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LEDARE

det här numret presenterar vi resultaten från
undersökningen Transaktionsbarometern 2016.
Inköpare av juridiska tjänster har fått svara på
frågor om de planerar några transaktioner
under kommande år – och vad de i så fall tycker
är ett skäligt pris. 15,1 procent upplever att en
lämplig timtaxa ligger under tusenlappen. 34,1
procent kan sträcka sig upp till 1500 kronor. 

Den här uppfattningen lär få många i byrå-
världen att höja på ögonbrynen. 
Någon som delar åsikten att affärsbyråernas

priser är i högsta laget, det är välkände miljar-
dären Mats Qviberg:

lDet här kan inte fortsätta. Ersättningarna
kommer att plana ut, säger han.
Han kan få rätt – och det behöver inte dröja

särskilt länge. Internationellt ökar oron för i 
vilken mån ny digitala tjänster ska konkurrera
ut de traditionella advokatbyråerna.

lDet vore osannolikt om juristyrket inte
skulle drabbas av den automatisering som sam-

Kommer juristroboten
ta skäligt betalt?

PETER JOHANSSON,
chefredaktör
Telefon 070–620 39 39
E–post
peter.johansson@blendow.se
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hället förväntas genomgå, konstaterar Richard
Åkerman på Hannes Snellman, som skämtsamt
frågar sig om han inte borde skola om sig till
krysantemumodlare i stället.
Det kanske dröjer, men när juristrobotorna

gör jobbet lär timtaxorna pressas rejält.

Dessutom skriver vi om revisorernas sats-
ning på juridisktjänster, om ”barfotajuristen”
Parul Sharma som ska förbereda bolagen på 
de nya etiska kraven i näringslivet – och om
Clarence Crafoord – Årets Jurist 2015 – som
anser att pro bono blir allt viktigare för byråerna.
Trevlig läsning!
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TRANSAKTIONSBAROMETER

4 | Klienterna: 
Transaktionernas värde ökar

Var tredje klient förbereder nya transaktioner 
inför nästa år. de räknar med att affärerna
ökar i värde. men varannan tycker att en
timkostnad på över 1 500 kronor är oskälig.
det framgår av legally yours undersökning 
Transaktionsbarometern 2016.

10 | Klienternas favoritbyråer

NOTERINGAR 

16 | ”Högsta intresset i mannaminne”
Trots oro på börsen – svenska företags intresse för att bli note-
rade är högre än på många år, enligt advokat Richard Åkerman:

- många häpnar över noteringsintresset i sverige eftersom 
det skiljer sig så radikalt från resten av Europa och kanske hela
världen, säger han.

legally yours frågade honom och flera andra transaktions-
experter om vart marknaden är på väg.

24 | Massivt flöde till börsen

UNDERSÖKNING 

32 | Han blev advokaternas advokat
Erik sjöman, specialist på aktiebolagsrätt, är den advokat som
kollegorna helst anlitar i ett affärsjuridiskt ärende.

40 | Revisorerna tar ny mark
En knapp tredjedel av de affärsjurister som deltagit i ”advokater-
nas advokat” uppger att de känner av växande konkurrens från
aktörer som inte är traditionella advokatbyråer. många nämnder
globala revisionsbyråer som nya konkurrenter.

– Jag vet att många i advokatbranschen är lite nervösa för
revisorernas intåg, säger marcus Nivinger på EY law.

PORTRÄTT 

56 | ”De nya kraven kommer ifrån
alla håll – och de är här för 
att stanna”

som barfotajurist hjälpte hon ”de fattigaste av de fattiga”.
Nu hjälper Parul sharma näringslivet att anpassa sig till högre
etiska krav.

– de här trenden har bara börjat. Planet har inte ens lyft ännu,
säger hon.

OM JURISTER

68 | ”Ersättningarna i advokatbran-
schen kommer att plana ut”

i en intervju berättar finansmannen mats Qviberg om sin offen-
siva juridiska strategi, att han inte vill skriva avtal och om dyra 
juristkonsulter. 

UNDERSÖKNING

84 | Juristbarometern – varannan
kan tänka sig byråkarriär

de unga juristerna vill allra helst arbeta på domstol. samtidigt
kan varannan tänka sig att jobba på affärsjuridisk byrå.

ÅRETS JURIST

96 | ”Pro Bono allt viktigare”
Centrum för Rättvisas Clarence Crafoord valdes till ”Årets Jurist
2015”. Han konstaterar att stiftelsens samarbete med advokat-
branschen är viktigt - inte minst för byråerna:
- Nyanställda biträdande jurister på advokatbyråerna vill jobba
även med annat, säger han.

KOMMENTARER: Erik Nerep om bristtäckningsansvar
Robert Sevenius om nya bolagskoden.

bild omslag: PoNTUs lUNdaHl / TT
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’’
Jag betalar hellre 200 miljoner kronor 
till advokater i stället för att förlika mig 
för 100 miljoner. MATS QVIBERG

Sidan 68
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VÄRDE T  AV

SKJUTER  I  HÖJDEN

Var tredje klient:

Var tredje klient förbereder nya transaktioner inför nästa år.
De räknar med att affärerna  ökar i värde.
Men varannan tycker att en timkostnad på över 1 500 kronor
är oskälig.
Det framgår av Legally yours undersökning Transaktions-

barometern 2016. AV PETER JOHANSSON

TRANSAK      

FO
TO

: C
LA

U
D

IO
 B

RE
SC

IA
N

I /
 T

T

4_15_Transaktionsbarren  2015-11-29  12.52  Sida 4



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

   

    
      TIONERNA

4_15_Transaktionsbarren  2015-11-29  12.53  Sida 5



 

FÖRDELNING
KVINNOR
OCH MÄN

84 %
MÄN

16 %
KVINNOR

66,2 %
NEJ

66,5 %
NEJ

33,8 %
JA

33,5 %
JA

HAR 
NI UNDER DE 

SENASTE 24 MÅN. 
FÖRVÄRVAT ELLER 

AVYTTRAR FÖRETAG 
ELLER FAST 
EGENDOM?

KOMMER
NI FÖRVÄRVA ELLER 
AVYTTRA FÖRETAG 

ELLER FAST 
EGENDOM UNDER DE 

KOMMANDE
12 MÅN?

33,5 %
ÖKA

8,7 %
MINSKA

74,3 %
OFÖRÄNDRAT

HUR 
KOMMER ERT BEHOV 

AV JURIDISKA TJÄNSTER 
ATT UTVECKLAS UNDER 

DET KOMMANDE 
ÅRET?

 
  

 
  

  

 
  

    

 
  

    

 
  

   

 
  

    

 
  

  

  
 

    
  

   
 

 

 

  
    

 
   

  

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

Efter flera år av stiltje blev det under 2014
fart på den internationella transaktionsmarkna-
den.

De köpare av juridiska tjänster som svarat på
frågorna i Legally yours undersökning Transak-
tionsbarometern 2016 tror att denna utveckling
kommer att hålla i sig under det kommande året.

74,3 procent tror att deras behov kommer att
vara oförändrat. 17 procent gör bedömningen att
behovet kommer att öka.  Bland de svarande som
köpt eller sålt företag under de senaste två åren så

är denna andel ännu högre, 21 procent av dem
tror på ökat behov.

En tredjedel – 33,5 procent – av de svarande
uppger att de planerar att köpa eller sälja företag
eller fast egendom under de kommande tolv må-
naderna.

På frågan ”Tror du att värdet på era transaktio-
ner kommer att öka under det kommande året?”
svarar 38,4 procent ja.

Bland de som genomfört transaktioner de se-
naste två åren är andelen ännu högre, 42,7 procent.
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Här är det lätt att �nna den perfekta balansen mellan skola och fritid. 
Studiero i kombination med ett fritidsutbud som saknar motstycke, 
skapar förutsättningar för goda och framåtsyftande studieresultat.

Har du frågor om hur det är att studera vid Lundsbergs skola, vilka 
utbildningar som erbjuds eller vill ha information om våra fritids- 
och kon�rmationsläger, är du alltid välkommen att höra av dig till 
rektor/VD Johan Harryson, e-mail joha@lundsbergsskola.se eller 
mobil 070-590 14 02.

Värmland. Lundsbergs internatskola. Mitten 
av september. Hållsjön ligger insvept i morgondimma. 
Vindstilla. Perfekta förutsättningar för ett roddpass. 
Sedan tar skoldagen vid ...
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UTBILDNING I DISTRIBUTIONSRÄTT

- ingående om tvistlösning och avtalsskrivning inom 
distributionsrätten

Markadens bredaste utbud av utbildningar inom juridik
- ledd av landets främsta experter

Stockholm torsdag 10 mars 2016
Malmö  torsdag 14 april 2016        
Göteborg tisdag 19 april 2016

Jon Kihlman, advokat och doktor i 
handelsrätt. Utöver läroboken 
Köprätten. En introduktion harJon nyligen 
utkommit med CISG. En kommentar.

Eric M. Runesson, adj. professor i 
handelsrätt, kombinerar den praktiska 
verksamheten som advokat med 
forskning och undervisning inom 
områdena för förhandling, avtalsrätt och 
tvistlösning. 

Boka deras kurs idag på 
www.bginstitute.se

Om föreläsarna

Boka idag!
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köpare av juridiska tjänster
har svarat på frågorna 

i Legally yours undersökning
Transaktionsbarometern

2016.  

281
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TRANSAKTIONSBAROMETERN

73 procent av de svarande uppger att de anlitar
revisorer i samband med ett transaktionsuppdrag.
Drygt hälften – 58 procent, 7 – svarar att en advo-
katbyrå kopplas in. 
Om man endast tittar på de som planerar en

transaktion under det kommande året så blir re-
sultatet emellertid helt annorlunda. I den gruppen
är det 82 procent som uppger att de ska anlita ad-
vokat och färre – 73 – procent som
svarar att de ska anlita en revi-
sionsbyrå.
PwC är den revisionsbyrå som vär-

deras högst av de svarande. En fjär-
dedel - 26,2 procent – svarar att det är
den revisor de helst skulle anlita. Tvåan KPMG
samlar en andel som är knappt hälften så stor.
En överväldigande andel – 96,7 procent – tycker

att deras konsulter har tillräcklig förståelse för af-
färsperspektivet.
Var tredje – 33,9 procent - vill helst se en kombi-

nation mellan fast och rörligt pris när ersätt-
ningen ska göras upp.

REVISIONS-
BYRÅERNA 
har en särställning 
bland klienterna.

VILKEN 
REVISIONSBYRÅ 
ELLER SKATTE-

KONSULT SKULLE 
DU HELST 
ANLITA? 

VILKA 
SLAGS RÅDGIVARE 

ANLITAR NI I ETT 
TRANSAKTIONS-

PROJEKT?
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Hos flera affärsjuridiska konsulter före-
kommer timersättningar på runt 5000 kronor. En
nivå som är ”oskälig” enligt de svarande. 15,1 pro-
cent anser att en skälig timtaxa ligger på 1000
kronor eller mindre. En större andel – 34,1 procent
– tycker att 1000 – 1500 kronor är skäligt. 
Hos de svarande som planerar en transaktion

under kommande år är attityden i viss mån an-
norlunda.9,2 procent tycker att en timtaxa under
tusenlappen är skälig. 21,5 procent vidgar span-
net till 1000 – 1500 kronor.
Endast varannan – 49,2 procent – upplever att

konsulterna är tillräckligt transparenta kring hur
priserna har satts.

SKÄLIG
TIMTAXA 

      12 %      11,5 %      7,3 %      6,3 %

P                    KPMG                     EY               DELOITTE        

  
  

    

 

  

 29,1 %        11,6 %       33,9 %         9 %         10,6 %      2,6 %         1,1 %        0,5 %          1,6 % 

49,2 %       11,9 %       14,1 %        9,7 %         11,4 %       1,6 %        1,6 %        0,5 %           0 % 
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TAKPRIS        

HUR
SKULLE DU ÖNSKA 

ATT PRISSÄTTNINGEN
PÅ JURIDISK 
RÅDGIVNING 
SÅG UT?

VILKET 
TIMARVODE TYCKER 
DU ÄR SKÄLIGT FÖR 

JURIDISK RÅDGIVNING 
AV SENIOR 
KARAKTÄR? 

Beror på hur kunnig konsulten är, ett
högre timpris kan ju vara motiverat
om konsulten jobbar snabbt!

Allt för mycket av tiden i en transaktion är ren och skär 
projektledning som inte egentligen är av juridisk karaktär.
Jag skulle därför gärna se andra än normala prissättnings-
modeller då jag har svårt att motivera de extremt höga 
arvoden som används för juridiskt mindre kvalificerade
tjänster. Detta gäller advokatkostnader mm, ej revisions-
byråers. Generellt är arvodena för höga för det som levereras
och tas ansvar för.

Man vill inte
ifrågasätta 
priset

’’

’’

’’

RÖST FRÅN UNDERSÖKNINGEN

RÖST FRÅN UNDERSÖKNINGEN

RÖST FRÅN UNDERSÖKNINGEN
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Lindahl och Mannheimer Swartling delar förstaplatsen när de svarande i
Transaktionsbarometern 2016 anger vilken advokatbyrå de helst vill anlita.

– Fantastiskt roligt, säger Adam Green på Mannheimer Swartling.
– Det här är vi jätteglada för. Det är utfallet av många års arbete, säger 

Peter Lilja på Lindahl.

9,7 %                    9,7 %                  5,2 %                  4,5 %                  3,9 %                     3,9 %

LINDAHL MANNHEIMER 
SWARTLING

SETTERWALLS VINGE DELPHI MAQS

Lindahl och Mannheimer Swartling
samlade vardera 9,7 procent av rösterna i un-
dersökningen Transaktionsbarometern 2016.
Legally yours kontaktade båda byråerna för
att få deras bild av läget på marknaden – nu
och framöver.

VILKEN 
ADVOKATBYRÅ 

SKULLE DU HELST 
ANLITA I EN 

TRANSAKTION?

LIND AHL   &   MANNHEIMER   SWARTLING

MEST POPULÄRA
BYRÅERNA   2016
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Adam Green, ordförande för Mannheimer
Swartlings grupp för företagsöverlåtelser:

– Det har varit ett mycket händelserikt år där vi
haft några mycket stora transaktioner och en jämn
ström av mellanstora transaktioner.

– Statistiken för 2015 visar något färre affärer än
under motsvarande period förra året. Volymerna
har minskat en aning de senaste månaderna. Men
från vårt perspektiv så är det forfarande en stabil
marknad. Vi är försiktigt optimistiska, som vi juris-
ter brukar säga.  

Några branscher som du tror blir extra intres-
santa?
– Två områden kommer fortsatt att vara särskilt
intressanta.  Den ena är energi och infrastruktur.
Den andra är tech. Den sektorn är otroligt vibre-
rande, levande och kreativ just nu. Klarna, King,
Minecraft och många andra står för ett otroligt
värdeskapande som visar att Sverige kan dela ut
slag långt över sin egen viktklass. Det är som med
tennis på 70- och 80-talet.  Skype och Spotify är da-
gens Borg och Wilander   

– Entreprenörer som Niklas Zennström och

Daniel Ek visar att det går att lyckas genom att di-
rekt satsa på den globala marknaden.

Vad tror du om marknaden framöver?
– Den makroekonomiska situationen i Europa är
hyfsat stabil, särskilt med tanke på hur den såg ut
just efter Lehman Brothers-kraschen. Men M&A
marknaden i Europa är förmodligen inte lika sta-
bil som i USA utan kanske något känsligare för
ekonomiska och geopolitiska oroligheter.

I Legally yours undersökning reagerar många kli-
enter över höga prisnivåer. Hur förhåller ni er till det?

– Precis som alla andra måste advokatbyråer le-
verera värde, därför måste vi ständigt förbättra oss.
Annars vänder sig klienterna någon annanstans. 

Under senare tid har revisionsbyråerna vidgat
sitt erbjudande i samband med transaktioner och
samtidigt blivit en tydligare konkurrent till advo-
katbyråerna.

– Nya aktörer – och nya arbetsmetoder – är bra
för marknaden. Det gör att vi håller oss på tårna.
Det är ingångsvärdet, hur sedan detta med revi-
sionsbyråerna kommer att sluta återstår sedan
att se. 
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2016

Vi är försiktigt optimistiska,
som vi jurister brukar säga.

ADAM GREEN, Mannheimer Swartling’’
”TVÅ  OMRÅDEN  ÄR  SÄRSKILT  INTRESSANTA”

4_15_Transaktionsbarren  2015-11-29  13.01  Sida 13



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

AFFÄRSJURIDIK

TRANSAKTIONSBAROMETERN

Peter Lilja, Lindahl:
– Vad gäller transaktioner har vi inte sett samma
aktivitet som förra året. I gengäld har noteringså-
ret varit fantastiskt bra. 

– Jag tror att det kommer öka från dagens nivå,
alternativt kommer dagens nivå hålla i sig länge.
Det finns inga bankkrisindikationer i Sverige och
tittar vi ut i Europa är bilden densamma 

Några branscher som du tror blir extra intres-
santa?
– Under året har vi sett en ökning av it-relaterade
uppdrag, mycket är på gång i den sektorn även
framöver.

I Legally yours undersökning reagerar många
klienter över höga prisnivåer. Hur förhåller ni er
till det?

– Vår rådgivning kostar mycket pengar, så är
det. Till och från uppstår diskussioner om arvo-
det, då för vi en dialog. Det är viktigt att vi ser till
att vi verkligen tillför nytta och är relevanta för
klienterna. Det löfte vi hela tiden försöker upp-
fylla är det om rak och affärsnyttig rådgivning.

I undersökningen efterlyser klienterna också
mer transparens i offerter från advokatbyråerna.

– Vi har blivit mycket tydligare i dialogen inför
ett uppdrag. Om vi gör en arbetsbeskrivning över
fem tänkbara moment så kanske klienten vill be-
gränsa vårt arbete i det avslutande momentet, så
att vi bara fungerar som bollplank där. Det finns
en ny vilja att avgränsa uppdragen – och en ny
tydlighet med separat prissättning för respektive
moment. 

– I svåra situationer som avtalsförhandlingar –
där vår erfarenhet verkligen kan göra nytta – är
kravspecifikationen från klienten ofta att det ska
vara seniora erfarna advokater.  Då betalar man
gärna ett högre pris än vad man gör för ett arbet-
smoment där det inte krävs samma erfarenhet
och senioritet för att lyckas. Det gör att arbetsmo-
menten blivit tydligare i våra offerter.

RESLUTAT AV
MÅNGA ÅRS 
ARBETE

 
 

          
        

      
     

 
   

   

      

      

   LBO-finansiering och 
f

   

  Arbetsmomenten har blivit 
tydligare i våra offerter.

PETER LILJA, Lindahl’’
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UTBILDNINGAR I
 FÖRVÄRVSFINANSIERING

 - hjälper dig att få ökad förståelse för finansiering, 
särskilt när den tillhandahålls av en eller flera banker

Markadens bredaste utbud av utbildningar inom juridik
- ledd av landets främsta experter

FÖRVÄRVSFINANSIERING II
Fokus: borgenärsavtal/intercreditor agreements, 
pantavtal, e�erställdhet och säkerhetsdokumentation

FÖRVÄRVSFINANSIERING I - onsdag 17 februari 2016, Stockholm

 - måndag 14 mars 2016, Stockholm

Fokus: låneavtalet,  LBO-finansiering och 
fastighetsfinansiering

Boka idag på www.bginstitute.se

Advokat Per Nyberg
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NOTERINGSMARKNADEN

DEN  HÖGSTA
I  MANNAMINNE

Trots oro på börsen – svenska företags intresse för 
att bli noterade är högre än på många år, enligt 
advokat Richard Åkerman:

– Många häpnar över noteringsintresset i Sverige 
eftersom det skiljer sig så radikalt från resten av 
Europa och kanske hela världen, säger han.

Legally yours frågade honom och flera andra 
transaktionsexperter o vart marknaden är på väg.

AV PETER JOHANSSON

TRANSAKTIONSEXPERTER:

”

”
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Legally yours undersökning Transaktions-
barometern framgår det att var tredje köpare av ju-
ridiska tjänster planerar att sälja eller avyttra fast
egendom under de kommande tolv månaderna. 

Hos de stora affärsjuridiska byråerna har det
varit fortsatt högt tryck, med ökade intäkter och
behov av att nyanställa. Dual tracks – att säljaren
håller öppet för både en privat försäljning och
börsintroduktion – har varit en vanlig arbetsme-
tod även i år. Samtidigt börjar oron i omvärlden att
sätta allt tydligare spår. 

Legally yours har frågat en rad ledande trans-
aktionsexperter hur de ser på marknadens ut-
veckling:

– Vi ser ett fortsatt starkt intresse för börsen
som exititmarknad. Men det är mer oroligt på
grund av omvärldsfaktorerna, något som har
märkts mer efter sommaren, säger Dick Lun-
dqvist, ordförande för Gernandt & Danielsson.

– Vi arbetar med ett antal nya noteringar och
antalet förfrågningar avseende nya uppdrag
inom området är ungefär detsamma som vid
samma tidpunkt förra året. 

Richard Åkerman, delägare på Hannes Snell-
man, poängterar att den svenska noteringsmark-
naden skiljer ut sig i ett globalt perspektiv.:

– Det har ökat stadigt. Nu är det nog det högsta
i mannaminne, som i detta fall faktiskt är längre
än de 3–4 år som annars brukar vara den vanliga
måttstocken på ett mannaminne. Men under året
har vi också sett ett par hack i intressekurvan som
en följd av att börsindex har backat. 

