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LEDARE

veriges neutrala position under
kalla kriget innebar en avancerad ba-
lansgång. Samtidigt gav alliansfrihe-

ten rejäla fördelar. En av dem
var The Optional Clause
Agreement som underteck-

nades 1977 mellan den sov-
jetiska handelskammaren och ”Triple A”,
American arbitration association. 

Där specificerades att Stockholm skulle
vara säte för internationella skiljeförfaran-
den mellan de båda parterna.

Under de första åren gav inte avtalet någon
större effekt. Men 1989, när östblocket rasade
samman, så blev den desto tydligare.

– Stockholm sattes på kartan för internatio-
nella skiljeförfaranden, konstaterar Kaj Hobér,
mångårig skiljeman, advokat och Rysslandsex-
pert.

I dag är han även ansvarig för skiljedoms-

Framgången föddes 
under kalla kriget

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

TVISTER OCH SKADESTÅND

institutet vid Stockholms handelskammare,
SCC, som nästa år firar 100-årsjubileum. I sam-
band med det ska ett nytt regelverk börja gälla. 

Syftet är tydligt: att stärka Stockholms
position på marknaden för internatio-
nella skiljeförfaranden. Inte minst på
området investeringstvister, där sta-
den redan rankas som tvåa i världen.

– Vi vill vara en aktiv aktör. Det här
är en anpassning till den tvisteverklig-

het vi lever i, säger Kaj Hobér.
Mer om de svenska skiljetvisternas framtid

hittar du längre fram i Legally yours.  
I det här specialnumret redovisar vi också re-

sultaten av vår undersökning Tvistebarometern
2016. Vi skriver om skadestånd vid publicer-
ingsskador, om de stora ansvarstvisterna och
mycket mer.

Trevlig läsning!
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UNDERSÖKNING 

4 | Så tänker företagen om tvister
Fler klienter tänker lägga mer pengar på juridiska
processer. och även framöver är det avtal och
arbetsrätt som är de vanligaste orsakerna till
tvister. 

Det framgår av legally yours undersökning
tvistebarometern 2016.

8 | Klienternas favoritbyråer
Här är de byråer som flest deltagare i undersökningen 
tvistebarometern helst skulle anlita.

BRANSCH 

10 | Trender på marknaden
tvisterna blir fler - och större. Samtidigt tar företagen  till nya
grepp för at ”bevissäkra” sina projekt”. Det är några slutsatser
från de branschexperter som legally yours har varit i kontakt
med.

16 | Vanligare med ansvarstvister
i höst inled intar den stora HQ-tvisten Stockholms tingsrätt.
Processen är ett av flera exempel på de omfattande ansvarstvis-
ter som blivit vanligare i näringslivet.

– Det är den största tvisten av sitt slag i en svensk domstol 
någonsin, säger Mårten Schultz, expert på skadeståndsrätt.

PRAXIS 

24 | Nya turer om tryckerimomsen
Högsta domstolens avgörande gav kunderna rätt i de många –
och segdragna - momstvisterna.

Men striderna om tryckerimomsen är inte över.
Man bör kräva skadestånd av staten som inte följt unions-

rätten. troligen blir det så inom de närmaste veckorna, säger 
advokat Bertil Hübinette.

Foto oMSlAg: ANDRiy PoPov  /123RF
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SKILJEFÖRFARANDEN 

32 | Nya regler ska göra 
SCC mer effektiva

Nyheterna som ska stärka Stockholm i kampen om skiljetvisterna.

42 | Sovjetisk avlyssning utlöste
Stockholms framgångar

SKADESTÅND

50 | ”Det har rått total kaos”
Den terrorutpekade 22-åringen i Boliden begärde en miljon 
kronor i skadestånd av staten. Justitiekanslern beviljade 12 000
kronor. Fallet sätter fokus på hur myndigheten hanterar de här
frågorna. Redan innan nuvarande praxis infördes så var osäker-
heten stor.

– Det har rått totalt kaos för den enskilde, säger juristen 
Camilla Karapetyan som skrivit sin avhandling på området.

PORTRÄTT 

80 | Borgeke: Ganska bra 
med aktiv Högsta domstol

Martin Borgeke har haft en central roll i HD:s mest uppmärksam-
made - och omdiskuterade mål - under de senaste åren.
– Att ha en aktiv Högsta domstol är ganska bra, om man jämför
med en som bara reagerar på de mål som kommer in, säger han..

