöver det inte ge något vi-
dare intryck av den som ställer frågorna,
dels kan det väcka sympati för den som
får frågorna.

Om du å andra sidan verkligen är arg
så kan du överväga att antingen av-

vakta med uppgiften att hålla för-
höret eller lämna över den till

annan. I boken
framhålls vik-
ten av att inte
agera utifrån

upprörda
känslor ef-
tersom det

ökar risken för
misstag.  

Avslutning
Tvister och processföring är en speciell
verksamhet. Det skadar inte att då och då
överväga vad man håller på med, och hur.
Boken om Lawyers’ poker är ett lättsmält
och nyttigt sätt att göra det på.
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Artikeln har tidigare publicerats i Blendow Lexnova.

Fler expertkommentarer finns hos
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