– Annars tror jag att vi är många som häpnar
över noteringsintresset i Sverige eftersom det
skiljer sig så radikalt från resten av Europa och
kanske hela världen, trots att de underliggande
faktorerna inte skiljer sig så värst mycket.

’’
Det är i huvudsak mindre transaktioner
att vänta, även om det lurar en och annan
större gädda i vassen. RICHARD ÅKERMAN

Richard Åkerman, delägare på Hannes Snellman,

I

16_23_Transaktioner  2015-11-29  13.11  Sida 18



L E G A L L Y  Y O U R S  |  6  |  2 0 1 5  |  19

’’
– Möjligen� kan� förklaringen� hittas� i� att� de

svenska�noteringskandidaterna�är�mer�välskötta.
Många�av�dem�har�utvecklats�av�de�annars�så�ut-
skällda� riskkapitalbolagen� och� är� i� världsklass
inom�sina�områden,�säger�Richard�Åkerman.

Gustaf Leijonhufvud, delägare�på�advokatby-
rån�Magnusson:
– Intresset�för�noteringar�var�mycket�stort�i�bör-

jan�av�året�men�har�enligt�vår�uppfattning�avmat-
tats� en� aning� under� hösten� på� grund� av� det
rådande�marknadsläget�.
– Vi�uppfattar�att�det�på�senare�tid�funnits�ett

fortsatt� stort� intresse� hos� säljare� att� i� syfte� att
uppnå�maximala� värderingar� inleda� såväl� dual
tracks-processer�som�controlled�auctions.�����

Dick Lundquist
– Inriktningen�mot�en�dual�track�är�mer�frekvent�än
vid�samma�tidpunkt�förra�året.�Troligen�beror�det
på�att�börsen�uppfattas�som�en�mer�osäker�exit-
marknad.�

Richard�Åkerman�är�av�motsatt�uppfattning:
– I�början�av�året�var�dual�track�standardlös-

ningen,�men�i�takt�med�att�noteringsoptimis-
men� har� tilltagit� så� är� det� färre� som� har
ansett� det�nödvändigt�med�en� snabb� fall
back�i�form�av�en�redan�riggad�privat�för-
säljningsprocess.�
– Men�visst�finns�det�alltid�någon�mer

eller� mindre� uttänkt� reträtt� i� fall� en
börsnotering�går�på�sniskan.

Hur bedömer du att transak-
tionsmarknaden utvecklas under de
kommande tolv månaderna?
– Det�blir�väl�ett�ödesdrama�i�vanlig
ordning.�Transaktionsmarknaden�föl-
jer� ju� inte� direkt� de� makroekono-
miska� svängningarna,� även� om
högre�räntor�och�en�ny�bankkris�till
följd� av� vidlyftiga� bostadskrediter
vore�negativt.�
– Vi� advokater� har� också� en� för-

måga�att�betrakta�de�mer�direkta�på-
verkansfaktorerna� uppifrån� och
samtidigt�och�ser�ofta�inte�omvärlden
längre�än�till�den�egna�skrivbordskan-
tens�slut.�Men�jag�tror�att�det�mesta

Över tiden har m&a-marknaden blivit 
alltmer homogen i den bemärkelse att 
principerna för – och sätt på vilket man 
gör – blir alltmer likartade. GUSTAF LEIJONHUFVUD

Gustaf Leijonhufvud, 
delägare på advokatbyrån
Magnusson.

↳
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Vi ser ett fortsatt starkt intresse 
för börsen som exititmarknad. 
Men det är mer oroligt på grund 
av omvärldsfaktorerna. DICK LUNDQUIST’’
Dick Lundqvist, ordförande för Gernandt & Danielsson.
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faktiskt talar för en hyggligt gynnsam utveckling
av transaktionsmarknaden till följd av fortsatt
låga räntor, starka balansräkningar, ett fortsatt
konsolideringstryck i snudd på hela näringslivet.

Gustaf Leijonhufvud:
– Troligtvis kommer vi att se fortsatt höga bolag-
svärderingar och lågt ränteläge under nästkom-
mande år vilket inte talar för en så stor förändring
mot idag. 

– Men om det blir oroligare på börsen kan vi
hamna i en period av ”vänta-och-se” vilket ofta
får en negativ effekt på transaktionsmarknaden.  

Dick Lundquist:
– Det är naturligtvis svårt att sia om framtiden i
vår verksamhet. Byrån har mycket att göra inom
alla segment; aktiemarknad, privat m&a, finansi-
ering, tvister med mera. Baserat på detta ser vi
inga tecken på någon dramatisk förändring av
transaktionsmarknadens utveckling de kom-
mande tolv månaderna.

– Möjligen kan inriktningen på vårt arbete
komma att förändras, till exempel genom att det
bli färre uppdrag inom aktiemarknadsrätten till
förmån för fler uppdrag inom privat m&a.

De senaste åren har nya nischbyråer stärkt sina
positioner på marknaden.  Ofta med välkända, se-
niora advokater i ledningen. I år växlade Axel Ca-
lissendorff upp – med rekrytering av bland andra
Setterwalls Odd Swarting. Samtidigt bytte
uppstickarbyrån namn till Calissendorff Swar-
ting.  

I vilken mån konkurrerar ni med de stora byrå-
erna?  
– Vi konkurrerar i svåra uppdrag som kräver so-
fistikerade lösningar och som ofta förutsätter ett
personlig förtroende för oss som anlitas, säger
Axel Calissendorff.

– Däremot åtar vi oss inte stora resurskrävande
uppdrag; som vissa transaktioner och stora pro-
cesser. 

– I inte så få fall anlitar vi andra byråer som till-
sammans med oss servar klienter när ett ärende
kräver större resurser eller specialistkunskaper
som vi saknar. Det har fungerat mycket väl. 

– Noteringarna har ökat – utan tvekan. Under
det kommande året tror jag att vi kommer se ett
fortsatt ganska högt tryck, säger Axel Calissen-
dorff.
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Richard Åkerman:
– Även om det inte är något som vi dagligen gru-
var oss över så är det ofrånkomligt att nischbyrå-
erna blir fler och inte utan framgång. Jag tror att
detta kommer att fortsätta. Drivkrafterna är flera,
inte minst Anders Borgs tillväxtfientliga fåmans-
bolagsregler, men också sådant som svårigheten
att upprätthålla lönsamheten i stora byråer när
allt mer av våra tjänster blir stapelvaror. Rätt eller
fel, men det är i alla fall den syn som våra kunder
har. 

– Vill man befinna sig högst upp i den juridiska
rådgivningens näringskedja måste man våga säga
nej till sådana uppdrag som var lönsamma igår
men inte idag, säger Richard Åkerman.

Dick Lundquist invänder:
– Det korta svaret är nej, vi stöter på samma kon-
kurrenter som tidigare. 

Upplever du att vissa branscher kommer att
vara extra intressanta den närmaste tiden? 

– Baserat på omvärldsutvecklingen och hur re-
gelverket utvecklas – och har utvecklats – interna-
tionellt så kan den finansiella sektorn vara extra
intressant den närmaste tiden.

Axel Calissendorff:
– IT, spel, finansiella företag med nya betalnings-
metoder, underhållning och musik.  

Gustaf Leijonhufvud:
– Vi  har kontor i 13 länder och självklart finns det
vissa regionala skillnader. Generellt uppfattar vi
dock att m&a-marknaden över tiden blivit alltmer
homogen i den bemärkelse att principerna
för –och sätt på vilket man gör – m&a-transaktio-
ner blir alltmer likartade.   

Richard Åkerman:
– De mest intressanta sektorerna är hygienpro-
dukter, bygg, mode, postorder, budfirmor och tele-
komtjänster. I huvudsak mindre transaktioner att
vänta alltså, även om det lurar en och annan större
gädda i vassen.

Vi konkurrerar i svåra uppdrag som 
kräver sofistikerade lösningar och som
ofta förutsätter ett personlig förtroende
för oss som anlitas. AXEL CALISSENDORFF’’

Axel Calissendorff , Calissendorff Swarting.  
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I korthet innebär 3:12-reglerna att delä-
garskap i bolag med en spridd ägarandel får änd-
rad skatt, nu beskattas de som inkomst av tjänst i
stället för inkomst av kapital. Därmed höjs skatten
från 20 till 57 procent på belopp över en viss nivå. 
I praktiken påverkar detta organisationer med

fler delägare än 25. 

Förslaget har mött skarp kritik under förra året
Den utredning som ser över de kritiserade 3:12-
reglerna fick under året ett tilläggsdirektiv som
innebär förändrade förutsättningar. 
Utredningens nya uppdrag är att: 

l�Analysera om förenklingsregeln, reglerna
om lönebaserat utrymme och sparat utdelnings-
utrymme samt takreglerna för beskattning av ut-
delning respektive kapitalvinst i inkomstslaget
tjänst bör förändras-

l�Analysera om skattesatsen på utdelning och
kapitalvinst inom gränsbeloppet samt över tak-
beloppen bör förändras, och

l�Lämna förslag till lämpliga förändringar av
3:12-reglerna.

l�Ursprungligen var det tänkt att utredningen
skulle vara färdig i mars 2015. Nu har tiden för-
längts till september 2016.

ÄNDRAD SKATT FÖR BOLAG MED SPRITT ÄGANDE
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Allt fler bolag

LOCKADES
TILLBÖRSEN

Börsen har gått upp och ned under året – men viljan
att notera sitt bolag är större än på länge.
Här är listan över de bolag som introducerats på

Nasdaq i Stockholm fram till slutet av november
2015 – och över de rådgivare som anlitats.

AV PETER JOHANSSON

Eltel
Infranetföretag specialiserat på att 
planera, bygga och underhålla el- och
telenät.
NOTERINGSDATUM: 6 februari
KÄNDA RÅDGIVARE I NOTERINGEN: BNP Paribas,
Morgan Stanley, SEB, Pohjola Bank.
KURSEN I NOVEMBER 2015: 94
KURSUTVECKLING ÖVER SEX MÅNADER: -2,08 %

Eolus Vind
Projekterar och uppför vindkrafts-
anläggningar.
NOTERINGSDATUM: 2 februari
KURSEN I NOVEMBER 2015: 23,1
KURSUTVECKLING ÖVER SEX MÅNADER: -41,37 %
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Dustin
Återförsäljare av it-produkter med 
tillhörande tjänster.
NOTERINGSDATUM: 13 februari
KÄNDA RÅDGIVARE I NOTERINGEN: Vinge, 
Shearman & Sterling, Mannheimer 
Swartling, Carnegie, Nordea, ABGSC, SEB.
KURSEN I NOVEMBER 2015: 59,75
KURSUTVECKLING ÖVER SEX MÅNADER: -3,63 %

Hoist Finance
Finansiella tjänster.
NOTERINGSDATUM: 25 mars
KÄNDA RÅDGIVARE I NOTERINGEN: Carnegie 
Investment Bank, Morgan Stanley, 
Citigroup.
KURSEN I NOVEMBER 2015: 76,75
KURSUTVECKLINGEN ÖVER SEX MÅNADER: 16,29 %

Troax Group
Utvecklar säkerhetslösningar.
NOTERINGSDATUM: 27 mars
KÄNDA RÅDGIVARE I NOTERINGEN:

Baker & McKenzie, White & Case, Carnegie,
Handelsbanken.
KURSEN I NOVEMBER 2015: 106
KURSUTVECKLINGEN ÖVER SEX MÅNADER: 19,1 %

Tobii
Utvecklar och säljer produkter för 
ögonstyrning och blickmätning 
– så kallad eye tracking.
NOTERINGSDATUM: 24 april
KÄNDA RÅDGIVARE I NOTERINGEN: ABG Sundal
Collier, Carnegie
KURSEN I NOVEMBER 2015:  72
KURSUTVECKLINGEN ÖVER SEX MÅNADER:  113,3

D. Carnegie
Fastighetsbolag specialiserat på 
bostäder.
NOTERINGSDATUM: 12 maj
KÄNDA RÅDGIVARE I NOTERINGEN: Vinge, 
Swedbank.
KURSEN I NOVEMBER 2015: 60
KURSUTVECKLINGEN ÖVER SEX MÅNADER: -6,25 
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Sportamore
E-handel inom sport
NOTERINGSDATUM: 18 maj
KÄNDA RÅDGIVARE I NOTERINGEN:

DLA Nordic, ABG Sundal Collier.
KURSEN I NOVEMBER 2015: 40
KURSUTVECKLINGEN ÖVER 

SEX MÅNADER: -2,44 

Invisio
Utvecklar avancerade 
headset, kontrollenheter
med mera.
NOTERINGSDATUM: 29 maj

KÄNDA RÅDGIVARE I NOTERINGEN:

Mangold.
KURSEN I NOVEMBER 2015: 59,5
KURSUTVECKLINGEN ÖVER SEX MÅNADER:

228,73

Collector 
Finansiella tjänster
NOTERINGSDATUM: 10 juni
KÄNDA RÅDGIVARE I NOTERINGEN: Setterwalls,
Hammarskiöld, SEB, PwC.
KURSEN I NOVEMBER 2015: 130
KURSUTVECKLINGEN ÖVER TRE MÅNADER: 89,09 ↳

Stefan Alexandersson och
Lena Apler ringer i klockan på
Nasdaq Stockholm
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↳

Coor Service
Management
Service mangement-bolag
NOTERINGSDATUM: 16 juni
KÄNDA RÅDGIVARE I NOTERINGEN: Mannheimer
Swartling, White & Case, Clifford Chance,
Nordea, UBS, DNB Markets, SEB.
KURSEN I NOVEMBER 2015: 36,1
KURSUTVECKLINGEN ÖVER TRE MÅNADER: -7,44

Alimak Group
Industrikoncern inom vertikala trans-
portlösningar.
NOTERINGSDATUM: 17 juni
KÄNDA RÅDGIVARE I NOTERINGEN: Linklaters,
White & Case,EY, Citigroup, SEB.
KURSEN I NOVEMBER 2015: 92,25
KURSUTVECKLINGEN ÖVER TRE MÅNADER: -4,9

Nordax
Nordisk nischbank
NOTERINGSDATUM: 17 juni
KÄNDA RÅDGIVARE I NOTERINGEN: Morgan 
Stanley, Carnegie, Citigroup, ABG Sundal
Collier, Lazard & Co. 
KURSEN I NOVEMBER 2015: 50,75
KURSUTVECKLINGEN ÖVER SEX MÅNADER: 18,85

Pandox
Fastighetsbolag inriktat på hotell.
NOTERINGSDATUM: 18 juni
KÄNDA RÅDGIVARE I NOTERINGEN: Vinge, Davis
Polk, Gernandt & Danielsson, Shearman &
Sterling, ABG Sundal Collier, Handels-
banken, Morgan Stanley, Carnegie, DNB
och SEB.
KURSEN I NOVEMBER 2015: 135
KURSUTVECKLINGEN ÖVER TRE MÅNADER: 10,66

Nobina
Bussoperatör, tidigare känd 
som Swebus.
NOTERINGSDATUM: 18 juni
KÄNDA RÅDGIVARE I NOTERINGEN: Carnegie,
Danske Bank, Pareto och Gleacher 
Shacklock
KURSEN I NOVEMBER 2015: 35
KURSUTVECKLINGEN ÖVER SEX MÅNADER: 3,86

   1 1    11:23:40 AM
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Capio
Vårdföretag.
NOTERINGSDATUM: 30 juni
KÄNDA RÅDGIVARE I NOTERINGEN: Mannheimer
Swartling, Davis Polk , JP. Morgan, SEB, 
Carnegie, Deutsche Bank, Rothschild, 
Nordic Capital, Apax Partners, Apax France
KURSEN I NOVEMBER 2015: 52,25
KURSUTVECKLINGEN ÖVER TRE MÅNADER: -5,43

CLX 
Communications
IT-företag
NOTERINGSDATUM:8 oktober
KÄNDA RÅDGIVARE I NOTERINGEN: Lindahl, 
Latham & Watkins, Carnegie Investment
Bank, Handelsbanken Capital Markets.
KURSEN I NOVEMBER 2015:88,25
KURSUTVECKLINGEN SEDAN INTRODUKTIONEN: 17,67

Bravida
Service- och installationsföretag.
NOTERINGSDATUM: 16 oktober
KÄNDA RÅDGIVARE I NOTERINGEN:Deutsche Bank,
Morgan Stanley, Nordea, SEB, Rotschild.
KURSEN I NOVEMBER 2015: 48,5
KURSUTVECKLINGEN SEDAN INTRODUKTIONEN: 12,79

Hansa Medical 
Bioteknikbolag.
NOTERINGSDATUM:2 november
KURSEN I NOVEMBER 2015:31
KURSUTVECKLINGEN SEDAN INTRODUKTIONEN:

35,44

Scandic Hotels
Hotellkedja
Väntas bli börnoterade under december
2015.
KÄNDA RÅDGIVARE I NOTERINGEN: 

Morgan Stanley, SEB, ABG Sundal Collier
och Deutsche Bank.
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ADVOKATERNAS ADVOKAT 2016

Erik Sjöman, specialist på aktiebolags-
rätt på Vinge, är den kollega som affärs-
advokaterna helst anlitar i samband med
ett affärsjuridiskt ärende.

”Oerhört intelligent”  och ”en mycket
duktig advokat” är omdömen från under-
sökningen. AV PETER JOHANSSON  

   
   

   
 A

DVOKATERNAS  

            ADVOKAT 2016
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BÖRSEXPERT
BLEV
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NAMN Erik Sjöman

ÅLDER Har just fyllt 40 år

FAMILJ Fru och två barn

SENAST LÄSTA BOK Erik Nereps bok
om Skandia

SENASTE FILM Lilla Anna och
långa farbrorn

ALLVARLIGASTE BROTT DU BEGÅTT
”Till min förtret fick jag en p-bot
förra veckan”.

’’
Att kunna 
bemästra hur
aktiebolag 
fungerar, 
det är
näringslivets
kärna.
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ADVOKATERNAS ADVOKAT 2016

BIÖRN RIESE
Mannheimer Swartling 4,5 procent2

ed knapp marginalsamlade Vinges
Erik Sjöman flest röster när de affärsjuri-
diska advokaterna uppmanades att välja
vilken kollega de helst skulle anlita vid
ett affärsjuridiskt ärende.
”Oerhört intelligent”
”En mycket duktig advokat” är omdö-
men från undersökningen.
Tvåa blev Mannheimer Swartlings

Biörn Riese.
Erik Sjöman är specialiserad på aktiebolagsrätt

och verksam vid Vinges kontor i Malmö och Stock-
holm, 
– Det här är jag väldigt glad för. Men det första

jag tänkte när du ringde var att det måste ha blivit
något tekniskt fel, skrattar han.
– Men det beror ju på vad man lägger i formu-

leringen ”affärsjuridiskt ärende”. Ingen med för-
nuftet i behåll kommer till mig med till exempel
en kollektivavtalstvist.   
– Men om man i frågan lägger att man ser en

aktiemarknads- eller aktiebolagsrättslig proble-
matik framför sig så det kanske finns ett par ad-
vokater som kommer att tänka på mig – och det är
jag glad för.
Varför blev du advokat?
– Jag började läsa juridik i Lund i brist på bättre

ERIK SJÖMAN
Vinge 4,7 procent1

ULRIK SMEDBERG
Glimstedt 2,9 procent5

SARA SPARRING
Synch 2,5 procent7

ADVOKATERNAS
ADVOKAT   2015

M
idéer. Redan från första terminen visade det sig
att det var helt rätt. Jag gillade juridik skarpt från
början. 
– Att det blev just Vinge var mer en slump. Det

var en byrå med gott rykte, och en av de byråer
som jag funderade på att söka mig till.   
Det är många som nämner den här bananskals-

situationen kring hur de kom in i juridiken.
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personer medver-
kade i årets upplaga
av Legally yours 
undersökning Advo-
katernas advokat.

TIDIGARE VINNARE
2015
Biörn Riese
2014 
Christer Danielsson
2013 
Biörn Riese
2012 
Peter Danowsky

935

OLLE FLYGT
Mannheimer Swartling  2,3 procent9 EVA-MAJ MÜHLENBOCK

Lindahl 2,1 procent10

ROBIN OLDENSTAM
Mannheimer Swartling 2,7 procent6 DAVID AVERSTEN

Delphi 2,5 procent7

CHRISTER DANIELSSON
Danielsson & Nyberg  3,5 procent3 DICK LUNDQVIST

Gernandt & Danielsson 3,3 procent4

– När�du�intervjuar�någon�om�femton�år�-�som
börjat�idag�– så�kommer�det�nog�vara�färre�som
sanningsenligt�säger�att�yrkesvalet�och�specia-
listinriktningen�var�en�slump.�I�dag�tror�jag�att
studenterna�tidigare�får�tydlig�föreställning��om
vad�man�vill�arbeta�med.�Förr�var�det�ett�bredare
anslag�och�en� lägre�grad�av�specialisering�när
man�tog�sina�första�steg�på�byrån

Varför specialiserade du dig på börsjuridik?
– Tidigt�tyckte�jag�att�aktiebolagsrätt�var�spän-
nande.��Det�är�en�kombination�av�utmanande�juri-
diska�svårigheter�i�en�affärsmässig�kontext.
– Hur�aktiebolag�fungerar,�att�kunna�bemästra

det�är�näringslivets�kärna.�Det�kändes�lockande.
Och�att�göra�det�i�börsmiljö,�med�de�extra�dimen-
sioner�det�innebär,�är�extra�krävande�och�roligt.
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ADVOKATERNAS ADVOKAT 2016

LENA FRÅNSTEDT LOFALK, Kanter advokatbyrå, toppar båden de humanjuridiska advokaternas som 
brottmålsadvokaternas val.