88 |Årets mest oväntade stämningar

94 | KRÖNIKA

Christer Danielsson om affärsjuridiken då och nu

98 | KOMMENTARER

Robert Nordh: Fler ensamdomare framstår som ett direkt och
konkret hot mot rättssäkerheten.

Bengt Bolin: Så kan du förenkla och modernisera rättegången
ännu mer – med egna åtgärder

1_3_Ledare_Innehåll  2016-06-17  07.53  Sida 2
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’’
När det handlar om väldigt
mycket pengar så är det ofta
värt att bråka. JAMES HOPE

Sidan 80

80 50
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VAR  FJÄRDE
LÄGGER  MER
PENGAR  PÅ
TVISTER
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Fler klienter tänker lägga mer pengar på juridiska
processer. Och även framöver är det avtal och 
arbetsrätt som är de vanligaste orsakerna till tvister. 
Det framgår av Legally yours undersökning Tviste-

barometern 2016.                                                               AV PETER JOHANSSON
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63,1 % 39 % 21,9 % 18,2 % 13,4 % 12,8 % 10,7 % 7 % 7 % 6,4 % 2,7 %

AVTAL ARBETSRÄTT SKADESTÅND LEVERANS-
FRÅGOR

ANSVARS-
FRÅGOR

IMMATERIAL-
RÄTT

ENTREPRE-
NADRÄTT

FASTIGHETER MILJÖRÄTT FÖRETAGS-
ÖVERLÅTELSER

EU-RÄTTSLIGA 
SITUATIONER
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UNDERSÖKNING

TVISTER OCH SKADESTÅND

egally yours har undersökt hur inköpare av ju-
ridiska tjänster ser på behovet av tvistelösning
under de kommande tolv månaderna. 

196 köpare av juridiska tjänster har svarat på
frågorna i Legally yours Tvistebarome-
tern 2016.

Var fjärde svarande – 23 procent – gör
bedömningen att de troligen kommer
lägga mer pengar under det kommande

året, än vad det gjort under de senaste tolv måna-
derna. I förra undersökningen var motsvarande
andel 16,6 procent.

61,3 procent tror på oförändrat behov. 15,5
procent svarar att de troligen kommer att lägga
mindre pengar på tvister.

Av de svarande som lägger mest pengar på
tvister under ett år – mellan två och fyra miljoner
kronor – så anger hälften att de kommer att öka
budgeten för tvistelösning.

Oklarheter kring avtal fortsätter att vara den
vanligaste orsaken till tvister. 63,1 av deltagarna
i undersökningen anger detta som en anledning.

Arbetsrätt (39 procent), skadeståndssitua-
tioner (21,9 procent), leveransfrågor (18,2 pro-
cent) och ansvarsfrågor (13,4 procent) är andra
vanliga svar på frågan.

En stor majoritet – 84,3 procent – anger alter-
nativet medling som det sätt de helst vill lösa
tvisterna. Många lägger då in alla försök att
komma överens i ordets betydelse:

”Avser snarast informell förlikning, snarare än
"institutionaliserad" medling” konstaterar en av
de svarande.

9,7 procent svarar att de helst löser tvisten i
skiljenämnd, 5,9 procent svarar att de helst vill
lösa den i domstol.

En högre andel – 17,4 procent – konstaterar att
de sedan löser tvisterna i domstol. 6,7 procent
anger att de oftast löser tvisterna genom skilje-
förfarande och 75,8 procent svarar att detta sker
genom medling.