FÖRDELNING
KVINNOR
OCH MÄN

37,8 %
KVINNOR

62,2 %
MÄN
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2010 utsågs Erik Sjöman till ledamot i Stock-
holmsbörsens bolagskommitté. En diskret nyck-
elposition med möjlighet att stoppa – eller
godkänna – nya noteringar.

– Det är utan tvekan ett väldigt spännande och
utvecklande uppdrag. Det ger en unik insyn i hur
börsnoteringsprocesserna går till. Det ger rutin.
Med tiden får man en mer subtil känsla för när
allt står rätt till med ett bolag och när det kanske
inte gör det. 

Begränsar den rollen din möjlighet att biträda
klienter vid noteringar?
– I de fall jag eller min byrå är ombud så är jag na-
turligtvis jävig i bolagskommittén. Då ser jag
processen från rådgivarhåll, och i de övriga fallen
gör jag det från börsens synvinkel. 

– Men det innebär att börsintroduktioner inte är
den vanligaste transaktionstypen för mig. Jag
försöker oftast att inte ha en operativ roll i sådana
ärenden utan i första hand fungera som bollplank
till kollegor. 

I en intervju för några år sedan konstaterade
du att advokatbyråer kan vara en ”farlig
miljö”, du syftade arbetsförhållandena. Vad
tycker du i dag?
– När det bränner till på en advokatbyrå så är det
bråttom. Det är viktigt och samtidigt kan det röra
svåra, komplexa frågor. Och de låter sig inte alltid
hanteras under vanlig arbetstid.  Hade det här
inte varit ett väldigt spännande jobb så hade det
inte varit värt den bieffekten – men nu är det
något man får finna sig i. 

– Men det gäller att vara vaksam så att man
inte jobbar alltför mycket – det finns ju annars
outtömliga möjligheter till det.

Vilket är ditt bästa råd till en klient?
– En typ av frågor som jag ställs inför hyggligt re-
gelbundet gäller börsbolags informationsgiv-
ning. Ofta väcks frågor om när de behöver
informera m något, vad som ska sägas och om de
över huvud taget behöver informera.  Där, liksom
i många andra frågor som gäller god sed på mark-

Redan nu pågår fler diskussioner
om utköp från börsen än vad det
gjorde bara i våras.’’
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LENA FRÅNSTEDT LOFALK, 
Kanter advokatbyrå 7,6 procent

PETER DANOWSKY 
Danowsyk & Partners 6,3 procent

BIÖRN RIESE 
Mannheimer Swartling 6,3 procent

AXEL CALISSENDORFF, Calissendorff & Swarting,
SARA SPARRING, Synch
DICK LUNDQVIST, Gernandt & Danielsson

5,1 procent

1
2
2
4

LENA FRÅNSTEDT LOFALK, 
Kanter advokatbyrå 6,5 procent

ULRIK SMEDBERG, 
Glimstedt 6,5 procent

BIÖRN RIESE,Mannheimer Swartling 
CARL SVERNLÖVBaker & McKenzie 
CECILIA KINDGREN BENGTSSON, Lindahl
LEIF LJUNGHOLM,Glimstedt
PETER DANOWSKY, Danowsky & Partners
STEN BAUER, Baker & McKenzie 3,3  procent

1
2
3

HUMANJURIDISKA 
ADVOKATERNAS VAL:

BROTTMÅLS-
ADVOKATERNAS VAL:
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naden och som rymmer bedömningsfrågor, så är
det nästan alltid en god ide att i tvivelsmål välja
den transparenta vägen. 
– Över huvud taget är det viktigt att inte nöja

sig med att konstatera vad regelns bokstav inne-
bär utan att också fundera över vad som är lämp-
ligt och omdömesgillt. Det är särskilt viktigt i
börsmiljö och för förtroendet för marknaden.

Vilken är den största förändringen sedan du
började som advokat?
– Regelbördan för noterade bolag ökar mycket
hastigt. Jag ser ingen avmattning Vid
halvårsskiftet är det bland annat de nya mark-
nadsmissbruksreglerna som ska börja tillämpas.
– Det händer ständigt mycket som påverkar

rådgivningen.  Jag tycker att det är viktigt att inte
bara hänga med reaktivt utan också proaktivt

delta när regler skapas och utvecklas och i utvär-
deringen av praxis. Det är nödvändigt för att verk-
ligen kunna vara i framkant och leverera
spetskompetens. Efterfrågan på sådan ökar hela
tiden, i och med att regelverket sväller och kapi-
talmarknaden blir mer komplex.

Hur tror du att marknaden kommer att ut-
veckla sig under det kommande året? 
– Jag har svårt att tro att den nuvarande intensi-
teten kommer hålla i sig vad gäller börsintroduk-
tioner. Redan nu ser vi att våren lär innehålla ett
inte obetydligt antal introduktioner, men däref-
ter är det svårt att få en överblick.
– En tydlig scenförändring är att det redan nu

pågår fler diskussioner om utköp från börsen än
vad det gjorde bara i våras. Underlaget är dock lite
för tunt för att säga om det är tillfälligheter eller
om det är början på en period med ökad publik
m&a-aktivitet. 

Har du någon förebild?
– Inom byrån har jag framförallt två stycken.
Peter Oscarsson och Göran Nyström, delägare i
Malmö respektive Stockholm.  De är olika som
personer men har det gemensamt att de har väl-
digt lång och gedigen erfarenhet, något man inte
kan skaffa sig annat än genom idogt arbete. Jag
lyssnar mycket på båda två.  l

Det gäller att vara vaksam så att man inte
jobbar alltför mycket – det finns ju annars
outtömliga möjligheter till det.’’
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Var tredje 
affärsadvokat 

upplever ny 
konkurrens
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MÅNGA  NERVÖSA   INFÖR
REVISORERNAS

Revisionsjätten EY vidgar sitt revir med nya 
juristtjänster. På de affärsjuridiska byråerna följs
händelseutvecklingen med spänt intresse. Var
tredje svarande i Advokaternas advokat 2016 
uppger att de märkt växande konkurrens från nya
aktörer.
– Jag vet att många i advokatbranschen är lite

nervösa för revisorernas intåg. Naturligtvis är 
byråerna rädda för att uppdragen ska stanna här
nu, säger Marcus Nivinger på EY Law.
Samtidigt kan  ett pågående ärende i revisors-

nämnden lägga hinder i vägen. AV PETER JOHANSSON
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n knapp tredjedel av de affärsjurister som
svarat på frågorna i undersökningen ”Advokater-
nas advokat” uppger att de känner av växande
konkurrens från aktörer som inte är traditionella
advokatbyråer.  I fritextsvar exemplifierar flera
fram med den nya attityd som de upplever från
stora globala revisionsbyråer. 

”De konkurrerar på sätt som inte är etiskt för-
svarbart för oss advokatbyråer” menar en av de
som svarat på undersökningen.

Adam Green, ordförande för Mannheimer
Swartlings verksamhetsgrupp för transaktioner,
välkomnar konkurrensen:

– Nya aktörer – och nya arbetsmetoder -  är bra
för marknaden, säger han

– Det gör att vi håller oss på tårna. Det är ing-
ångsvärdet, hur detta med revisionsbyråerna
kommer att sluta återstår sedan att se, säger
Adam Green.

I januari lämnade Marcus Nivinger delägar-
posten på Delphi för att istället starta upp EY Law.
Den internationella revisionsjätten vill integrera
juridisk rådgivning i verksamheten som då inte-
grerade fler juristtjänster- Liknande satsningar
hade tidigare rullats ut i över 60 länder. Sedan
dess har ytterligare ett tiotal länder genomfört
liknande satsningar.  Tyngdpunkten ligger på råd-
givning inom transaktioner och arbetsrätt.

Två andra revisionsjättar – PwC och Deloitte –
erbjuder även de viss juridisk rådgivning med
koppling till revisionen.

– Jag gör precis samma sak här som jag gjorde
tidigare; både privat och publik m&a. Capital
Markets, börsnoteringar och kapitalanskaff-
ningar, säger Marcus Nivinger. 

Under hösten har han bland annat varit inblan-
dad i en större transaktion i spelbranschen 

– EY:s långsiktiga strategi är att växa inom kon-

’’

↳

E

På EY kan jag också tillföra spetskompetens
inom skatterådgivning, något som de flesta
klienter är i stort behov av. MARCUS NIVINGER, EY Law

 
  
 

 

  

  

  
 

     
   

  
  
   

UPPLEVER 
DU EN VÄXANDE 

KONKURRENS FRÅN 
AKTÖRER SOM INTE ÄR 

TRADITIONELLA 
ADVOKATBYRÅER?

Nej
59,6 %

Vet ej
10,7 %
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Ja
29,7 %
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Ja
29,7 %

Eftersom vi inte 
är bundna av 
advokatsamfundets
jävsregler så kan 
vi företräda flera
budgivare i en 
auktionsprocess.

MARCUS NIVINGER, EY Law

’’
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’’
sultverksamheten.  Då har de här här nya tjäns-
terna inom juridisk rådgivning en nyckelroll. 
Arbetsgruppen består av delägarna Marcus Ni-

vinger och Paula Hogeus – som också var delä-
gare på Delphi – samt åtta biträdande jurister.
Flera av dem har bakgrund från byråer som till
exempel Vinge och Hammarskiöld.
– Målsättningen är att växa till 20 personer

fram till nästa sommar, säger Marcus Nivinger.
Kändes det självklart att gå hit – och ge upp ad-

vokattiteln?
– Jag hörde mig för med mina klienter och de

tyckte inte att advokattiteln i sig tillförde något.
Folk är ju begåvade så de förstår att om de jobbat
med mig tidigare så kan de fortsätta göra det även
någon annanstans.  På EY kan jag också tillföra
spetskompetens inom skatterådgivning, något
som de flesta klienter är i stort behov av. Där såg
jag en stor möjlighet. 
– Däremot undrade jag om det skulle vara lika

kul att jobba på en revisionsbyrå. Det är en väl-

digt stor organisation, interna processer kan bli
trögjobbade. På svenska advokatbyråer, som är
mindre organisationer, går det snabbare. Där är
beslutsvägarna korta. Det såg jag som den stora
utmaningen.

Har den oron infriats?
– Till viss del. Det är helt naturligt. Det här är en
jättekoloss. Vi är 140 delägare i Sverige, fler än vi
var jurister på Delphi.  Många ska tycka till, då
blir det trögare. På byråerna fattar delägarna be-
sluten mer eller mindre gemensamt, här är det en
annan – striktare - hierarki. 
– Det är så klart kul och spännande att göra

något nytt. I advokatbranschen undrar många
varför det skulle lyckas nu, det misslyckades ju
för 10 år sedan.  Och visst, det är en jätteutma-
ning. Men vi har redan lyckats, vi har visat att bu-
sinessen fungerar. Vi har ett bra flöde av business
från Law till övriga service lines, och tvärtom. 
Historiskt har många transaktioner och annat 
legalt arbete gått härifrån till byråerna, nu stannar
de här.    
– Eftersom vi inte är bundna av advokatsam-

fundets jävsregler så kan vi företräda flera budgi-
vare i en auktionsprocess. Vi kan till och med vara
på olika sidor i samma transaktion så länge vi har
chinese walls och de inblandade klienterna är
nöjda.  Men vi måste alltid ställa frågan till revi-
sorn så får den fatta det beslutet. I revisorslagen
står att all verksamhet måste rymmas inom be-
skrivningen revision och revisorsnära tjänster.
– Så det är betydligt färre ärenden som vi

måste avstå på grund av jäv. Däremot måste vi
tacka nej till mycket annat eftersom vi är en så
liten grupp och det inte ryms inom begreppet
”revisorsnära tjänster”. 

Drar du slutsatsen att advokatsamfundets 
jävsregler är rigida i den här delen?
– Jag kan nog tycka det i vissa hänseenden, men
jag säger inte att de är fel.  Däremot tror jag att det
har varit en allmän uppfattning bland de stora ad-
vokatbyråerna. 
Under året har EY anmälts till revisorsnämn-

den för den nya satsningen på juridisk rådgivning. 
– Nämnden utreder just nu om våra tjänster är

förenliga med regelverket. Vi kommer att lämna
in ett yttrande under december, säger Marcus 
Nivinger.

Eftersom någon har tagit sig tid och 
anmält oss till revisionsnämnden så 
betraktas vi såklart som ett hot.

MARCUS NIVINGER, EY Law

Hur detta med 
revisionsbyråerna
kommer att sluta
återstår att se.

ADAM GREEN, Mannheimer Swartling
’’
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Historiskt har många transaktioner
och annat legalt arbete gått härifrån
till byråerna, nu stannar de här. 

MARCUS NIVINGER, EY Law

– Jag vet att många i advokatbranschen är lite
nervösa för revisorernas intåg. Eftersom någon
har tagit sig tid och anmält oss till revisions-
nämnden så betraktas vi såklart som ett hot. 
– Det har gått väldigt mycket juridik härifrån

och ut till byråerna, skattedrivna omstrukturer-
ingar till exempel. Naturligtvis är byråerna rädda
för att de uppdragen ska stanna här nu.
– Klienterna har blivit mycket mer professio-

nella på att handla upp tjänster. Det har varit
stora förändringar på advokatmarknaden – med
ganska många avhopp till nischbyråer. Har du ett
namn och är känd för att vara duktig på en viss sak
så är du inte beroende av att vara en del av en
större byrå. Då klarar du dig lika bra på egna ben
med en större möjlighet att hålla nere kostna-
derna.  l
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AFFÄRSJURIDIK

NOTERAT

Vårgårda kommun bröt mot
LOU när de köpte in konsult-
tjänster utan att först annon-
sera ut dem.
Muntliga avtal har försvå-

rat kontrollen av upphand-
lingarna.
Det skriver Konkurrens-

verket i en utredning som 
visar att Vårgårda kommun

gjort flera otillåtna direk-
tupphandlingar under 2013.
Bland annat har kommu-

nen köpt tjänster för projek-
teringar till ett sammanlagt
värde av knappt 800 000 
kronor utan att annonsera.
Enligt Konkurrensverket
borde tjänsterna ha upp-
handlats eftersom värdet

gott och väl överskridit grän-
sen för direktupphandling,
rapporterar Blendow Lexnova.
Myndigheten konstaterar

att flera av de otillåtna direkt-
upphandlingarna har före-
gåtts av muntliga avtal, 
vilket de anser försvårar 
kontrollen över inköpen.

Muntliga avtal
försvårar kontroll
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AFFÄRSJURIDIK

NOTERAT

Karlstad universitet ska ansöka
om att det befintliga rättsve-
tenskapliga programmet görs
om till juristprogram. Mål-
sättningen är att starta verk-
samheten hösten 2017.

Om Universitetskansler-
sämbetet godkänner ansökan

så väntas universitet i Karl-
stad ta emot runt 90 jurist-
studenter per programstart.

De första åren ska bestå av
obligatoriska kurser. Från
och med sjätte terminen ska
eleverna kunna välja att spe-
cialisera sig inom affärsjuri-

dik, humanjuridik, skattejuri-
dik eller processrätt.

I dag arrangeras den fyra
och ett halv år långa juristut-
bildningen vid sex universitet
– Lund, Umeå, Uppsala, Göte-
borg, Stockholm och Örebro. 

– Det finns idag ett stort

söktryck och de flesta får
jobb efter sina studier. Det
har också examinerats färre
jurister de senaste åren, 
säger Stefan Olsson, profes-
sor i finansrätt och ämnesan-
svarig, till Dagens Juridik.   

Ännu ett universitet
vill utbilda jurister

”Det finns idag ett stort
söktryck och de flesta 
får jobb efter sina studier. 
Det har också examinerats
färre jurister de senaste
åren.”
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uridiska tjänster är ett av de områden
som kunderna har svårast att förstå sig på,
enligt en undersökning från Konsument-
verket. 
Bedömningarna i ”Konsumentrapporten

2015” grundar sig på konsumentmark-
nadsindex, KMI, och bygger på en under-
sökning av hur konsumenterna upplever
olika marknader.
Telekomtjänster bedöms vara allra svå-

rast att förstå sig på. Juridiska tjänster ham-
nar på fjärde plats.
Störst problem har kunderna med att

jämföra olika aktörer med varandra. Där
rankas juristtjänster som mest svårbegrip-
liga av de 45 områden som har jämförts.
Många konsumenter anser att det är

svårt att avgöra vad som ingår i tjänsten
och vad den kostar. Detta gör det sedan
svårt att jämföra olika företags erbjudan-
den.
– Priset kanske är lägre på ett ställe och

då är det svårt att jämföra själva innehållet
i tjänsten med en annan utövare. Det gäller
att veta exakt vad man måste få utfört,

säger Gabriella Fenger Krog, enhetschef på
Konsumentverket till Dagens Nyheter
Varannan köpare av en juridisk tjänst gör

det för första gången.
Rapporten visar dessutom att juridiska

tjänster kommer på tredje plats vad gäller
konsultation som konsumenterna är mest
missnöjda med. 

AFFÄRSJURIDIK

NOTERAT
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Hmmmm
Många har svårt att 
förstå juridiska tjänster
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MEST 

SVÅRFÖRSTÅELIGA
TJÄNSTERNA

1.  Telekommunikationstjänster
2.  Försäkringar
3.  Bank- och finans
4.  Juridiska tjänster

Priset kanske är lägre på ett ställe och då
är det svårt att jämföra själva innehållet i
tjänsten med en annan utövare. Det gäller
att veta exakt vad man måste få utfört. ’’
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Lösöreköpskommittén har
i sitt betänkande föreslagit mo-

dernare lagstiftning kring handel
med lösöre.
I dag är huvudregeln vid handel med

lösöre att en köpare måste ha varan i sin
ägo för att få skydd mot säljarens borgenärer,

den så kallade traditionsprincipen.
Kommitténs uppdrag har varit att ta ställning

till om det finns långsiktiga och påtagliga sam-
hällsekonomiska fördelar med att ersätta tradi-
tionsprincipen med en avtalsprincip vid köp av
lösöre. Avtalsprincipen är sedan 2002 inskriven
i konsumentköplagen och gäller alltså redan när
privatpersoner köper varor. 

Lösöreköpskommittén skriver att det finns
samhällsekonomiska fördelar med att gå över till
avtalsprincipen. Kommittén föreslår därför ny
lagstiftning som ger köpare av lösöre skydd mot
säljarens borgenärer i och med avtalet köp av lö-
söre ingåtts. 
Utredningen föreslår också att lagstiftningen

förenklas och moderniseras genom att bestäm-
melser om registerpant tas in en lag om panträtt
i lösöre genom registrering, rapporterar Dagens
Juridik.
Ordförande för kommittén har varit justitierå-

det Dag Mattsson. Justitieråden Agneta Bäcklund
och Lars Edlund har varit ledamöter.

Sverige inför 
avtalsprincipen vid

HANDEL MED
LÖSÖRE
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VAD ÄR EGENTLIGEN LÖSÖRE?
med lösöre avses individuellt bestämda 

fysiska naturligt flyttbara lösa saker. 
till exempel:

Aktiebrev
Bilar
Båtar

Böcker
Husgeråd

Mobiltelefoner
Mynt
Möbler
Obligationspapper
Skuldebrev

käLLa: Wkipedia
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en låga andelen kvinnor i affärsbyrå-
ernas delägargrupper är ett sedan länge
känt problem.
Nu inleder Stockholms Handelskam-

mare och Swedish Women in Arbitra-
tion Network (SWAN) ett projekt som
har till syfte att jämna ut statistiken.
Stockholms Handelskammare har upp-

levt att advokatbyråerna själva vill höja an-
delen kvinnliga delägare. Projektet  ”Leveling the
playing field”  inleddes med en workshop som
samlade ett tjugotal personer från större advokat
byråer.
– Att utveckla och attrahera talang är en av de

största frågorna för Handelskammarens med-
lemmar. Eftersom vi upplevde ett intresse från

advokatbranschen att hitta nya sätt att jobba med
jämställdhetsfrågor är vi med som initiativta-
gare, säger Maria Rankka, VD på Stockholms
Handelskammare i ett pressmeddelande.
Under hösten har flera advokatbyråer marke-

rat att de upplever frågan som prioriterad.
Vinges vd Maria-Pia Hope har till exempel

sagt att inom fem år ska 50 procent av alla nyin-
valda delägare vara kvinnor. I dagsläget är ande-
len nya kvinnliga delägare på 30-40 procent.
– Advokatbranschen pratar gärna om föränd-

ring men de konkreta målen lyser med sin från-
varo. Finns inget mål är det svårare att få till
stånd förändring, utvecklade Maria-Pia Hope i
Dagens Juridik.

Projekt ska höja andelen

KVINNLIGA
DELÄGARE
D
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Inom fem år ska 
50 procent av alla 
nyinvalda delägare
vara kvinnor. 

Maria-Pia Hope, vd , Vinge. 

’’
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nder året har framtiden gjort sig kännbar
inom advokatbranschen. 

Den artificiella intelligensen blir ett allt tydli-
gare redskap, åtminstone i ett internationellt per-
spektiv. På byråerna växer nu frågan hur den nya
tekniken kommer att förändra förutsättningarna.
Hur ser framtidens konsulttjänster ut?

– Jag tror att hela advokatbranschenstår inför
en stor omstöpning, säger Richard Åkerman på
Hannes Snellman.

– Det vore osannolikt om juristyrket inte
skulle drabbas av den automatisering som sam-
hället förväntas genomgå med självkörande
bilar, robotraders och kirurgrobotar. Det finns
redan ”eDiscovery”, automatiserade DD-tjänster
och IBM försöker nu kommersialisera sin ju-
ristrobot ”Legal Watson”, säger Richard Åker-
man.

Datasystemet Watson blev allmänt känt när
det besegrade USA-mästaren i Jeopardy i det tv-
sända frågeprogrammet. I systemet finns omfat-
tande databaser och program som kan översätta
frågor på engelska till programkod. Watson dra
slutsatser, och besvarar frågor på engelska. Pro-

dukten är är än så länge det mest kända exemplet
på hur artifiicell – skapad – intelligens på allvar
kan innebära konkurrens för konsultbranscherna. 

– Det här innebär en förändring som kommer
att överglänsa alla andra marknadspåverkande
faktorer, konstaterar Richard Åkerman.

– Man kanske borde sadla om till krysantemu-
modlare medan det finns tid?
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l�Yngre jurister kommer få en konkurrens-
fördel eftersom de blir den första gene-
ration som ”växer upp” med tekniken och
rimligen får lättare att acceptera den.

l�Struktureringen av information kommer
att förändras.

l�Juridiken kommer att bli mer tillgänglig
för andra än jurister – och samtidigt mer
transparent.

”Hela branschen 
står inför en 
stor omstöpning”

AI:n TAr över

U

3 SÄTT SOM ARTIFICIELL INTELLIGENS
FÖRÄNDRAR ADVOKATBRANSCHEN

Amerikanska ABA Journal har gjort ett antal förutsägelser
om hur de tror att Watson, IBM:s programvara för 
artificiell intelligens, kan komma att förändra advokat-
branschen. Till exempel tror ABA Journal att:
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AFFÄRSJURIDIK

PORTRÄTT  | PARUL SHARMA

BARFOTA
JURISTENS
VÄCKELSEPROCESS

Som barfotajurist hjälpte hon 
”de fattigaste av de fattiga”.
Nu får Parul Sharma näringslivet
att anpassa sig till högre etiska
krav. I somras värvades hon av
Vinge:

– De chocker jag hade räknat
med uteblev, säger hon.

AV PETER JOHANSSON |  FOTO MAGNUS LAUPA

PÅ STORBYRÅN

-
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AFFÄRSJURIDIK

PORTRÄTT  | PARUL SHARMA

fter Telia Soneras uppmärksammade affärer
i Uzbekistan har en lång rad liknande skandaler
fått stor uppmärksamhet. Nu ökar kraven på ett
etiskt förhållningssätt inom näringslivet.2017
skärps lagstiftningen kring CSR – Corporate So-
cial Responsibility – rejält. Då måste de omkring
2000 svenska företag som har fler än 250 an-
ställda rapportera om miljöfrågor, sociala frågor,
mänskliga rättigheter och antikorruption och
hur företaget hanterar dem. 

– Tidigare har det här inte varit lagstadgat,
utan varit beroende av ett frivilligt agerande från
bolagen. Nu blir bolagen skyldiga att redovisa
sitt arbete för mänskliga rättigheter, miljö och
antikorruption enligt det internationella norm-
systemet, säger Parul Sharma. 

Hon är MR-jurist och anställdes i somras av
Vinge för att ta fram antikorruptionsprogram åt
storbyråns klienter.  Hon ska hjälpa dem att ge-
nomföra egna inventeringar på antikorruption-
sområdet samt bistå med förebyggande arbete.

– Det finns en comply or explain-aspekt i den
här kommande lagstiftningen. Det innebär att bo-
lagen måste förklara sig ifall de inte har efterlevt
sin csr-strategi. De måste också redovisa hur de
handfast ska arbeta med de här frågorna framöver.
Har du en nollvision inom vissa områden så måste
du förklara hur den visionen ska bli verklighet,

– Nu är det, helt enkelt, praktisk tillämpning
som gäller.

Beskriv vad det innebär
– Du måste ge dig in i praktiken. Läsa på. Identifi-
era de principiellt viktigaste ansvarsområdena
för dig och ditt bolag. Har du till exempel en kom-
plex leverantörsregel så ska du fokusera på leve-
rantörsfrågor. Har du många distributörer och
agenter i till exempel den afrikanska kontinenten
så ska du kanske fokusera på att plocka ut de män-
niskorättsliga och korruptionsmässiga och mil-
jömässiga riskerna kopplade till det. 

Parul Sharma konstaterar att många bolag
varit ambitiösa i att arbeta fram särskilda uppfö-
randekoder, till exempel för underleverantörer i
andra länder.  Men kontrollen av hur dessa koder
efterlevs har enligt henne varit djupt eftersatt.

– FN:s global compact har sagt att gapet mellan
att ett företag antar en policy tills man faktiskt
inser det är extremt stort. 

’’
E

NAMN Parul Sharma

ÅLDER 40 år

SENAST LÄSTA BOK

Konsten att höra
hjärtslag av 
Jan-Philipp Sendke

SENASTE FILM Taikon

De nya kraven kommer ifrån
alla håll, och de är här för att
stanna.

↳
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AFFÄRSJURIDIK

PORTRÄTT  | PARUL SHARMA

– I�många�emerging�markets�finns�lagstiftning
om�att�staten�ska�kontrollera�att�miljö-�och�ar-
betsrättslig�lagstiftning�följs.�Ett�problem�är�att
dessa�myndigheter�gärna�betalas� av� redan�vid
grindarna.� Då� måste� varje� företag� kontrollera
ifall�deras�underleverantör�är�en�sådan�som�beta-
lar�mutor�för�att�hålla�myndigheterna�borta.
– Om�underleverantören�svarar�”labor�depart-

ment�besöker�oss�var�tredje�månad”�så�måste�du
be�att�få�se�rapporten.�Om�någon�sådan�inte�finns
så�betyder�det�att�de�har�betalat�av.�
– Bortser�vi�från�de�här�faktorerna�i�affären�så

kommer�vi�ändå�att�få�betala�framöver,�genom�en
systemkollaps.�
Vid�sidan�av�de�nya�EU-reglerna�stiftas�annan

internationell�lagstiftning�på�området.
– I�höstas�antog�till�exempel�Storbritannien�en

ny�sträng�lagstiftning�–�The�UK�Act�Against�Mo-
dern�Slavery.�Det�kan�handla�om�allt�från�männi-
skosmuggling� till� tvångsmässig� prostitution.
För�bolagens�räkning�vill�lagstiftaren�nu�att�man
ska�titta�på�leverantörsleden.�Kan�det�vara�så�att
ditt� leverantrösled� inbegriper� de� här� männi-
skorna.�Och�i�så�fall,�vad�gör�du?�Det�här�är�ett�ini-
tiativ�i�rätt�riktning.�
– De�nya�kraven�kommer�ifrån�alla�håll,�och�de

är�här�för�att�stanna.�

Parul Sharma och�hennes�medarbetare�ingår�i
Vinges�compliancegrupp.
– I�Skandinavien�finns�det� ingen�annan�byrå

som�jobbar�på�det�här�sättet.
Internationellt�är�det�annorlunda.
– I�till�exempel�Storbritannien�är�de�lite�mer

framåt�vad�gäller�undersökningar�och�auditing.
De�har�insett�att�det�behövs�för�att�due�dilligence-
arbete�ska�göras�ordentligt.
Vinge�genomför�satsningen�som�ett�resultat�av

att�klienternas�efterfrågan�har�ökat.
– Över�tid�har�allt�fler�bolag�–�av�alla�storlekar�-

förstått�att�det�till�slut�slår�mot�det�finansiella
ifall�man�inte�har�kontroll�över�de�här�frågorna.
De�juridiska�riskerna�är�många�–�och�de�kan�fö-

rekomma�i�många�sammanhang.
– Till�exempel�vid�förvärv.�Det�kan�finnas�pro-

blem�i�egna�bolag�eller�med�underleverantörer.�
– I�många�av�länderna�handlar�det�om�efterlev-

nad�av�lokal�lagstiftning.�I�Sverige�har�vi�ibland�en
tendens�att�tro�att�vi�står�för�all�den�sofistikerade
lagstiftningen�och�att�framförallt�u-länderna�är
lite� medeltida.� De� må� vara� medeltida� i� vissa
aspekter�–�och�inom�vissa�branscher�–�men�de�har
sofistikerade�regelverk�på�plats
– Bland� investerare�och�private�equity-bolag

så�växer�den�här�insikten�mer�och�mer.��I�många�år
har�storbolagen�pratat�om�sina�uppförandekoder
i�förhållande�till�sina�underleverantörer.�Men�de
fungerar�som�en�viljeyttring.�Den�har�inga�hän-
der�eller�fötter�eller�tänder!�En�uppförandekod,
det�har�bara�varit�en�text�som�finns�där.�Vi�bistår
med�den�fysiska�verifieringen,�vi�ser�till�att�koden
verkligen�efterlevs.
– Men�den�här�trenden�har�bara�börjat.�Planet

har�inte�ens�lyft�ännu.
– Om�inte�media�hade�lyft�de�här�frågorna�så

hade�utvecklingen�gått�betydligt�långsammare.
Sedan�kan�jag�tycka�att�media�varit�enkelspårigt
och�koncentrerat�sig�på�vissa� frågor�och�bran-
scher.�Det�finns�många�områden�där�granskningen
har� uteblivit.� IT-� och� läkemedelsbranscherna,�
till�exempel,�har�komplexa�underleverantörsled
som�behöver�granskas.
– Retail�är�ett�annat�exempel.�Där�är�människo-

handel� och� människosmuggling� väldigt� ut-
bredda�problem,�som�allt�fler�företag�kommer�att
drabbas�av.�
– Underleverantörer� inom� IT-sektorn� är� ett

annat�område�där�det�kan�finnas�stora�risker.��Här
har�den�finansiella�sektorn�missat�att�se�dem.�Du
har�en�underleverantör�i�till�exempel�Indien�eller
Kina�som�förser�dig�med�viss�it-baserad�service.�I
sin�tur�lägger�underleverantören�ut�elektronisk
dumpning�på�en�agent�som�dumpar�i�Indien�eller
ett�afrikanskt�land.�Det�handlar�om�elektroniska
sopberg�där�avfallet�går�rakt�ut�i�grundvattnet.�
Ur� efterlevnadssynpunkt� är� de� här� aspekterna

’’
En uppförandekod fungerar som en
viljeyttring. Den har inga händer 
eller fötter eller tänder.

1999 startade FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan FN:s Global Compact. Syftet var att för näringslivet
skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. 
Principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner 
om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen och FN:s konvention mot korruption.

KäLLA: WIKIPedIA

↳
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Den här trenden har
bara börjat. Planet 
har inte ens lyft ännu.’’
oroväckande. Vi måste ta tag i det. Indien och Kina
börjar dumpa rejält på den afrikanska kontinen-
ten. Det är inte bara vi som gör det. 

Vad ställer det här för krav på advokaterna?
– Att de har bättre kunskap på området.  Och att

det finns kollegor som inte är rädda för att åka ut
till komplexa länder och marknader.

– Många advokater menar att det här inte är
deras uppgift utan att det är upp till bolagen. Men
det är fel. Ungefär 80 procent av alla csr-frågor är
juridik. Lokal juridik, det internationella norm-
systemet, internationella regelverk. 

– De arbetsmetoder som krävs är handfasta och
mer utredande. Det krävs en annan auditeringsex-
pertis än vad vi är vana vid.   

Hon beskriver arbetat som en ”väckelseprocess”
– Auditeringsaspekterna borde komma natur-

ligt, men där är vi inte ännu. Vid en transaktion ska
juristerna inse att den här typen av due dilligence
måste komma in. 

Hur tror du att csr-kraven kommer att föränd-
ras efter 2017?
– Jag tror att bolagen kommer att sätta ribban
ännu högre. I stället för att diskutera fluffiga
aspekter och uppförandekoder så blir det ett mer
praktiskt fokus. Det kan hända att bolagen blir mer
introverta. I dag ligger den här frågan ofta hos
kommunikationsavdelningarna. Jag tror att den
kommer att lyftas därifrån , till andra affärsområ-
den.   

Parul Sharma berättar att hon redan som liten
ville jobba med mänskliga rättigheter.

– För mig har det alltid varit en självklarhet.
Nördigt, men så är det.

Hur kom du fram till det?
– När jag tittat i mina dagböcker från sju års ålder så
ser jag att jag redan då tyckte att rättviseperspekti-
vet och juristyrket var rätt så… charmerande. 

Tycker du det fortfarande?
– Haha. Som vuxen vet man att juridik och rättvisa
inte behöver gå hand i hand. Det är inte någon
charmerande tanke.

– Jag var nog gigantisk idealistisk. Jag har indiska
rötter och min familj var engagerad i kampen för att
få frihet under den brittiska kolonialtiden. Jag var
omgiven av de tankarna och diskussionerna.
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’’

↳

Att hjälpa våra klienter att nå framgång är vår viktigaste 
uppgift. Vi har erfarenhet av stora och komplicerade 
transaktioner. Oavsett storlek är företagsöverlåtelser  
oftast komplexa och förenade med risker. Delphis 
specialister erbjuder rådgivning inom affärsjuridikens 
alla delar. Det innebär att klienten får kvalificerad 
rådgivning inom alla de områden som kan komma i 
fråga i en transaktion.

Affärsjuridik av 
högsta klass

Stockholm +46 8 677 54 00  /  Göteborg +46 31 10 72 00  /  Malmö +46 40 660 79 00 
Linköping +46 13 35 62 00  /  Norrköping  +46 11 28 55 00

Hon läste juridik vid Stockholms universitet
och Guildhall College i London.

– Sedan fick jag jobb vid Utrikesdepartemen-
tet, som desk officer med ansvar för EU och
Asien-frågor. Det här var under Sveriges första
period som EU:s ordförandeland. Jag rapporte-
rade om EU:s bilaterala diskussioner med Indien.

– Sedan började jag jobba med rättshjälpsfrå-
gor för en ideell organisation som arbetade i hela
Sydasien. Jag blev en så kallad barfotajurist. 
Vad menar du med det?
– Att det var mycket ideellt arbete. Ytterst liten
lön. Begränsade omkostnader. Vi hjälpte de fatti-

gaste av de fattiga med rättshjälp. 
– Snabbt fick jag lära mig hur det ser ut där ute.

Det är lätt för oss att prata om rättigheter, samti-
digt så känner inte ens hälften av världen till sina.
Många av dem är kvinnor och barn.

Efter att ha inlett forskningsstudier och påbör-
jat en doktorsavhandling fick hon 2008 jobb på
Sandvik. Syftet var att arbeta med internrevision
och extern auditing av högriskleverantörer. 

– Under mina unga år var jag alltid bland lika-
sinnade. Alla var redan konverterade, var intres-
serade av samma saker som jag. Jag hade bara
varit med de som förstod. Nu skulle jag försöka få

Under mina unga år var jag alltid 
bland likasinnade. Alla var redan 
konverterade, var intresserade av
samma saker som jag.
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andra, som aldrig tittat på de här frågorna, att
också förstå. Här skulle jag få ett kvitto, var jag
verkligen bra på det här eller inte. Det var upp till
bevis helt enkelt. 
– I näringslivet är får man snabbt ett kvitto på

att ens arbete fungerar. Jag fastnade i näringslivet
av den anledningen, det är enklare att mäta vil-
ken impact ens arbete har.
När hon efter många år utomlands flyttade till-

baka till Sverige så reagerade hon på attityden
kring csr-arbetet.
– Jag tyckte att inställningen till de här frå-

gorna var så naiv. Jag var ständigt irriterad. Vid
den här tiden fanns det många konsulter som
insåg att hållbarhet gick att sälja.  De bolag som
hävdade att de var starka på området verkade ald-
rig ha varit ute och sett de verkliga problemen.
Visst ska vi prata om att släcka lampan efter oss,
och se till att våra medarbetare äter frukt och eko-
logisk mat. Men därute finns betydligt tuffare
frågor som behöver diskuteras. Då kände jag inte
att nivån hade nått dit. Men idag är mognaden en
helt annan.
2012 slutade Parul Sharma på Sandvik för att

bli vice president med ansvar för global responsi-
bility på Stora Enso. Efter en och en halv månad
sade hon upp sig. 
– Vid den tiden var det väldigt dåligt ledarskap

på Stora Enso. Det fanns inte utrymme för att
göra ett seriöst arbete. 

Det hade koppling till deras csr-medvetenhet?
– Ja. Men idag är det ett nytt Stora Enso. Precis
som med Telia Sonera har det kommit in en ny
ledning som prioriterar frågan annorlunda. Det
är härligt att få vara med och uppleva den föränd-
ringen.

Vad reagerade du på när du i somras började
jobba på advokatbyrå?
– Ingenting egentligen. Jag tycker inte att det är
så annorlunda. För migv ar det viktigt att komma
till en byrå som har lite mångfald. Jag är ganska
mångfaldig själv och har alltid jobbat i balanse-
rade grupper. Jag slogs av den mångfald som
finns på Vinge, det hade jag inte väntat mig  att
hitta på en advokatbyrå. De chocker jag hade räk-
nat med uteblev.  l 

Jag tyckte att inställningen till de här 
frågorna var så naiv. Jag var ständigt 
irriterad.’’
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ILO:S KÄRNKONVENTIONER:
LO (International Labour Organization) är ett FN-organ som har till uppdrag att åstadkomma internationella 
regler på arbetsmarknaden. Tanken är att förhindra att arbetare utnyttjas och exploateras.
De åtta kärnkonventionerna – som betraktas som en minimistandard för globala arbetsvillkor -  är:

Nr 29: Förbud mot tvångs- och straffarbete   |  Nr 87: Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten 
Nr 98:Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt   |  Nr 100: Lika lön för lika arbete, oavsett kön 
Nr 105:Avskaffande av tvångsarbete   |  Nr 111:Diskriminering vid anställning och yrkesutövning 
Nr 138:Minimiålder för arbete  |  Nr 182:Mot de värsta formerna av barnarbete
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Första advokatbyån
in på Londonbörsen

Gateley blev i juni den
första advokatbyrån som
noterades i Storbritan-
nien. 400 jurister arbetar
på Birminghambyrån. In-
troduktionen på London-
börsen gav 30 miljoner
pund i nytt kapital.
Den första tiden på bör-

sen har varit ekonomiskt

gynnsam. Årsomsätt-
ningen har ökat till 9,83
miljoner pund, tolvmåna-
dersperioden innan dess
låg den på 7,42 miljoner,
rapporterar Birmingham
Post.  
I ett uttalande konsta-

terar styrelseordföranden
Nigel Payne:

– Våra resultat ger oss
en solid plattform. Vi har
en idealisk position för
att maximera våra möj-
ligheter på en marknad i
förändring. 
– Resultaten – och vår

börsnotering – har hjälpt
oss att höja vår profil och
ge oss en särställning i

relation till konkurren-
terna. 
Svenska advokatsam-

fundets generalsekrete-
rare Anne Ramberg har
på Twitter beskrivit bör-
sintroduceringen som en
”mycket olycklig och
osund kommersialisering
av advokatyrket.”
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”Våra resultat ger oss en
solid plattform. Vi har
en idealisk position för
att maximera våra möj-
ligheter på en marknad 
i förändring.”
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Kräver anpassning av
nationell lagstiftning
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EU:S NYA REGLER FÖR REVISION

Nästa sommar ska de nya reg-
lerna för revisionsverksam-
het börja tillämpas inom EU.
Förändringarna påverkar
först och främst noterade bo-
lag. Reglerna kommer att
kräva anpassning av natio-
nell lagstiftning. I våras pre-
senterades slutbetänkandet
från den utredning som till-
satts för att ge förslag till hur
anpassningen skulle kunna
se ut.  

I utredningen föreslås
bland annat att Konkurrens-
verket ska få i uppgift att
analysera och granska mark-
naden för revisionstjänster. 

Konkurrensverket, däre-
mot, menar att det inte finns
resurser för att myndigheten
ska kunna ta på sig ett sådant
uppdrag. 

I sitt remissvar framhåller
Konkurrensverket att försla-
get måste förtydligas, efter-
som det inte är uppenbart att
uppgifterna ryms inom Kon-
kurrensverkets nuvarande
uppdrag.

Uppgiften att analysera
och granska marknaden för
revisionstjänster skulle
också kräva mer personal-
resurser än vad Konkurrens-
verket har i dagsläget menar
myndigheten, skriver Da-
gens Juridik.

Om uppdraget ändå läggs
hos Konkurrensverket så be-
hövs utökade anslag för att
kunna bygga upp och upp-
rätthålla kompetens och ruti-
ner på området, skriver
verket.
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”ERSÄTTNINGARNA

I februari kliver Mats Qviberg in i Stockholms tingsrätt.
Sedan räknar han med att minst fem år av processer
kopplade till kraschade HQ Bank.
Förlikning är inget alternativ, menar han.
– Jag betalar hellre 200 miljoner till advokater i stället

för att förlika mig för 100 miljoner, säger han.
AV PETER JOHANSSON |  FOTO MAGNUS LAUPA

FINANSMANNEN MATS QVIBERG OM
l Sin offensiva juridiska strategi

l Att han inte vill skriva avtal
l Dyra juristkonsulter

”PLANA  UT
i advokatbranschen 

kommer att
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ats Qviberg hälsar välkommen, men tar
inte i hand. 