SITUATIONER
SOM LEDER

TILL TVISTER

FÖRDELNING
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En stor majoritet
– 84,3 procent –
anger alternativet
medling som det
sätt de helst vill
lösa tvisterna.
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LÄGGER NI MER 
ELLER MINDRE PENGAR 
PÅ TVISTER NÄSTA ÅR?
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LINDAHL                      VINGE                            DELPHI       

A  

MANNHEIMER
SWARTLING

WISTRAND             SETTERWALLS

 
 

  

 
  

   
   

TV
IS

TEBAROMETERN  

      T
V

ISTEBAROMETER
N

 

2016

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

   
   

   

 

 

 

       
   

    
   

  
 

           

 

De byråer 
flest vill 

använda för
tvistelösning
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Lindahl är den byrå som flest
vill anlita i samband med tviste-
lösning, enligt deltagarna i Tviste-
barometern 2016.
17,3 procent anger det svars-

alternativet.
– Det är jätteroligt att företa-

gen känner att de med förtroende
kan vända sig till Lindahl med
sina tvister, säger Therese Isaks-
son, vice ordförande för Lindahls
grupp för processer och tvistelös-
ning. 
– Vi försöker alltid hantera tvis-

ten i ett affärsmässigt perspektiv
för klienten, med tydliga analyser
och rekommendationer, och det
tror jag de uppskattar, säger hon.
Vinge följer tätt efter med 16,3

procents stöd. Delphi är trea med
11,2 procent.
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LINDAHL
Flest vill anlita

vid en tvist
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OFTA  VÄRT
ATT BRÅKA

EXPERTERNA  OM  MARKNADEN

”När det handlar 
om väldigt mycket

pengar är det
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l��Tvisterna blir fler – och större.
l��Företagen tar till nya grepp för at 
”bevissäkra” sina projekt”.

l��Samtidigt blir kostnadsmedvetenheten
större.

Det säger de tvistelösningsexperter som
Legally yours har varit i kontakt med.

AV PETER JOHANSSON

”
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TVISTER

TVISTER OCH SKADESTÅND

egally yours frågade en rad av Sveriges le-
dande tvisteexperter vilkas trender de har noterta
på marknaden. De tecknar en bild av ett område
där klienternas efterfrågan fortsätter att växa.

– En fortsatt trend är att antalet tvister
och tvisternas omfattning – deras stor-
lek och komplexitt)- fortsätter att öka
stadigt och att det också driver kostna-
derna och tidsåtgången, säger Therese

Isaksson, chef för processgruppen på Lindahls
kontor i Stockholm och vice ordförande för by-
råns grupp för tvistelösning och processer.

– Det är också tydligt att tvister är ett område
som företagen i hög utsträckning fortsätter att
lägga ut på externa jurister istället för att hantera
in-house. 

James Hope, ansvarig för tvistelösningsgrup-
pen på Vinge i Stockholm, instämmer:

– Vi ser ett större inslag av konkurrensrätt i tvis-
terna. Samtidigt ökar uppdragen storleksmässigt.
Just nu hanterar vi en enskild tvist som handlar
om 50 miljarder dollar. Det är helt enorma sum-
mor när man tänker på det.

– Svängningar i oljepriset ligger bakom ganska
många tvister just nu. Den här trenden ser vi först
och främst internationellt, men även här i Sve-
rige. När det som nu förändras väldigt kraftigt så
granskar många parter sina avtal. Flera sådana
tvister avgör vi här i Stockholm.

– Världsekonomin har blivit ganska instabil –
och det leder till tvister. 

Therese Isaksson: 
– En nyare trend är att företagen blivit mer

medvetna om vikten av att ha en bra rutin för han-
tering av tvister från ax till limpa och vi får fler för-
frågningar numera om att hjälpa till även i det
förebyggande arbetet.

– Företagen har insett att det kan minska risk-
exponeringen och spara pengar i längden om det
finns ordentliga rutiner och principer för tviste-
hanteringen – allt från val av tvistlösningsform
och tillämplig lag och andra avtalsvillkor av be-
tydelse för en potentiell tvist till rutiner för hur
man bevissäkrar ett projekt ifall oenigheter upp-
står till strategi för förlikning eller process, säger
hon.

Just nu hanterar vi en enskild tvist
som handlar om 50 miljarder dollar. 