– Jag är förkyld, säger han och slår sig ned i en
fåtölj i investmentbolaget Öresunds lobby.

– Närå, jag är inte förkyld, rättar han. Men jag
kan ju bli.

I februari 2016 inleds brottmålsrättegången –
han är åtalad för grovt svindleri – i HQ Bank-här-
van vid Stockholms tingsrätt. Inga baciller ska få
förstöra Mats Qvibergs förberedelser. 

I november samma år inleds civilmålet. Någon-
stans runt 2022 väntas samtliga processer ha gått
i mål.  Inbokade domstolsförhandlingar fyller si-
dorna i hans kalender för överskådlig tid framöver.

– I civilmålet är vi elva svaranden. Att samla
ihop 30 advokater och hitta domstolslokaler är en
grannlaga uppgift, konstaterar Mats Qviberg.

Assistenten Hannele Qvennerstedt serverar
honom ett glas vatten med en brusande tablett c-
vitamin. Han tar en försiktig klunk.

Det dröjer många år tills processerna är över.
Känns det som att krypa ner i en skyttegrav?
– Inte alls. Jag känner mig trygg. Jag har ingen-
ting att oroa mig för. 

– När det här är över kommer jag att ha mot-
svarande en jur kand.

Under hösten lanseras Mats Qvibergs självbio-
grafi ”Boken om Q”. Han har skrivit den tillsam-
mans med Lotta Byqvist. 

– Jag vill att unga människor ska läsa den. Den
innehåller inget fikonspråk. Så få siffror och årtal
som möjligt.

Under flera decennier har Mats Qviberg haft en
särposition i den svenska finanseliten. Tillsam-
mans med kompanjonen Sven Hagströmer drev
han investmentbolagen Hagströmer & Qviberg
och Öresund. Vinsterna var enorma under hela
90-talet, fram till finanskrisen 2008. Under den
här perioden medverkade han ofta i media, alltid
med snabba, slagkraftiga kommentarer. ↳

’’

M NAMN Mats Qviberg

ÅLDER 62 år

FAMILJ Fru, tre barn, fyra barnbarn

SENAST LÄSTA BOK ”Jag läser så fruktansvärt
mycket böcker.  Vi ska på familjesemester så
då gick jag in på ett antikvariat och köpte en
massa böcker som lockade mig. En av dem
var skådespelaren Edvin Adolphsons memo-
arer. De läser jag nu, fantastiskt bra.”

SENASTE FILM ”Kvinna i guld”.

ALLVARLIGASTE BROTT DU BEGÅTT

”Jag har en moralisk kompass, jag begår inte
brott. Jag gör aldrig avdrag i deklarationen.
Jag betalar in 50 miljoner i skatt varje år. 
Jag har förenklad självdeklaration. Skatte-
myndigheten skickade företagsdeklarations-
papper till mig, men jag har bara börsbolag.
Inga privata bolag utomlands. Men jag kör 
alltid för fort, fast bara  20 över det tillåtna.”

FÖREBILD Warren Buffett

JAG KÄNNER MIG TRYGG.
JAG HAR INGENTING ATT
OROA MIG FÖR. 
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I boken refereras ett samtal han hade med de
skygga finansmännen Johan Björkman och Erik
Penser. De båda var oense om vem av dem som
hade störst rätt till epitetet ”näringslivets Garbo”.
Qviberg upplevde att stämningen blev ”riktigt

tråkig”. Han kontrade:
– Själv vill jag vara hela näringslivet Lill-Babs.
Beskrivningen fastnade, och levde kvar. 

Efter HQ Banks problem – och  krasch – har
Sven Hagströmer och Mats Qviberg gått skilda
vägar. Innehaven delades upp. Qviberg behöll
Öresund.  I dag brukar Hagströmer kalla relatio-
nen till Qviberg för en ”icke-relation”, ett utta-
lande som Qviberg i intervjuer brukar bemöta
med ”Hur ser en sådan ut?”.
Öresund har stora innehav i bolag som SEB, Fa-

bege och Bilia. 
– Jag har stöpt om Bilia från att vara en trött

hög som skulle sälja Volvobilar, där man strun-
tade i kundnyttan. Nu har värdet stigit tusen pro-
cent på fem år.  Det är en av de bästa affärer jag har
gjort. Jag köpte mig in där för att jag blivit inspi-
rerad av Ikea och HM. Är man marknadsledande i
mogna branscher så kan det bli en bra affär.   Det
är Bilia som äger kunden, inte Volvo eller BMW
eller Toyota.
Närmast väntar en expansion i Tyskland.
– Vi vill ha det som ett brofäste för att expan-

dera i Europa.
Vid sidan av affärerna är nu även processerna en

naturlig del av Mats Qvibergs tillvaro. Det förra
ägarbolaget HQ AB driver civilprocessen mot
honom och andra nyckelpersoner från HQ Bank.
Qviberg anser att han är utsatt för förtal och för-
följelse. I boken skriver Mats Qviberg att moder-
bolaget ”förvandlats till ett monster som jagar
mig”.
– Under inga omständigheter kommer jag att

kunna gå med på förlikning, konstaterar han.

Inte i något scenario?
– Nej. Jag betalar hellre 200 miljoner kronor till
advokater i stället för att förlika mig för 100 mil-
joner.  

Varför? Ser du det som någon slags hederssak?
– Det finns flera skäl och det är ett av dem. Sen har
de uppfört sig så illa. I varenda kvartalsrapport
och årsredovisning så har de skrivit nedsättande

saker om mig. Men jag är ingen sopstation. De
har underskattat mig.

Våren 2013 kontaktades Mats Qviberg av
Christen Ager-Hanssen. En norsk entreprenör
och äventyrare som på 1980-talet åkt vattenskidor
mellan Danmark och Norge – med endast en
skida. Därefter var han under en period ansedd
som en av Norges rikaste.

’’
JAG BETALAR HELLRE 200 MILJONER KRONOR
TILL ADVOKATER I STÄLLET FÖR ATT FÖRLIKA
MIG FÖR 100 MILJONER.  
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↳

I augusti 2010
återkallade 
Finansinspektio-
nen banktill-
ståndet för HQ
Bank. Med skulder
i miljardklassen
tvingades banken
till avveckling.I
svallvågorna av 
kraschen inledde
Ekobrottsmyndig-
heten, EBM, en 
utredning om
bokföringsbrott
och svindleri. EBM
menar att HQ
Bank lämnat orik-
tiga uppgifter om
tradingportföljens
värde. Mats Qvi-
berg och en rad
andra chefer och 
anställda vid HQ
Bank misstänks
för svindleri.
Brottmålsrätte-
gången ska inle-
das vid Stock-
holms tingsrätt i
februari 2016.

HQ-
KRASCHEN
I KORTHET

I Sverige var Ager-Hanssens rykte skamfilat
efter Fly Me-konkursen. Där hade Ager-Hanssen
varit  storägare. 2004 sattes han i personlig kon-
kurs av svenska skattemyndigheten.

Christen Ager-Hanssen sa att han kunde hjälpa
Qviberg med rättsprocesserna.

– Jag var själv väldigt tveksam i början, säger
Mats Qviberg.

Men normannen fortsatte ändå att söka kon-

takt. ”Närmast av utmattningsskäl” gick Qviberg
till sist med på att träffas. Efter ett tag bytte han
uppfattning om Ager-Hanssen:

– Christen själv har varit utsatt för motsva-
rande behandling så vi fick kontakt.  Han har
också varit ute i kriget. Därför förstår han hur jag
reagerar.

– Sedan har han fel och brister, men dem letar
jag inte efter.  Om man gör 80 procent bra grejer

ATT  SPELA  IN  STYRELSEMÖTEN, DET  ÄR  INGET
MÄRKLIGT.  I DAG ÄR  JAG  GLAD  ATT  JAG  HAR  
ALLA SAMMANTRÄDEN  INSPELADE.
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DET DÄR ÄR EN GREJ  SOM JAG KANSKE
ÅNGRAR. MEN GJORT ÄR GJORT.

OM STÄMNINGEN MOT STATEN’’
och 20 procent dåliga så fokuserar jag inte på de
20 dåliga. 

I ett rum på Öresund inrättades en information-
scentral. Lokalen kallades ”Operation Primrose”. 

– Ett exempel på vår humor, menar Mats Qvi-
berg.

Namnet syftade på en brittisk insats under
andra världskriget: genom att tvinga upp en tysk
ubåt till ytan var planen att få tillgång till hemliga
tyska dokument, en insats som var framgångsrik. 

I boken skriver du att du varnades för samröre
med Ager-Hanssen. Att han beskrevs som ”en
kobra i fickan”.
– Ja, och fortfarande vet jag inte om de menade en
orm eller en pistol.

Vad gör han egentligen?
– Han har samordnat civilmålet med brottmålet.
Gör man en bra grej för civilmålet så kan det ris-
kera att skada brottmålet och tvärtom. Det har
han förstått. Eftersom jag har olika advokater för
olika bitar så behövs det någon med helikopter-
perspektiv.

Vilka advokater är det du har?
– Vilka är det jag inte har?

Hur stor är kadern?
– Jag har fyra advokater kopplade till de här pro-
cesserna. Räknar man in dem jag har för Öresund
så är de sex – sju stycken.

– Det är svårt att särskilja Öresund och Mats
Qviberg. Det som skadar Öresund skadar mig och
det som skadar mig skadar Öresund

I ”Boken om Q” beskriver Mats Qviberg ett
stort missnöje med sina advokater. ”De agerade
så passivt att de missade bollen i avvisningsyr-
kandet” i civilmålet, skriver han.

– Ju tystare jag var desto mer kritik fick jag ta
emot. Topplocket gick på mig till slut.

Förra hösten skaffade Mats Qviberg konton på
Facebook och Twitter. ”Supporten hjälpte mig
med det tekniska” förklarade han i intervjuer. 

Efter ett drygt år, november 2015, hade han fått
10 800 följare på Twitter.  Finansmannen gick ut
hårt, bland annat med angrepp på SvD-journalis-
ten Carolina Neurath, som granskat HQ-affären i
boken ”Det stora bankrånet”. 

PR-konsulter dömde ut agerandet med moti-
veringen att Qviberg snarare skadade sin egen
sak.

– Jag förstod inte riktigt styrkan i mitt twitt-
rande. Jag behövde en ventil för mina åsikter. Jag
hade underskattat styrkan i de här sociala medi-
erna. Genom dem kan jag nå fler människor än i
Dagens Nyheter.

– Kritiken var nog befogad. Jag gjorde lite klan-
tiga grejer i början. 

– Men eftersom jag är ganska musikalisk så
förstod jag sedan hur jag skulle lägga upp det.  Jag
har fyra barnbarn som alla måste kunna krypa
innan de kan gå.

I samband medatt Christen Ager-Hanssen kopp-
lades in fattades ett beslut att helt byta taktik i
processen. 

I boken konstaterar Qviberg att två av tre advo-
kater byttes ut. In kom vad han beskriver som ”ett
par, för skrået, riktiga flåbusar”. 

Den offensiva strategin har bland annat inne-
burit att Mats Qviberg har anmält HQ AB:s ordfö-
rande – advokaten Christer Sandberg – till Advokat-
samfundets disciplinnämnd. I anmälan poängte-
ras bland annat att Sandberg äger 13 procent i HQ
så processerna förs ”i direkt egenintresse”.

– Det har inte kommit något beslut där än,
Dessutom har han stämt staten och EBM för

bristande hantering. 
– Det är vilande tills de andra processerna är

klara. Det där är en grej som jag kanske ångrar.
Men gjort är gjort. 

Det mest spektakulära initiativet var lanser-
ingen av ett anonymt twitterkonto: Mr Scoop.
Den hemlige avsändaren uppmanade allmänhe-
ten att höra av sig med information om Qviberg
och HQ Bank.

HQ Banks tidigare ägarbolag HQ AB har stämt Mats
Qviberg och revisionsbolaget KPMG. Advokaten
Christer Sandberg är styrelseordförande. 
Han företräder även storägaren Sten Mörtstedt.
Skadeståndskravet är i dagsläget fem miljarder
kronor.
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”Jag avskyr boxning. Inte ens med en
pistol mot tinningen skulle jag se en
boxmatch. Jag hoppade hopprep när
jag var liten i stället. Jag är fortfa-
rande väldigt duktig. Det blir till och
med applåder på gymmet när jag
hoppar. ”

’’
JAG  HAR  GJORT AKTIEAFFÄRER 
I  40  ÅR  OCH  HAR ALDRIG  JOBBAT 
MED ETT SKRIFTLIGT AVTAL.
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Syftet var att få reda på vilken information
tänkbara motståndare kunde ha inför proces-
serna. 

– Just det där är inte vad jag är mest stolt över. 
– Vi fick en del information. Men så här i efter-

hand så borde vi inte ha gjort det. Som helhet ång-
rar jag det.  Det upplevdes stötande. 

Skulle du beskriva dig själv som impulsiv?
– Ja, jätte.

Hur tror du att det kommer att märkas i dom-
stolen?
– Jag är så pass erfaren och mediatränad att jag
vet var, när  och hur man kan vara spontan.  Och
det kommer jag absolut inte att vara i domstolen.
Vi har en långsiktig strategi. Men börjar det
brinna någonstans så kommer vi att kunna im-
provisera.

Vad Mats Qvibergs advokatnota i HQ-målen
kommer att sluta på är ovisst. För ett år sedan
uppskattade Dagens Nyheter den summa som då
var aktuell till 70 miljoner kronor. Mats Qviberg
är över lag mycket skeptisk till advokaternas de-
biteringsnivåer. Under större delen av sin karriär
säger han sig ha undvikit juridiska konsulter i så
stor utsträckning som möjligt.

– Jag är uppvuxen i en tid när ett muntligt avtal
gällde. Jag har gjort aktieaffärer i 40 år och har
aldrig jobbat med ett skriftligt avtal. För mig är
ett muntligt avtal, ett handslag, viktigare.

– Den här anglofila övergången som Sverige
har gjort – där man knappt kan gå på toaletten
utan att ha med sig advokater – är stötande. Jag
har en moralisk kompass. Har jag lovat en sak så
står jag för den. Det här är en ny värld för mig, och
jag beklagar utvecklingen.

– Det är förvånansvärt att de kan ta såna löner.

Men det är samma utveckling som det var på ak-
tiemarknaden för 25 år sedan. Bristen på duktiga
advokater gör att de kan sitta och debitera sina 
5 000 kronor i timmen. 

– Men titta på teknikkonsulterna, där sitter
massor av duktiga civilingenjörer och debiterar
1300 kronor i timmen. De är minst lika duktiga
som advokaterna. Det här kan inte fortsätta. Er-
sättningarna kommer att plana ut.

Mats Qvibergs privata förmögenhet värderas
till över en miljard kronor. Skadeståndskravet är
uppe i fem miljarder. 

Om det slutar illa, hur löser du det? 
– Förlikning hade varit ett alternativ, men det har
jag ju avskrivit.

– Jag gjorde boskillnad med min familj för ett
kvarts sekel sedan. Då delade vi upp tillgångarna.
Min fru har 30 procent, jag själv 40 och barnen
har 10 procent var. 

– Om jag är snäll så kanske de betalar mina el-
räkningar i framtiden.  l

DEN HÄR ANGLOFILA ÖVERGÅNGEN SOM 
SVERIGE HAR GJORT – DÄR MAN KNAPPT 
KAN GÅ PÅ TOALETTEN UTAN ATT HA MED 
SIG ADVOKATER – ÄR STÖTANDE.’’

”Börsen har gått ned 20 procent från toppen i februari.  Det är en ganska stor 
nedgång. För första gången på 25 år är banksparande med nollränta den bästa
sparformen, senast var 1990. Under Lehmanperioden var obligationssparande
fortfarande den bästa placeringen.” 

OM
BÖRSÅRET
2015
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MATS QVIBERG

…OM INTERVJUER
…OM INVESTERINGAR
…OM FILMPROJEKTET
…OM SCA-AFFÄREN
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Finansmannen Mats Qviberg
kommer till HQ banks
extrastämma pÂ biografen
Scandia i Stockholm. FO
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Mats Qviberg säger att han inte
kommer att ge någon mer intervju
efter årsskiftet.

– Jag ska bara kommunicera på
Twitter, Facebook och Instagram.

– Genom åren har jag gjort 10 000
intervjuer och varit på tusen första-
sidor. 
Ängrar du att du haft så hög profil
– Nej, jag har tyckt att det har varit
jättekul. Och jag är ju ganska bra på
det.
Hur blir man det då?
– Det är en läggningsfråga.  Om man
är utåtriktad som jag – och lider av
oral inkontinens – så har man inga
problem att underhålla mänsklighe-
ten. Till skillnad mot många andra
komiker så är jag ju lika rolig i verk-
ligheten som i tidningar.  

– Instagram, Facebook och Twit-
ter passar mig väldigt bra. Ni jour-
nalister är sådär 20 30 40 år yngre
än vad jag är. Vi pratar olika språk,
det misstolkas.

MATS QVIBERG

…om intervjuer
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”Värdet på börsen har stigit 100
gånger på 25 år. Det är den andra
stora börsuppgången som mänsk-
ligheten varit med om, den första
var i slutet av 1800-talet. Det var
exakt 100 år emellan.
En miljon kronor  var mycket

pengar 1980, men i dagens bör-
svärde motsvarar det 100 miljoner.
Har du varit lite duktigare investe-
rare än genomsnittet så ligger det
på 130 eller 140 miljoner. Men väl-
digt många småsparare har varit
slarviga med sina pengar, de har
fått dåliga råd. 
Sedan kladdar många för mycket i

sina portföljer, många satsar på för-
hoppningsbolag.  Vid millennieskif-

tet hade 70 procent av alla aktieä-
gare bara två aktier, Ericsson och
Telia. Båda riktigt usla invester-
ingar.  Folk har ju inte förmågan att
sätta ihop en aktieportfölj med risk-
spridning.  
Under årens lopp har jag ofta bli-

vit förvånad över vilka skitproduk-
ter som kunnat säljas.
Aktieindexobligationer och hedge-
fonder som har gått urdåligt. Men
det är inte så lätt när banken ringer
och säger ”vi har en ny hedgefond
där du får komma med billigt”. Och
aktieindexobligationer, det är en
tankevurpa. Jag skulle inte ens re-
kommendera min värsta fiende att
köpa det.”
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MATS QVIBERG

…om investeringar
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VI UTFÖR VÄRDERING 
FÖR BOUPPTECKNING, ARVSKIFTE OCH FÖRSÄLJNING

Värderingsavdelningen på Nordens största auktionshus erbjuder en specifik service inriktad på familjerättsjuristers behov. 
Vi utför värdering för bouppteckning, arvskifte och bodelning. Allt efter din klients behov och dina instruktioner specificerar 
vi legat, enskild egendom eller giftorättsgods. Även internauktioner och skifte av lösöre i en delägarkrets ingår i vår service. 

Genom våra välrenommerade och framgångsrika auktioner erbjuder vi dina klienter en optimal och e�ektiv försäljning. Vid 
avveckling av hela hem, stora som små, tar vi ett helhetsansvar och ombesörjer allt. Självklart är vi förordnade av Sveriges 
Handelskamrar. Välkommen att kontakta oss för mer information. www.bukowskis.com

Lars de Ron 076 – 760 13 82 eller lars.deron@bukowskis.com
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”En av de böcker som gjort star-
kast intryck på mig genom åren är
Hjalmar Söderbergs ”Den allvar-
samma leken”. Jag är producent för
filmatiseringen. Pernilla August 
regisserar. Sverrir Gudnason och
Karin Franz Körlof har huvudrol-
lerna. 

När blir det premiär?
– Hösten 2016. 
Ser du på det här som en investering?
– Nänä.

Som välgörenhet?
– Det är en hobby.
Har du producerat filmer tidigare? 
– Inte som jag kommer ihåg.
Varför just den här?
– På en lunch i julas träffade jag hu-
vudproducentens svärföräldrar.
Jag blev co-producer men kravet
från min sida var att jag skulle få
åka till Hollywood om den blir no-
minerad som Sveriges bidrag till
bästa icke-anglosaxiska film. Det
skulle vara mig en stor ära att gå

upp på scenen där och ta emot en
Oscar .
Var det bevekelsegrunden?
– Nej, jag hade gjort det annars
också.

– Jag har alltid gillat Hjalmar Sö-
derberg. Jag var med och finansie-
rade statyn av honom i
Humlegården för några år sedan.

– Han var så sammansatt som
person. Jag har inte bestämt vad jag
tycker om Hjalmar Söderberg som
individ. 

FOTO: LINN MALMÈN/TT

MATS QVIBERG

…om filmprojektet

HAR DU PRODUCERAT 
FILMER TIDIGARE? 
– INTE SOM JAG  KOMMER IHÅG.’’
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SÖDRA HAMNGATAN 2A | 411 06 GÖTEBORG | 031 – 80 25 21 
FACEBOOK.COM/HOTELPIGALLEGBG | #HOTELPIGALLE

Boka på www.hotelpigalle.se eller ring 031 - 80 25 21

EN UPPLEVELSE
LÅNGT IFRÅN VARDAGEN

Det finns visserligen en värld utanför Hotel Pigalle,
men det finns inget där som du behöver.

Välkommen hem.
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’’DESSUTOM HAR JU 
SVERIGE SÅ MYCKET
VILT, SÅ VI BEHÖVER 
JU SKJUTA AV.
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I ”Boken om Q” skriver Mats
Qviberg om sina mångåriga och
goda relationer till SCA och ägaren
Industrivärden. En företagssfär där
vidlyftig representation med jakter
och privatplan avslöjats under det
senaste året.
Hur ser du på det?
– Det var omdömeslöst att köpa in
sig i fina flygplan. De kunde ha hyrt
plan när de behövde i stället.  Men
du ska veta att personer i min ställ-
ning kan inte åka reguljärt hur som
helst. Man kan inte sitta och prata
affärer då.  Alla som reser vet att det
blir massor med ställtid. I privat-
plan använder man den till att prata
om de här grejerna man ska ta upp
på styrelsemötet.
– Sen har de anklagats för sina

jakter. Men många av de som sitter i
de här styrelserna är roade av jakt.
Du skickar ishockeylag på tränings-

läger, det här är samma sak. Själv är
jag inte jägare men jag följer gärna
med eftersom det brukar vara väl-
digt trevlig samvaro på sådana till-
ställningar.   Dessutom har ju
Sverige så mycket vilt, så vi behöver
ju skjuta av. 
Det har förekommit uppgifter om

att den nya ledningen i Industrivär-
den har smygfilmats av kameror
som installerats av den tidigare re-
gimen.
– Den historien kan jag inte.
– Men att spela in styrelsemöten,

det är inget märkligt. På HQ har vi
alltid spelat in alla möten av digni-
tet. Jag har alla saker inspelade där
riskavdelningen och ekonomiavdel-
ningen och företagsledningen har
träffats. 
– Det gjordes inte för att smyg-

filma utan för att dokumentera be-
sluten. Har man rent mjöl i påsen så

ska man väl tåla att bli inspelad.
– I dag är jag glad att jag har alla

sammanträden inspelade. På så sätt
vet jag att det inför styrelsemötet
den 17 maj 2010 hölls ett förmöte
bland företagsledningen där man
rekommenderade att ta med hjärts-
tartare ifall jag skulle informeras
om hur bolaget hade skötts.

Sverker Martin-Löf, mångårig ordförande för Industrivärden och tidigare vd för SCA, meddelade i våras att han lämnar alla styrelseuppdrag. 

SCA:s vd Jan Johansson fick lämna jobbet efter
SvD:s avslöjanden om bolaget.

MATS QVIBERG

…om SCA-affären
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2016

HÄLFTEN
BYRÅ

ÖVER
av de unga vill jobba på

De unga juristerna dröm-
mer om en framtid i statlig
tjänst. 

Samtidigt kan varannan
tänka sig att jobba på affärs-
juridisk byrå.

– Affärsvärlden är en
plats full av möjligheter,
med detta sagt är det också
en grym värld där survival
of the fittest verkligen gäl-
ler, anser en deltagare.

AV PETER JOHANSSON
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STUDERAR PÅ JURISTUTBILDNING

NOTARIETJÄNSTGÖRING

ARBETAR SOM 
BITRÄDANDE JURIST ANNAT

1 359 unga jurister – studerande, notarier och
biträdande jurister – deltog i årets upplaga av un-
dersökningen Juristbarometern. Resultatet visar
att statliga arbetsgivare som domstolar och de-
partement fortsatt står högst i kurs i den här
gruppen. 

Mer än hälften – 52,9 procent – kan tänka sig en
framtid inom domstolsvärlden. Utrikes- och justitie-
departementen samlar nästan lika stort stöd: 44
procent.

Marknadsledande affärsbyrån Mannheimer
Swartling har en särställning bland de unga ju-
risterna. Knappt var tredje svarande kan tänk sig
att arbeta där. Stödet är störst bland de manliga
juristerna, 40 procent svarar att de vill arbeta här.

Samtidigt är Mannheimer Swartling den arbets-

plats som flest unga jurister absolut inte vill arbeta
på. Var fjärde svarande – 25,5 procent – uppger
detta.

Vinge är den advokatbyrå som flesta vill arbeta
på. Därefter kommer familjerättsliga kedjan Fa-
miljens jurist där 19,4 procent vill arbeta. Här är
stödet störst bland kvinnliga jurister, 27 procent
av de kvinnliga svarande lyfter fram kedjan som
en drömarbetsplats.

Sökjätten Google är det privata företag som
lockar flest unga jurister 23 procent. Nästan lika
stort stöd har Spotify, 22,9 procent.

Mer än varannan deltagare i Juristbarome-
tern 2015 kan tänka sig att arbeta på en affärsju-
ridisk byrå; 54,5 procent. 
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Bland männen är det hela två tredjedelar som
önskar sig en sådan karriär, 66,5 procent. Bland
kvinnor är intresset lägre: 47 procent.
Högt tempo och utmanande arbetsuppgifter

anges som orsaker till att börja på affärsbyrå.
Ett par röster från undersökningen:
”Bra, bred erfarenhet som kan ta mig vidare an-

tingen i affärsjuridiken, som bolagsjurist eller
andra funktioner i näringslivet – eller om man helt
vill byta spår och jobba med till exempel brottmål.
Det är svårare att göra tvärt om.”
Och:
”För att slipas till en skicklig jurist och i förläng-

ningen bidra till samhällsutvecklingen genom att
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möjliggöra affärer och företagsutveckling”.
De som inte vill jobba på byrå lyfter fram långa ar-

betsdagar och hierarkisk arbetsmiljö. I högre grad än
tidigare år tycks beslutet att börja på affärsbyrå vara
polariserande bland de unga juristerna:
”Stämningen verkar mycket råare och mer cy-

nisk. Lite som flugornas herre” svarar en delta-
gare.
”Generellt verkar det vara väldigt hetsig stäm-

ning på affärsjuridiska byråer. Man ska jobba su-
permycket, festa supermycket, vara ”supertrevlig
och glad” och dessutom vara i form och allmänt
”lyckad”. Jag tror inte att jag skulle palla med det”
uppger en annan deltagare.

Var vill 
du helst
jobba?

OFFENTLIGA
ARBETSPLATSER

Var vill 
du helst
jobba?
NÄRINGSLIVET
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Nyhetsbyrån Blendow Lexnova ger dig de senaste juridiknyheterna när du 

behöver dem. Vi bevakar alla instanser, förarbeten och lagsti�ning och skickar 

sammanfattningar av aktuella rättsfall direkt till dig. Du bestämmer själv vilka 

områden du vill ska bevakas och hur o�a sammanfattningarna ska komma.

   Vi ger dig även fördjupningar och kommentarer av ledande juridikexperter. 

Dessutom har vi serier via webb-tv där du får analyser av nyheter och rättsfall 

tio gånger om året.

  

Prova utan kostnad i 30 dagar - ska�a ett provkonto på lexnova.se

 

Juridiknyheterna
du vill ha.
När du vill ha dem. 

Nyhetsbyrån Blendow Lexnova, Humlegårdsgatan 14, 114 46 Stockholm, 08-579 366 00  
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MANNHEIMER 
SWARTLING

VINGE

LANDSTINGET

KOMMUN

GREENPEACE

KRONOFOGDE
MYNDIGHETEN

SKATTE-
VERKET

Här vill
de inte
jobba!
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Landstingshuset på Hantverkargatan i Stockholm.
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B O L A G S R ÄT T  S U N D S VA L L  A B

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

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

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

Firmabesked direkt!
Vi bedömer firman utifrån vår erfarenhet.

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

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

Ring oss redan idag. 060-16 81 50 

Lagerbolag

w
w
w
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ils

so
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ra
�s
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Lagerbolagsjour
Om du vill beställa eller boka ett lagerbolag efter 
kontorstid ring 060-16 81 73.
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Här vill
kvinnorna

jobba!
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VARFÖR  VILL  DU  JOBBA 
PÅ  AFFÄRSBYRÅ?

Spännande och varierande arbetsuppgifter.

Intresserad av civilprocess.

Bra lön.

Affärsjurdik är ett väldigt brett och intressant om-
råde. Utmanande arbete med stor potential för
avancemang, och god lön.

Tempot är högt och arbetet utmanande.

Affärsjuridikens ämnen är öppna för argumen-
tation, och frågorna på området är intressanta.

Arbeta i grupp, rolig problemlösning, bra betalt.

Större möjlighet att förhandla och påverka.

Arbetstiderna, karriärmöjligheterna.

Attraherande miljö men drivna medarbetare och
mycket kapital.

Av de praktiserande jurister jag pratat med, och de
ställen jag besökt verkar det klart mest intressant.

En schysst utmaning.

Bra, bred erfarenhet som kan ta mig vidare an-
tingen i affärsjuridiken, som bolagsjurist eller
andra funktioner i näringslivet - eller om man helt
vill byta spår och jobba med till exempel brottmål.
Det är svårare att göra tvärt om.

Civilrätten är det område jag finner mest spän-
nande. En stor del av dess reglering är dispositiv
och tvingar därför fram kreativa lösningar och
samarbete.

Det verkar vara mer ”munter” juridik än till exempel
rättsväsendet och jag triggas av att det verkar vara
en stor utmaning med tidspress, ansvar etcetera.

Det verkar vara självständigt med prestations-
kultur.

Det är attraktivt på så sätt att det tycks finnas
möjligheter till internationellt arbete. 

Erfarenheten. Sen köra egen byrå.

Framåtanda, god arbetsmiljö, möjlighet att arbeta
inom många rättsområden.

Friare lagrum och ekonomiskt fördelaktigt.

För att få jobba med bolagsrätt. För att få ett ”tufft”
klimat med många arbetstimmar så att man får
maximera sin kapacitet.

Affärer är det som intresserar
mig. Andra juridiska 
områden är för de mindre
begåvade. Att jobba statligt är
höjden av förnedring.

För att jag inte vill jobba med män-
niskor (straffrätt, familjerätt etc)
men gärna med bolag och avtal.
Jag vill bli duktig på mitt jobb och
generera pengar till byrån, och på
så sätt nå min dröm om att vara
oersättlig.

Jag älskar allt som har med 
företag och företagande att
göra. Brinner för entreprenör-
skap och jag vill göra det möjligt
för andra företag att utvecklas 
och bli ännu bättre. 
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För att jag är intresserad av skiljemannarätt och då
är det främst affärsjuridiska byråer som är aktuella. 

För att kunna lära mig mer.

För att man får bli riktigt bra på det man riktar in sig
på.

För att området är otroligt komplext och känns som
en värdig utmaning.

För att se om det är kul.

För att slipas till en skicklig jurist och i förläng-
ningen bidra till samhällsutvecklingen genom att
möjliggöra affärer och företagsutveckling.

Har ett stort intresse för M&A och annan affärsjuri-
dik.

Högre lön, bättre kultur, mer förmåner, lättare att
få vardagen att gå ihop, större lagkänsla, mer an-
svarsfyllda arbetsuppgifter.

Mycket resurser, spännande.

Högt tempo, roliga kollegor.

Intresse för börs, bolag och även skatterätt.

Jag ser det som en utvecklande och rolig inriktning.
Då jag själv tror att jag är för ”känslosam” har jag
valt bort brottmål och liknande inriktningar!

Jag skulle tjäna bra men också för att det kan vara
intressant att lära känna en så stor bransch.

Jag skulle vilja jobba med konkurser.

Känns spännande!

Cash.

Lättast att få jobb efter examen.

Man får arbeta med kvalificerade juridiska arbets-
uppgifter.

Nyttig erfarenhet + Dynamiskt arbete + Intressant
juridik + Bra lön

Signaling theory… En karriär där leder till andra bra
karriärer.

Prestigefyllt. 

Utmanande och dynamiskt.

Det verkar vara bra driv på många
byråer. Jag trivs på tingsrätten
men det är en tydlig skillnad. 
När byrån får in ett stort mål 
jublas det, när tingsrätten 
blir av med ett stort mål 
jublas det.

Affärsvärlden är en plats full av
möjligheter, med detta sagt är det
också en grym värld där survival
of  the fittest verkligen gäller...
Jag gillar att slåss för att
överleva.
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Sjukt lågt betalt i förhållande till hur mycket man
förväntas jobba sina första år. 

Av personliga, moraliska och allmängiltiga skäl
tycker jag inte gott om affärsjuridiska byråer.

Affärsjuridik intresserar mig inte. Jag vill inte be-
höva jobba sent på kvällarna.

Verkar vara en ytlig bransch där man slickar uppåt
och sparkar nedåt.

Affärsjuridik är kapitalismens värsta parhäst.

Alla blir utbrända.

Alldeles för mycket prestige och perfektion. 

Alltför främmande för min själv- och världsbild.

Anser mig inte vara kvalificerad för jobbet.

Arbetsbelastningen, byråkulturen, rättsområdet.

Arbetsbörda, Syn på livet-arbetet, koncentrerat på
stora orter och jag kommer inte bo där.

Arbetstiderna tror jag inte går ihop med familj, inte
beredd satsa livet/fritiden på jobbet.

Avskräcks av arbetsplatskulturen där.

Centrerat runt pengar.

De långa arbetstiderna och stressiga arbets-
klimatet.

De roligaste och mest intressanta arbetsupp-
gifterna finns inom det offentliga.

Det känns jobbigt och pressande och affärsjuridik
känns inte helt lockande.

Det ryktas om 60-timmarsveckor med hårt slit 
och stor press.

Det verkar inte vara förenligt med föräldraskap.

Det verkar stressigt.

Det verkar vara för hög arbetsbelastning och för
mycket prestige.

För att det verkar vara dåliga arbetsmiljö och ar-
betsförhållandena och mycket arbete med att
värva klienter och gå på mingel och massa företag-
sjippon mm. Kan nog vara roligt och utvecklande
att jobba på en affärsbyrå som har gott renommé
som kan syssla med kärnverksamheten och som
uppträder som en bra arbetsgivare. 

För att jag inte vill arbeta med att hjälpa rika män-
niskor få mer pengar. Tycker att det finns viktigare
saker att använda juridiken till.

Attityden. Vill inte behöva vara nåbar hela tiden.

VARFÖR  VILL  DU  INTE
JOBBA  PÅ  AFFÄRSBYRÅ?

30 år gammal redan, har jobbat
min beskärda del av skitjobb.
Även om lönen är bra efter några
år så är jag inte sugen på att gå
tillbaka till McDonaldslön
första året efter examen.

Affärsjuridik tillfredsställer 
inte mina moraliska principer
tillräckligt bra. 

För elitistiskt. Stämningen ver-
kar mycket råare och mer cynisk.
Lite som flugornas herre.

Är inte intresserad av 
”säljgrejen”. En statlig tjänst
känns mer lockande.
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Har barn, vill träffa dom.

För hetsigt, för neurotiska personer.

För hårt klimat, för många timmar. Snobbiga män-
niskor.

Alltför mansdominerad bransch med ålderdomliga
attityder.

Jag är inte ute efter makt och pengar. Jag ska arbeta
för kvinnors rättigheter (FN) eftersom det är av yt-
tersta relevans idag.

Jag värderar min fritid högt.

Mina betyg räcker inte till. Och dessutom vill jag
inte jobba så mycket som de gör. Jag jobbar extra på
en stor affärsjuridisk byrå i Stockholm och det är så
tråkig stämning bland de biträdande juristerna, de
är alltid så stressade, sura och de ser inte glada ut.

Svårt att utvecklas och växa i karriären som kvinna 

Verkar som att det är en ganska ogin bransch att 

börja i.

Jag är tveksam till om jag skulle vilja arbeta med att
företräda olika personer, utan känner att jag hellre
vill ha en mer objektiv position.

Verkar vara allt för många arbetstimmar, bryr mig
inte allt för mycket om att det är där ”pengarna
finns”.

Verkar vara en otroligt stor press de jobbar under.
Gillar inte attityden som genomsyrar den affärsju-
ridiska kretsen. Elitism.

Verkar vara rovdrift på människor.

Vill inte arbeta med affärer.

Vill inte sälja min själ till djävulen.

Det verkar oerhört tråkigt

Generellt verkar det vara väldigt
hetsig stämning på affärsjuridiska
byråer. Man ska jobba super-
mycket, festa supermycket, vara
”supertrevlig och glad” och dessu-
tom vara i form och allmänt
”lyckad”. Jag tror inte att jag
skulle palla med det. Jag upplever
att många av de människor jag har
träffat på byråer känner jag att jag
inte riktigt klickar med, de påmin-
ner alldeles för mycket om männi-
skorna i Juridiska föreningen
(som ger lite utav ett intryck av att
vara ”klubben för inbördes beund-
ran”, jag menar kom igen, vi är
jurister, men vi är inte Gud för
det). Men såklart finns det trev-
liga människor på byråer också.
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Att driva frågor 
som blir prejudikat
är ett effektivt sätt
att använda våra 
resurser.  

’’
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Med bred marginal valdes Centrum för Rättvisas
Clarence Crafoord till "Årets Jurist 2015. Han
konstaterar att stiftelsens samarbete med advo-
katbranschen är viktigt – inte minst för byråerna:
– Nyanställda biträdande jurister på advokat-

byråerna vill jobba även med annat, säger han.  
AV  PETER JOHANSSON  

   
   

   
  Å

RETS JURIST  

   C
LA

RENCE  CRAFOO
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D

   
  

 

                  
 

   
  

 
         

 

1

ALLA  TJÄNAR  PÅ
PRO  BONO

”
”

Clarence Crafoord
Årets jurist 2015
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larence Crafoord, chef för stiftelsen Centrum
för rättvisa, röstades fram till titeln Årets Jurist
2015.  Han samlade hela 40,9 procent av rösterna.
Några av motiveringarna:
”Clarence Crafoord och Centrum för rättvisa

har i över tio års tid varit drivande och på ett kon-
kret sätt medverkat till att enskildas grundläg-
gande rättigheter stärkts i Sverige.”
”Clarence Crafoord är omistlig i vårt samhälle,

för att demokratin skall fortsätta att utvecklas
istället för att avvecklas.”
Och:
”Clarence kämpar mot diskriminering utan

förutfattade meningar om vem som är offer och
vilka som ”förtjänar” att diskrimineras.”
– Det är superkul, jag blev jätteglad, kommen-

terar Clarence Crafoord utmärkelsen.
– Det är ett kvitto på att människor uppskattar

det vi gör på Centrum för rättvisa –och på att vi fått
genomslag för de frågor vi jobbar med.  
– På ett personligt plan hoppas jag att det bety-

der att de människor jag möter – klienter, studen-
ter, människor på gator och torg när vi åker på våra
informationsturnéer – gillar mig och det jag gör. 

Hur märker du den här uppskattningen annars?
– Bland annat genom att många unga vänder sig
till oss och vill jobba här, gå vårt sommarinternat
och göra praktik här. Många hör av sig och tycker
att det är viktiga frågor som vi driver.
– Jag ser det här som ett pris till alla oss på

Centrum för rättvisa. Alla mål vi driver är bero-
ende av en unik insats från samtliga våra medar-
betare som bidrar med stort engagemang och
kunskap.

2005 började han som chefsjurist på Centrum
för rättvisa, som startats ett par år tidigare. Då
kom han närmast från advokatbyrån Bratt och Fe-
insilber där han bland jobbat med en grupptalan i
samband med Skandiaaffären. 

– Den där grupptalan fick mig att öppna ögo-
nen för den kraft som kan finnas när en rättslig
prövning också får ta plats i den allmänna debat-
ten, om man sköter den rätt. Den visade att det går
att vara en aktivist, men med seriositet. Hittar
man rätt tonträff kan det gå väldigt bra. 
Clarence Crafoord säger att Centrum för rätt-

visa ”går bättre än någonsin”:
– Många viktiga frågor har gått vår väg på se-

nare tid, konstaterar han.
Under hösten har ett av målen – Centrum för

rättvisa har stämt fackförbundet Byggnads för en
olovlig blockad som ledde till att ett företag gick
i konkurs – avhandlats i HD. Att ta målen hela
vägen är viktigt:
– Utgångspunkten är att någon enskild har

drabbats av ett övertramp som avser de frågor
som vi driver. Sedan vill vi driva fall som tar sikte
på ett bredare samhällsfenomen. 
– Det effektivaste sättet att uppnå resultat är

när vi identifierar fall som vi kan ta ända upp till
Högsta Domstolen eller Högsta förvaltnings-
domstolen.

TOVE LINDGREN, Juridikpodden och
Westermark Anjou 18,1 procent2

C
ÅSA ROMSON, Miljöpartiet

8,8 procent3
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Sedan starten 2002 har Centrum för rättvisa
haft 14 mål som avgjorts i högsta instans, sju av
dem i HD.
– Det är naturligtvis väldigt glädjande att våra

fall innefattar frågor som är av ledning för
rättstillämpningen i landet.
– Att driva frågor som blir prejudikat är ett ef-

fektivt sätt att använda våra ganska snåla resurser.  
Clarence Craaford säger att verksamheten kos-

tar ungefär 6-7 miljoner att driva årligen.
– Det är ungefär så mycket som vi drar in. 
– Vi tar bara emot pengar från privat håll. Inget

från staten. Inga intresseorganisationer, inga
fackförbund. Vi är en insamlingsstiftelse och
lever inte på avkastning eller på ränta från en en-
skild donation.  Vi har inget stort kassavalv.
Sedan starten har omsättningen sakta växt.
– Vi samlar in mer pengar än någonsin. Nu-

mera är det vanligt att många sätter in små bidrag
och spontant hör av sig till oss. 200 kronor i må-
naden eller liknande. Det är ett nytt beteende och
något som breddar vår finansiering.
– Vi försöker skapa en relation till våra bidrags-

givare. De flesta avtal löper över tre år. Det inne-
bär att vi alltid kan räkna något år framåt.  Men
för att vi ska finnas kvar så måste vi hela tiden
vara relevanta, annars kommer ingen vilja stötta
oss.
Genom åren har Centrum för rättvisa utvecklat

pro bono-samarbeten med en rad ledande affär-
sjuridiska byråer.
– Nyanställda biträdande jurister på advokat-

byråerna vill jobba även med annat. Så var det
inte när vi började. Det är ett jättestort intresse.
En stor anledning till det är nog att kunskaperna

om Europakonventionen – och hur den påverkar
oss – har blivit så mycket större. De flesta inser att
det är en rättsmateria som påverkar all juridik.
Vill man vara en toppstudent gäller det att ha koll. 
– Varje juridisk arbetsgivare vinner på att er-

bjuda sina medarbetare möjligheter att jobba pro
bono. De kommer att få nöjdare och gladare me-
darbetare. Även för de som äger byråerna så
känns det rätt, rimligt och bra att bidra till att för-
söka göra samhället bättre.

Hur länge blir du kvar här? Till pensionen?
– Hahaha, så länge tror jag inte att det blir. Men
just nu har jag roligare än någonsin. Det är ute-
slutande inspirerande. Varje dag slår det mig hur
unikt det är att få driva de fall jag själv vill driva, i
fall som handlar om individens fri- och rättighe-
ter och som samtidigt berör viktiga samhällspro-
blem- Att sedan ofta få driva dem i de främsta och
högsta domstolsinstanserna, det är en svårslagen
kombination.

CENTRUM FÖR RÄTTVISA
Den ideella insamlingsstiftelsen Centrum för rättvisa grundades 2002 på
initiativ av juristen Grunnar Strömmer. Syftet är att få genomslag för de
fri- och rättigheter som skyddas i Europakonventionen, grundlagen och
vanlig lag. Sedan starten har Centrum för rättvisa granskat tusentals fall
och engagerat sig som ombud i över 200 fall. Dessa har rört: rätt till lika-
behandling (icke-diskriminering), föreningsfrihet, äganderätt, närings-
/yrkesfrihet, personlig integritet och olika aspekter av rättssäkerhet.

personer deltog i
omröstningen som
genomfördes på
Dagens Juridik. 
På Dagens Juridik
kunde läsare själva
nominera sina kan-
didater. Tio av dessa
valdes ut inför om-
röstningen.

Övriga nomine-
rade var Johan 
Eriksson, Elisabet
Fura, Stefan Lind-
skog, Biörn Riese
och Fredrik Wersäll.

TIDIGARE VINNARE
2014 
Madeleine 
Leijonhufvud

2013
Thomas Olsson

2012
Mårten Schultz

2011 
Christina Ramberg

2010
Torgny Håstad

2009 
Elisabeth Massi Fritz

2008 
Torgny Håstad

2007 
Göran Lambertz

2006 
Claes Borgström

2005
Hans Blix

2004
Thomas Bodström
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LENA NITZ, Polisförbundet   
7,7 procent4 CAROLINE SZYBER, 

Kristdemokraterna 7,5 procent5

2602

Ett kvitto på att människor 
uppskattar det vi gör.’’
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alltid vettig och klarsynt!
antagligen den främsta svenska juristen som i dag
strider för den enskildas rätt gentemot staten.
arbetar envetet och tålmodigt för att via juridiken och
i lagens namn göra det rätta.
att ha kämpat för folk som kvoterats bort, trots att
han kritiserats för just det är något riktigt ärovärt. 
Definitivt värd att bli Årets Jurist.
alltid på demokratins sida, alltid mot idioti.
att hjälpa ”vanliga” människor mot de stora aktörerna
i samhället - det är stort! att sen inte ta betalt av de
människor som dom hjälper - det är otroligt stort.
Bidrar enormt till stärkta fri -och rättigheter.
Bra jävel!
Brinnande engagemang för individens rättigheter gör
att Clarence förtjänar utmärkelsen.
Kreativ och beundransvärd.
Centrum för rättvisa behöver all uppmärksamhet och
denne professionella jurist gör ett utmärkt 
arbete.
Centrum för rättvisa gör ett otroligt viktigt jobb. i tis-
dags var de i Högsta Domstolen för ett litet byggföre-
tag som Byggnads drev mot konkurs.
Centrum för rättvisa har lyckats upplysa folket om
att rättvisa kan uppnås trots svåra motsättningar.
Centrum för rättvisa kämpar i motvind med otroligt
viktiga frågor. alla som jobbar där är värda all heder,
men alldeles särskilt Clarence.
Står upp för den svage mot den starke, när den starke
inte har läst sin Bamse.
Centrum för rättvisa är det närmaste vi kommer en
författningsdomstol i Sverige. 
Centrum för rättvisa är en av de få kvarvarande utpos-
terna för den lilla människan mot stat och även mot
de media som inte står upp för individens rätt mot
makten. Här är Crafoord en person som faktiskt med-
verkar till att vi får ett samhälle som kan bli bättre för
alla.
arbetar målmedvetet och med humanism och humor
för rättvisa.
Clarence arbetar tydligt för rättvisa för alla människor
oavsett kön.
Clarence bidrar till ett rättvisare samhälle, en rättvisa
som inte handlar om ekonomi.
Clarence Crafoord gör ett mycket bra jobb att försvara
småföretagare som blivit nedtryckta av stora drakar.

Clarence Crafoord och Centrum för rättvisa har i över
tio års tid varit drivande och på ett konkret sätt med-
verkat till att enskildas grundläggande rättigheter
stärkts i Sverige.
Clarence Crafoord och CFr gör något som ingen an-
nan jurist i Sverige gör på samma övertygande och
framgångsrika sätt, det vill säga värnar individens fri-
och rättigheter. Detta måste prisas!
De gör ett otroligt viktigt jobb. i tisdags vad de i
Högsta Domstolen för ett litet byggföretag som Bygg-
nads drev mot konkurs
Jag har aldrig träffat en jurist som med så mycket
värme och omtanke företräder sina klienter, som Cla-
rence Crafoord.
Clarence Crafoord är omistlig i vårt samhälle, för att
demokratin skall fortsätta att utvecklas istället för att
avvecklas.
Clarence gör ett fantastiskt arbete för mänskligheten.
Clarence har på ett metodiskt sätt ihop med övriga på
CFr visat på stor juridisk skicklighet.
Clarence kämpar mot diskriminering utan förutfat-
tade meningar om vem som är offer och vilka som
”förtjänar” att diskrimineras. 
Clarence mötte jag för många år sen när han undervi-
sade i en kurs, jag sa helt emot honom men han lät
mig tala till punkt och lät alla ventilera innan han sa
”jag hade exakt detta rättsfall i europa Domstolen.”
vilket tålamod han har, och engagemang att orka med
alla oss vilda studenter. Han har haft ett finger med i
mycket som jag har kommit i kontakt med under min
juristutbildning, och det tackar jag honom för. Keep
up the good work Clarence!
Den enskildes skydd mot olovlig myndighetsutovning
ar en grundsten i en fungerande demokrati. 
en briljant jurist som har gjort stordåd för din lilla
människan.
en frisk fläkt i den juridiska världen, otroligt impone-
rande arbete!
en juridisk entreprenör som stärkt kunskapen om in-
dividuella fri- och rättigheter genom att driva princi-
piellt viktiga fall.
För att han tar sig tid att inspirera den framtida jurist-
kåren
För att på ett hjältemodigt sätt ha kämpat för civil-
samhällets varande mot en alltför expanderande stat.
För hans enträgna arbete för individer som diskrimi-
nerats på grund av officiell eller inofficiell kvotering.
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1Clarence representerar 
den lilla mannen 
mot de stora elefanterna
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 Fiberkabel 200 Mbit samt modern WiFi

49 fräscha hotellrum med 57 bäddar

Bastu med relaxveranda  
samt varm bubbelpool utomhus med 

utsikt över sjön Trehörningen

I herrgården �nns matsal och  
sällskapsrum för upp till 100 personer

På Balingsholm får du en förstklassig 
service och vällagad herrgårdsmat.

Varmt välkommen till Balingsholm!
Lottie Orrvik med personal

16 km från Stockholm 
08–608 88 80 · www.balingsholm.se

Vi är Svanen-märkta

96_103_Årets Jurist  2015-11-29  19.44  Sida 101



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

AFFÄRSJURIDIK

ÅRETS JURIST 2015

Blake Pettersson berövades felaktigt sitt
svenska medborgarskap i strid med grundlagen.
Fyra och ett halvt år senare fick han rätt mot
myndigheterna, men blev utan ersättning. Med
Centrum för rättvisa som ombud vände sig
Blake till domstol och krävde skadestånd grun-
dat på grundlagen. 2014 dömde HD ut ett skade-
stånd på 100 000 kronor.

CLARENCE  CRAFOORD  KOMMENTERAR:
”Det var en nydanande – för att inte
säga historisk – dom vad gäller synen

på den svenska grundlagen. För första
gången fick en enskild skadestånd sedan en grund-
lagsenlig rättighet hade kränkts. 
Målet är speciellt – och förknippat med starka

känslor. Till en början fick vi ett brev från Stock-
holms tingsrätt. Det visade sig innehålla en dom:
där stod att talan ogillades för att den var uppen-
bart ogrundad. Det var en stor besvikelse. En tings-
rätt – visserligen en enskild domare – menade att
tanken på att denna person skulle få gottgörelse 
för att staten gjort fel var så absurd att den inte ens
behövde prövas. 
Vi fick målet överklagat men förlorade i både

tingsrätt och hovrätt med cirkelresonemanget att
eftersom det aldrig inträffat tidigare så kunde det
inte heller nu delas ut skadestånd.
Det är naturligtvis svårt att nå framgång med ett

sådant förhållningssätt.
Att sedan nå framgång i Högsta domstolen, det

var väldigt stort.”

VIKTIGA
FALL

1 |BLAKE  PETTERSSON  MOT  STATEN

En svårt sjuk patient filmades när han 
vårdades i livets slutskede på Akademiska sjuk-
huset i Uppsala. Landstinget tillät detta – sedan
sändes resultatet i kommersiell tv. Mannens an-
höriga stämde landstinget. Efter förlust i tings-
rätten fick de rätt i Svea hovrätt som dömde att
de vardera skulle få 20 000 kronor i skadestånd.

CLARENCE  CRAFOORD  KOMMENTERAR:
”Domen gjorde stort avtryck. Vår
rättsliga prövning drog med sig en väl-
digt spännande, bred samhällsdiskus-

sion som berörde patienter och vårdanställda
över hela landet. Det resulterade i att hälften av 
Sveriges landsting kraftigt skärpt sina rutiner för
att skydda rätten till privatliv.

2 | SJUKHUSFILMNINGARNA

5 OM BLAKE:

En nydanande
– för att inte
säga historisk
– dom.’’
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Två kvinnor nekades plats på juristutbild-
ningen vid Uppsala universitet trots att de hade
bättre betyg än sökande som antagits på en
särskild kvot för sökande med båda föräldrar
födda utomlands. I december 2006 fällde Högsta
domstolen universitetet för olaglig etnisk dis-
kriminering och kvinnorna fick 75 000 kronor
var i skadestånd.

CLARENCE  CRAFOORD  KOMMENTERAR:
”Det ligger bakåt i åren, men det är ett
viktigt fall. Det är det HD-avgörande

som finns om den här typen av diskri-
minering.”

Med tvång tog Lantmäteriet 12 hektar land
från en privat markägare och överförde den till
ett golfbaneföretag som skulle bygga nio nya
hål. Tingsrätt och hovrätt fastställde beslutet.
Högsta domstolen beslutade att inte bevilja
prövningstillstånd.

CLARENCE  CRAFOORD  KOMMENTERAR:
”Det här är ett stort misslyckande. Jag
kan fortfarande inte förstå hur vi

kunde tappa målet och jag kommer ald-

rig acceptera att varken svenska domstolar eller 
Europadomstolen tycker att det är fel att ett företag
med myndigheters hjälp ska kunna konfiskera 
privat mark för ett sådant syfte. Visserligen mot en
symbolisk ersättning, men ändå.  

Vi hade räknat med att få ett viktigt principav-
görande till skydd för äganderätten. Så blev det inte.
Sedan dess har vi tagit nya tag och valt nya fall i
samma principfråga. Men då har vi adderat en om-
ständighet, att de som påverkats ska ha sina hem på
marken. De fallen har vi vunnit.”

Fackförbundet Byggnads använde stridsåt-
gärder för att få byggföretagaren Henrik Gustav-
sson att skriva på ett kollektivavtal som enligt
Europadomstolen var olagligt. Byggnads olag-
liga blockad ledde till att Henrik Gustavsson
gick i konkurs. Han själv tvingades att betala
hundratusentals kronor av företagets skulder ur
egen ficka.

I en mellandom prövar Högsta domstolen om
det är möjligt att hålla arbetsmarknadsorganisa-
tioner ansvariga för deras övertramp av fri- och
rättigheter. Dom väntas i december 2015.

CLARENCE  CRAFOORD  KOMMENTERAR:
Hur det än går så kommer den här
domen hamna att där uppe bland de

allra viktigaste. Förhoppningsvis klar-
görs det att arbetsmarknadens organisatio-

ner inte får använda sin makt så att enskildas fri-
och rättigheter urholkas.  Gör man så som Byggnads
så följer ett ansvar med.  Om det blir ett bakslag i
Högsta domstolen? Återstår att se hur vi gör. Men vi
brukar ju inte släppa våra klienter”.

4 |GOLFBANAN  I  NACKA

5 |BYGGNADSMÅLET

…OM  LAMBERTZ  OCH  SKARHED  SOM  MOTPARTER
Centrum för rättvisa har ofta Justitiekanslern som mot-
part. Clarence Crafoord är van vid att processa mot Anna
Skarhed och hennes företrädare Göran Lambertz:
”Båda är väldigt skickliga jurister. I sin processföring var
Göran Lambertz inte lika stram som Anna Skarhed. Hon har
också vid flera tillfällen uttalat en ganska principiell skep-
sis vad gäller skadestånd som gottgörelse till enskilda som

drabbats av övertramp. Den hållningen uppfattade jag inte
att Göran Lambertz hade.  

-Anna Skarhed var till exempel besviken när Blake 
Pettersson fick skadestånd, hon såg det som bekymmer-
samt och som ett problem för demokratin. Jag tycker precis
tvärtom.”

▼ ▼

▲ ▲

3 | ANTAGNINGEN
TILL  JURISTLINJEN I UPPSALA
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ögsta domstolen begränsar
bristtäckningsansvaret enligt
ABL 17:7 och klargör i bety-
dande mån betydelsen av form-
bestämmelserna i ABL 18 kap,

särskilt ABL 18:4
Den 10 juni 2015 meddelade Högsta

domstolen dom i mål nr Ö 4228-13.
Domen har prejudiciell betydelse i
främst två avseenden. För det första
skall bristtäckningsansvaret enligt
ABL 17:7 inte aktualiseras, om en i
och för sig olaglig värdeöverföring inte har med-
fört en överföring av något som kan bli föremål
för återbäring. För det andra skall formbestäm-
melsen i ABL 18:4 ses som en bestämmelse som
aktieägarna i varje enskilt fall själva förfogar över
och är därmed dispositiv (obligatorisk, men inte
absolut obligatorisk) i denna mening.

Bakgrunden i målet var följande:
Pharmadule Emtunga AB (”Moderbolaget”)

ägde samtliga aktier i Emtunga Off-
shore AB (”Dotterbolaget”). Under år
2007 förvärvade Dotterbolaget en rö-
relse från Moderbolaget (”Rörelseö-
verlåtelsen”). Vid tidpunkten för
Rörelseöverlåtelsen var värdet av rö-
relsen negativt i den meningen att
skulderna översteg tillgångarna med
drygt 83,5 Mkr. På grund härav utfär-
dade Moderbolaget ett skuldebrev till
Dotterbolaget avseende samma be-
lopp.

Vid bolagsstämma i Dotterbolaget i juni 2008
fastställdes bolagets årsredovisning för år 2007.
Årsredovisningen innehöll en bokslutsdisposition
avseende ett koncernbidrag om 32,5 Mkr från Dot-
terbolaget till Moderbolaget (”Koncernbidraget”). 

Den 17 december 2008 försattes Dotterbolaget
i konkurs och den 20 juni 2009 försattes Moder-
bolaget i konkurs.

Dotterbolagets konkursbo väckte talan mot sty-

Högsta domstolen 
begränsar 
bristtäckningsansvaret
Erik Nerep skriver om ett aktuellt avgörande där Högsta 
domstolen har tagit ställning till om bristtäckningsansvar ska
aktualiseras i ett fall där ett dotterbolag lämnat koncernbidrag
till sitt moderbolag genom minskning av en befintlig fordring.

KOMMENTAR
ERIK NEREP |  Professor vid Handelshögskolan i Stockholm

↳

ARTIKELN HAR TIDIGARE PUBLICERATS I  BLENDOW LEXNOVA

www.lexnova.se
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ENLIGT MIN MENING SKALL EN FORMLÖS VÄRDE-
ÖVERFÖRING FÖRBLI EN FORMLÖS VÄRDEÖVERFÖR-
ING, OCH INTE ÖVERGÅ TILL ATT BLI EN FORMENLIG
VINSTUTDELNING, NÄR AKTIEÄGARNA SAMFÄLLT 
VÄLJER ATT IAKTTA EN ELLER FLERA AV ETT STORT
ANTAL TILLÄMPLIGA FORMBESTÄMMELSER.’’
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relseledamöterna och den verkställande direktö-
ren i Dotterbolaget och yrkade att dessa bolags-
funktionärer solidariskt skulle utge 32,5 Mkr
motsvarande Koncernbidraget till konkursboet.
Till grund för konkursboets talan lades följande.

Koncernbidraget utgjorde en olaglig värdeöver-
föring, för vilket de ifrågavarande bolagsfunktionä-
rerna var bristtäckningsansvariga enligt ABL 17:7.

Koncernbidraget utgjorde en olaglig värdeöver-
föring inte endast på grund av att det i stod i strid
med ABL 17:3, utan också därför att formbestäm-
melsen i ABL 18:4 inte hade iakttagits vid lämnan-
det av Koncernbidraget. 

Koncernbidraget lämnades genom att Dotterbo-
laget reducerade sin fordring hos Moderbolaget på
grund av Rörelseöverlåtelsen (dvs. fordringen om
83,5 Mkr som manifesterats i ett skuldebrev) med
motsvarande belopp. Dotterbolagets fordring efter
lämnandet av Koncernbidraget om 32,5 Mkr upp-
gick därmed till cirka 51 Mkr.

En utgångspunkt för Högsta domstolens pröv-
ning var att Moderbolaget vid tidpunkten för pröv-
ningen var oförmöget att återbetala Koncernbidraget.
Dessutom var frågan, om Moderbolaget hade kunnat
reglera hela fordringen kort efter det att Koncernbi-
draget lämnades, inte föremål för Högsta domstolens
prövning. Vidare förutsattes att Moderbolagets even-
tuella återbäringsskyldighet inte var utesluten på
grund av god tro hos Moderbolaget.

Högsta domstolens prövning inleddes med ett
klargörande av distinktionen mellan formenlig
vinstutdelning enligt ABL 18 kap. och formlös vär-
deöverföring. Denna distinktion återfinns i ABL
17:1, första stycket, första punkten jfrt med fjärde
punkten. I en mera dold mening återfinns den
också i ABL 17:2. Distinktionen har också bety-
delse för tillämpningen av sanktionsbestämmel-
sen i ABL 17:6 om återbäringsskyldighet.

I bestämmelsens första stycke varierar kravet på
ond tro beroende på om fråga är om en formenlig
vinstutdelning eller en formlös värdeöverföring.
Vid en formenlig vinstutdelning förutsätts att bola-
get som utsatts för en olaglig värdeöverföring kan
visa, att mottagaren var i ond tro om att värdeöver-
föringen stod i strid med ABL, särskilt ABL 17:3. 

När det förekommit en formlös värdeöverföring,
är det istället tillräckligt, att bolaget visar att mot-
tagaren varit i ond tro om att den ifrågavarande
transaktionen utgjorde en värdeöverföring enligt
ABL 17:1.

Högsta domstolen fann följande i de i p. ii. ovan
aktualiserade frågorna:

När Dotterbolaget lämnade Koncernbidraget till
Moderbolaget genom att reducera sin fordran hos
Moderbolaget med samma belopp, innebar förfa-
randet att Moderbolaget inte mottog något som
kan återbäras enligt ABL 17:6. Det kan således inte
bli aktuellt med återbäringsskyldighet för Moder-
bolaget på grund av att Koncernbidraget lämnades
genom nedsättning av Dotterbolagets fordring hos
Moderbolaget. Förutsatt att Koncernbidraget ut-
gjorde en olaglig värdeöverföring enligt ABL 17:3,
skall istället den transaktion som Koncernbidraget
innefattar kvalificeras som ogiltig enligt de aktie-
bolagsrättsliga principerna för olagliga värdeö-
verföringar. 

Härigenom skall Dotterbolagets fordring hos Mo-
derbolaget på grund av Rörelseöverlåtelsen åter-
ställas till sitt ursprungliga belopp, som om
Koncernbidraget överhuvudtaget inte hade lämnats.
Detta är den rättsliga följden av att transaktionen är
ogiltig. Eftersom återbäringsskyldighet enligt ABL
17:6 inte kan aktualiseras, kan ett bristtäckningsan-
svar enligt ABL 17:7 inte heller bli aktuellt, efter-
som detta ansvar uteslutande uppkommer när
återbäringsskyldigheten inte fullt ut kan eller skall
fullgöras.

Lämnandet av Koncernbidraget från Dotterbola-
get till Moderbolaget utgjorde inte en formenlig
vinstutdelning enligt ABL 17:1, första stycket, p.1.
En formenlig vinstutdelning tar sikte på en sådan
sedvanlig vinstutdelning till aktieägarna som föl-
jer de formella förfarandereglerna i ABL 18 kap.
Koncernbidraget skall istället betecknas som en
formlös värdeöverföring enligt ABL 17:1, första
stycket, p. 4. 

Med hänsyn härtill förelåg ingen skyldighet att
följa formbestämmelserna i ABL 18 kap. och där-
med icke heller bestämmelsen om styrelsens ytt-
rande i ABL 18:4.

Högsta domstolens dom är klargörande i ovan
berörda huvudpunkter. Ett bristtäckningsansvar
skall givetvis endast utlösas, när det föreligger en
brist i fullgörandet av återbäringsansvaret. Åter-
bäringsansvaret kan å andra sidan icke bli aktuellt,
om det på grund av värdeöverföringens karaktär
inte finns något att återbära. När en transaktion
som kan definieras som en värdeöverföring inte
medför en överföring av tillgångar, utan – som i
förevarande fall – en nedsättning av en fordring,

’’
EN FORMLÖS VÄRDEÖVERFÖRING KAN 
SÅLEDES INTE KVALIFICERAS SOM OGILTIG 
ENDAST AV DET SKÄLET ATT FORMBESTÄM-
MELSERNA I ABL 18 KAP. INTE IAKTTAGITS.
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förestavar de aktiebolagsrättsliga principerna om
olagliga värdeöverföringar att transaktionen skall
kvalificeras om ogiltig. Vid nedsättning av en ford-
ring (genom lämnandet av Koncernbidraget) skall
fordringen återställas till sitt ursprungliga belopp.
Därmed uppstår ingen återbäringsskyldighet från
mottagarens sida. Principen om en olaglig värdeö-
verförings ogiltighet är i sig tillfyllest. På grund
härav kan något bristtäckningsansvar inte heller
uppkomma.

Frågan om formbestämmelserna i ABL
18:1-10 är helt eller delvis tvingande (obligato-
riska men inte absolut obligatoriska) har varit före-
mål för en hel del diskussion. Jag har tidigare i
detta forum tagit upp denna fråga i vart fall i två ar-
tiklar och noterat att bland annat Revisorsnämn-
den har en kluven inställning till denna fråga.
Högsta domstolens dom är klargörande så till vida,
att domstolen fastställer, att formbestämmelserna
inte behöver iakttas vid lämnandet av koncernbi-
drag, eftersom koncernbidrag utgör formlösa vär-
deöverföringar enligt ABL 17:1, första stycket p. 4.
Det saknas skäl att göra skillnad mellan formbe-
stämmelsen i ABL 18:4 och övriga formbestäm-
melser i ABL 18 kap. i detta hänseende.

En formlös värdeöverföring kan således inte
kvalificeras som ogiltig endast av det skälet att
formbestämmelserna i ABL 18 kap. inte iakttagits.
Däremot förutsätts fortfarande givetvis att samt-
liga aktieägare godtagit formlösheten som sådan.
En formlös värdeöverföring kan följaktligen vara
ogiltig inte bara därför att den står i strid med ABL
17:3, utan också därför att samtyckesbehörighet
(samtliga aktieägares samtycke) inte föreligger.
Det sagda harmonierar också väl med förarbetena,
i vart fall förarbetena till ABL 18:1 (dock inte lika
väl med förarbetena till ABL 17:2).  
Det finns emellertid ett förarbetsuttalande som

fortfarande är bekymmersamt. I författningskom-
mentaren till ABL 18:1, slutet (prop. 2004/05:85 s.
760 f.), görs först samma skillnad mellan formenlig
och formlös värdeöverföring som Högsta domsto-
len fastställer i domskälens inledning. Om samt-
liga aktieägare är överens, kan dessa sätta sig över
lagens formkrav i ABL 18 kap., när fråga är om en
formlös värdeöverföring. Men så görs följande
tillägg: ”Om beslutet formaliseras och dokumente-
ras i ett bolagsstämmoprotokoll … bör det emellertid
anses som ett beslut om vinstutdelning”. När såle-

des aktieägarna samfällt väljer att iaktta endast en
av ett större antal formbestämmelser, och i detta fall
helt eller delvis en formbestämmelse som återfinns
i ABL 7:48 om stämmoprotokoll, och inte i ABL 18
kap. (mer än att i ABL 18:1 stadgas, att beslut om
vinstutdelning skall fattas av bolagsstämman),
synes lagstiftaren mena att det som ursprungligen
var avsett att vara en formlös värdeöverföring på
något sätt konverteras till en formenlig vinstutdel-
ning uteslutande av det skälet att ett mer eller
mindre heltäckande protokoll upprättats.

När ett dotterbolag lämnar ett koncernbidrag
till sitt moderbolag, och dokumenterar värdeöver-
föringen i någon form av bolagsstämmoprotokoll,
skulle därmed enligt vad som framgår av förarbe-
tena koncernbidraget betecknas som en formenlig
vinstutdelning. För det fall avsikten med detta ut-
talande är att göra samtliga formbestämmelser
tillämpliga på vad som var avsett att vara en form-
lös värdeöverföring, är uttalandet emellertid oklart
och leder till svårigheter. 
Ett sådant synsätt förefaller dessutom vara skä-

ligen ologiskt. Om nu aktieägarna förfogar över
samtliga formbestämmelser, förutsatt att det sker
samfällt, med aktieägarnas samtyckesbehörighet,
borde givetvis aktieägarna ha möjlighet att iaktta
en formbestämmelse och utesluta samtliga övriga
formbestämmelser, utan att åtgärden resulterar i
krav på att samtliga formbestämmelser blir tving-
ande tillämpliga. Det råd man måste ge till alla
som är involverade i koncernbidragslämnande är
emellertid att undvika att upprätta protokoll över
de beslut som fattats (om fråga inte är om rena sty-
relsebeslut, vilka dock under vissa förhållanden
kan sammanfalla med bolagsstämmobeslut, till ex-
empel om samtliga aktieägare deltar i styrelsebe-
slutet i egenskap av styrelseledamöter).

Enligt min mening skall en formlös värdeöverför-
ing förbli en formlös värdeöverföring, och inte övergå
till att bli en formenlig vinstutdelning, när aktieä-
garna samfällt väljer att iaktta en eller flera av ett
stort antal tillämpliga formbestämmelser.  På denna
punkt är inte Högsta domstolens dom helt klargö-
rande (se p. 18 i domskälen). Den fråga som möjligen
borde ha klargjorts, men som det kanske inte fanns
utrymme för, är om en formlös värdeöverföring över-
går till att bli en formenlig vinstutdelning uteslu-
tande av det skälet att aktieägarna valt att följa en
formbestämmelse av flera i ABL 7 och 18 kap.

EN UTGÅNGSPUNKT FÖR HÖGSTA DOMSTOLENS 
PRÖVNING VAR ATT MODERBOLAGET VID 
TIDPUNKTEN FÖR PRÖVNINGEN VAR OFÖRMÖGET 
ATT ÅTERBETALA KONCERNBIDRAGET.’’
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io år efter sitt ikraftträdande får Svensk
kod för bolagsstyrning en generell geno-
marbetning under ny ledning i Kollegiet för

svensk bolagsstyrning. Även om förslagen är re-
lativt modesta kan förändrade utgångspunkter i

förlängningen visa sig vara banbrytande.
För ganska exakt tio år sedan (juli 2005) trädde

Svensk kod för bolagsstyrning i kraft. Till en början
var det bara de 100 största börsbolagen som tilläm-
pade regelverket men efter några års inkörning vid-
gades kretsen till samtliga börsbolag. Bolagskoden
förvaltas av Kollegiet för svensk bolagsstyrning
vars nya ledning i form av ordförande och sekrete-
rare nu föreslår sin första mer omfattande geno-
marbetning av regelverket.

Den tidigare bolagskoden hade karaktären av pe-
dagogiska rekommendationer, nedskrivna främst

Nya bolagskoden
– ett bättre verktyg 
för problemlösning

KOMMENTAR
ROBERT SEVENIUS |  ekon. lic., jur.kand., verksam som rådgivare inom företagsförvärv vid Arkios sweden samt 
författare till böcker om företagsförvärv och bolagsstyrning samt kursledare vid sveriges Advokatsamfund, linköpings
universitet, Företagsekonomiska institutet med flera.

↳
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Den nya Svensk kod för bolagsstyrning ska nu ersätta den tio år
gamla bolagskoden. Ambitionen är att göra regelverket till ett
mer verksamt verktyg för bolagsstyrning. I sin kommentar tar
Robert Sevenius bland annat upp frågor som könskvotering,
bolagsstyrningsrapporter och ersättning till ledande befatt-
ningshavare.
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FRÅGAN OM ERSÄTTNING TILL
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
ÄR EN AV DE MEST KONTROVER-
SIELLA FRÅGORNA INOM 
BOLAGSSTYRNINGEN. HÄR
TYCKS DET NYA KOLLEGIET GÅ
EMOT DEN TIDIGARE TRENDEN
MED STRIKTARE REGLER FÖR
ERSÄTTNING.

’’
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för att hålla lagstiftaren borta från områden som
näringslivets företrädare ansåg känsliga. Följdrik-
tigt har bolagskoden inte förmått avstyra de
många företagsskandalerna under det passerade
decenniet.
Det nya Kollegiet visade framfötterna redan

2014 med en progressiv förändring rörande bo-
lagskodens mest urvattnade regel, eftersträvan till
jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (SBK 4.1).
Kollegiet lade fram en trepunktsplan med målsätt-
ningen om en jämnare fördelning till 2020, dock
utan att regeln i sig förändrades. Den nuvarande
regeringen har enligt sin regeringsförklaring en
kortare tidshorisont än så. Inte minst av denna an-
ledning är det spännande att ta del av förändring-
arna i bolagskoden.

Förändringar i bolagskodens grunder
Eftersom bolagskoden är ett mjukt regelverk, fyllt
av goda intentioner snarare än verksamma före-
skrifter, är målformuleringar och principer många.
Bland dessa syftesbeskrivningar kan eventuell ny
riktning avslöjas.
Näringslivet har sedan 1980-talet dominerats av

föreställningen att alla aktiviteter i ett företag tyd-
ligt ska leda till ett ökat aktievärde. Föreställ-
ningen utgör en grund för bolagskoden där
aktieägarna redan från starten sattes i centrum för
bolagsstyrning. I bolagskodens inledande defini-
tion kan dock ett visst skifte skönjas, mot en mo-
dernare uppfattning av företagens roll i
samhällslivet: God bolagsstyrning handlar om att
säkerställa att bolag för aktieägarna sköts hållbart,
ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Den nya
definitionen öppnar således mot nygamla kärn-
värden som hållbarhet, företagens samhällsansvar
och en utökat intressentinflytande.
Möjligen som en form av nedtoning av bo-
lagskodens historiska existensberättigande
nedprioriterar Kollegiet principen att bolagskoden
ska vara ett alternativ till lagstiftning, genom att
sätta detta syfte sist i listan av kodens huvudsyf-
ten. Dessutom har Kollegiet ambition att slopa reg-
ler som inte är tillräckligt objektivt avfattade att
de kan utgöra grund för en extern prövning. Till-
sammans kan detta tolkas som en strävan mot att
bolagskoden ska bli mer av ett självständigt regel-

verk utan kontinuerlig anpassning till skiftande
trender i lagstiftningen. 
En återkommande fråga rörande bolagskoden är

reglernas status. Enligt den logik som byggs upp i
bolagskoden är det endast regler som numrerats
som behöver följas – eller förklaras. Ingresser och
fotnoter är inte normerande utan ger endast ut-
tryck för principiella synsätt eller lagbestämmel-
ser som ligger till grund för reglerna. Liksom i
tidigare omarbetningar väljer Kollegiet ibland att
flytta numrerade regler till ingresser och ibland att
utesluta regler som enligt Kollegiet täcks av in-
gressen. Ett exempel är den tidigare regeln SBK 1.2
”Kallelse och övrigt underlag till bolagsstämma
ska ha sådan utformning och utfärdas respektive
tillhandahållas i sådan tid att bolagets aktieägare
kan bilda sig en välgrundad uppfattning om de
ärenden som ska behandlas.” Regeln anses i utkas-
tet till ny bolagskod täckas in av ingressen till 1
kap. och har därför slopats. Börsföretagen behöver
därför inte använda den grundläggande principen
”följ eller förklara”. I princip innebär detta således
en avreglering. 
Förfarandet med att behålla föreskrifter som

uppmaningar vilka tidigare haft högre status är i
sig problematiskt.

De nya förslagen
Utöver bolagskodens grunder har bland annat föl-
jande områden varit föremål för ändringsförslag:

1. Valberedningen
I den till intet förpliktigande ingressen rörande
valberedningar har införts en påminnelse om att
valberedningens ledamöter självkritiskt ska ana-
lysera den egna jävssituationen: ”En ledamot ska
innan uppdraget accepteras noga överväga huru-
vida en intressekonflikt föreligger” (SBK 2). Det är
en viktig frågeställning huruvida ledamoten verkli-
gen kan agera för bolagets bästa, om denne till ex-
empel har en befattning i ett konkurrerande
företag? Det är inte obekant att större aktieägare
med andra konkurrerande innehav sitter i valbered-
ningar, vilket är lika lite lämpligt som vid styrel-
seuppdrag. Även om allmänna sysslomannaregler
gäller för relationen mellan bolaget och ledamö-
terna kan ifrågasättas varför inte Kollegiet vill se
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denna principiellt viktiga regel som normerande,
inte bara införd i ingressen.

2. Styrelsen
De flesta reglerna i bolagskoden är direkt eller in-
direkt riktade till bolagsstyrelsen. Rörande de reg-
ler som är direkt riktade mot styrelsen vad gäller
uppdrag och sammansättning föreslås inte särskilt
nydanande förändringar.

Den viktiga punkten kring styrelsens etiska upp-
drag har justerats till att ”fastställa erforderliga
riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället i
syfte att säkerställa dess långsiktigt värdeska-
pande förmåga” (SBK 3.1). Istället för att kräva
”etiska riktlinjer” beskrivs nu föremålet och syftet
för riktlinjerna. 

Den nya regeln är på en och samma gång tydli-
gare och mer begränsad. Genom ommöbleringen i
bolagskodens katalog över styrelsens arbetsupp-
gifter intar regeln dock numera platsen av den
tredje viktigaste uppgiften för styrelsen – efter
strategiarbete och förordande av verkställande di-
rektör. En något förvånande placering före grund-
läggande uppgifter som kontroll, riskhantering
och normsäkring.

Kollegiet föreslår en smärre förändring i syftes-
beskrivningen även för de enskilda styrelseleda-
möternas uppdrag. Varje ledamot ska se till
bolagets och samtliga aktieägares gemensamma
intresse (SBK 5.). Tidigare har ordet ”gemen-
samma” inte funnits med. Lokutionen återkommer
på flera ställen. Enligt Kollegiet betonas genom
ordvalet styrelseledamöternas ansvar gentemot
bolaget och aktieägarkollektivet. Det kan tolkas
som att det övergripande bolagsintresset får en
mer central roll framgent, möjligen på bekostnad
av den betydelse som bolagskoden tidigare fäst vid

kontrollaktieägarnas intresse. Om det gemen-
samma bolagsintresset får försteg kan även bo-
lagsstyrelsen få en starkare position gentemot
kontrollaktieägarna.

En på goda grunder kritiserad regel har varit sty-
relsens uppgift att kvalitetsgranska och utvärdera
sig själv. Självgranskning ses generellt med oblida
ögon i aktiebolagssammanhang i övrigt, men Kol-
legiet har i många år försvarat denna princip. I ett
svar på kritiken föreslås ett nytt stycke i SBK 8.1
med följande nya regel: ”Bolagsstyrningsrappor-
ten ska ange hur styrelseutvärderingen genom-
förts och redovisats”. Syftet är att öka transparens
för styrelseutvärderingen, men de inneboende in-
tressekonflikterna vid en självgranskning, även om
den är genomförd av en extern uppdragstagare,
kvarstår.

Som ett led att förtydliga innehållet i styrelsele-
damöternas oberoende gentemot bolaget och
större aktieägare föreslås lokutionen ”självstän-
dighet och integritet” på flera ställen i kodtexten.
Även om det förefaller vara ett behjärtansvärt syfte
är det tveksamt om något faktiskt förtydligande
uppnåtts.

3. Ersättning till ledande befattningshavare
Frågan om ersättning till ledande befattningsha-
vare är en av de mest kontroversiella frågorna
inom bolagsstyrningen. Här tycks det nya Kolle-
giet gå emot den tidigare trenden med striktare
regler för ersättning. På flera punkter vill man
slopa kodreglerna kring ersättning till ledande be-
fattningshavare. Motiven härför refererar bland
annat till att förhållandena redan gäller enligt
svensk rätt och därför inte bör upprepas i bo-
lagskoden; ett argument som inte är konsekvent
tillämpat i övriga delar av bolagskoden. ↳

KOLLEGIET HAR VISAT EN TYDLIGARE 
AMBITION ATT OMFORMA ELLER GALLRA
BLAND REGLER SOM INTE HAR DEN OBJEKTIVA
UTFORMNINGEN SOM KRÄVS FÖR EN 
STRINGENT EFTERLEVNAD.’’
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Följande förändringar föreslås:
Det särskilda kompetenskravet för styrelseleda-
möterna i ersättningsfrågor (SBK 9.2) slopas.

Instruktionen för villkoren i ersättningsprogram
med kontanta inslag (SBK 9.6) slopas. Enligt regeln
ska styrelsen överväga att införa förbehåll som
villkorar utbetalning till att prestationerna som
ligger till grund för rörlig ersättning är hållbara
över tid och att utbetalningarna ska vara möjliga
att återkräva.

Regeln att beslutsunderlaget för ersättningspro-
gram ska möjliggöra för aktieägarna att i god tid
före stämman på ett enkelt sätt kunna bilda sig en
uppfattning om motiven för programmet, de vä-
sentliga villkoren, utspädningseffekter samt total
kostnad vid olika utfall (SBK 9.6) slopas.

Regeln att styrelseledamöter inte ska delta i pro-
gram riktade till företagsledning och anställda
(SBK 9.7) slopas eftersom den gäller enligt ett av-
görande i Aktiemarknadsnämnden.

Även om motiven ser lite olika ut framstår det
sammantaget som att Kollegiet inte vill se detalje-
rade regler kring ersättningar. Det vore olyckligt
om Kollegiet överger det tidigare restriktiva för-
hållningssättet där ersättningsnivåer ges en trans-
parent och rättvis prövning. Avvikelser från den
tidigare linjen leder ofrånkomligen till nästa för-
troendekris för börsföretagen och näringslivet.

4. Bolagsstyrningsrapporten
Även om inte Kollegiet föreslår några omfattade
ändringar av bolagsstyrningsrapporten utöver vad
som kunna slutas till ovan finns det skäl att upp-
märksamma en pedagogisk regel i ingressen till
reglerna om dessa rapporter. En icke-förbindande
instruktion är att ”bolagsstyrningsrapporten bör
vara inriktad på bolagsspecifika förhållanden och

undvika att återge innehållet i gällande rätt eller
annan reglering.” Detta är en tacknämlig regel som
om den följs kan medföra att bolagsstyrningsrap-
porterna fortsättningsvis blir mer åskådliga.

Slutord
Det förtjänar att noteras att Kollegiet visat en tyd-
ligare ambition att omforma eller gallra bland reg-
ler som inte har den objektiva utformningen som
krävs för en stringent efterlevnad. Dessutom har
Kollegiet haft en ambition att särskilt uppmärk-
samma när bolagskodens regler redan anses följa
av lag eller annat regelverk. 

På sikt torde dessa strävsamma och gradvisa för-
ändringar göra bolagskoden tydligare för dess ut-
tolkare. Men inte desto mindre sammanförs ännu
normer av olika status – målsättningar, beskriv-
ningar, rekommendationer, självreglering, lag med
mera – vilket fortsatt leder till regelkonfusion och
förvirring.

Totalt sett kan förslagen tolkas som att den nya
ledningen för Kollegiet tar steg mot att omorien-
tera bolagskoden från funktionen av en pedagogisk
beskrivning av näringslivets självuppfattning om
svensk bolagsstyrning till ett mer verksamt verk-
tyg att hantera problematik inom svensk bo-
lagsstyrning. En förhoppning är en bolagskod som
är en progressiv och positiv kraft inom svenskt
näringsliv.

I samband med förra årets försök till skärpning i
könskvoteringsfrågan gjorde den nya ordföranden
ett uttalande som kan ses som en målformulering
för det nya Kollegiet: ”Detta är ett gemensamt an-
svar för att visa att självregleringen är effektiv.”
Det finns ännu mycket att bevisa i detta hänseende
men den nya ledningen har inlett väl. 

EN FÖRHOPPNING ÄR EN BOLAGSKOD SOM ÄR EN 
PROGRESSIV OCH POSITIV KRAFT INOM SVENSKT
NÄRINGSLIV.’’
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