JAMES HOPE’’L

8_15_Byråer_Experter  2016-06-17  08.40  Sida 12
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’’
Tvister är ett område
som företagen i hög 
utsträckning fortsätter
att lägga ut på externa
jurister. THERESE ISAKSSON

Är det någon sorts tvister som du menar blir
vanligare respektive mer sällsynta?
– På�det�internationella�planet�ser�vi�att�tvister�rela-
terade�till�verkställigheten�ökar�– vi�har�flera�stora
mål�där�vi�försvarar�skiljedomar�på�betydande�be-
lopp�i�klanderprocesser�där�man�försöker�få�domen
upphävd�och�även�olika�verkställighetsfrågor.
– I�det�svenska�perspektivet�har�vi�till�exempel

sett�fler�tvister�om�rådgivningsansvar,�samt�revi-
sors-�och�styrelseansvar.��

Dan Engström på�advokatgruppen�Stockholm
Arbitration�and�Litigation�Centre,�SALC:
– I�en�marknad�där�vi�har�ett�färre�antal�affärer,

tenderar�kommersiella�parter�att�i�högre�utsträck-
ning�blicka�bakåt�och�angripa�gjorda�transaktioner
eller�träffade�avtal,�men�i�en�marknad�som�boomar
tenderar�kommersiella�aktörer�att�blicka�framåt
mot�nästa�– förhoppningsvis�lönsamma�–affär�och
lägger�hellre�fokus�på�en�god�affär�framåt�än�en
dålig�historisk�affär. ↳

8_15_Byråer_Experter  2016-06-17  08.40  Sida 13
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TVISTER

TVISTER OCH SKADESTÅND

Var vill de avgöra tvisten? Märks förändringar
på den punkten?
– Vid�civilrättsliga�tvister�mellan�kommersiella
parter�så�är�den�generella�trenden�såvitt�vi�kan�se
att�de�tvistande�parterna�föredrar�att�låta�tvisten
avgöras�i�skiljeförfarande�framför�allmän�dom-
stol,�säger�Dan�Engström.

– Valet�är�ofta�styrt�av�skiljeförfarandets�rela-
tiva�snabbhet�i�förhållande�till�allmän�domstol
och�att�tvistande�parter�kan�välja�sin�kompetens�i
form�av�skiljedomare�med�särskilda�fackkunska-
per�inom�visst�område.�Dessutom�är�det�ett�sätt
att�undvika�uppmärksamhet�i�media.�

– Möjligen� kan� man� också� skönja� en� svagt
uppåtgående�trend�vad�gäller�medling,�men�med-
ling�i�Sverige�har�ännu�inte�fått�den�explosion-
sartade�utveckling�den�kom�att�få�i�UK�och�USA.

Har klienterna blivit mer eller mindre ange-
lägna att förlikas?
– Vi� ser� en� ökad� kostnadsmedvetenhet� och� en
större�vilja�att�förlikas�snabbt.�Kostnaderna�för
kommersiella�tvister�har�skenat�på�senare�år.�I
kombination�med�oförutsebarheten,�tenderar�kli-
enter�att�vilja�finna�en�förlikning�snabbt.�ADR�har
inte�riktigt�fått�ett�genomslag�hos�kommersiella
aktörer,�säger�Dan�Engström.

Therese�Isaksson:
– Klienterna�är�medvetna�om�att�det�ofta�är�re-

surskrävande�att�tvista�och�att�förlikning�ofta�är
affärsmässigt�motiverat.�

– Erfarenhetsmässigt�är�det�få�situationer�när
det�inte�ens�är�värt�att�försöka�diskutera�en�frivil-
lig�lösning.�Det�är�en�fråga�som�vi�alltid�går�ige-
nom�ordentligt�med�våra�klienter� redan�på�ett
inledande�stadium�av�tvisten.�Fördelen�med�att
själv�styra�över�utgången�och�få�ett�snabbt�avslut
är�ju�ofta�avgörande�faktorer�för�att�göra�upp�men
ibland�finns�det�andra�skäl�som�gör�att�det�helt�en-
kelt�inte�går.

James�Hope:
– Frågeställningen�är�ofta:�Vågar�man�stämma

eller�ska�man�försöka�förlikas?��När�det�handlar
om�väldigt�mycket�pengar�så�är�det�ofta�värt�att
bråka.��

Vi ser en ökad kostnads-
medvetenhet och en
större vilja att förlikas
snabbt.                         DAN ENGSTRÖM’’

8_15_Byråer_Experter  2016-06-17  08.42  Sida 14
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I höst intar den stora HQ-tvisten Stockholms 
tingsrätt. Processen är ett av flera exempel på de
omfattande ansvarstvister som blivit vanligare i
näringslivet.

– Det är den största tvisten av sitt slag i en svensk
domstol någonsin, säger Mårten Schultz, expert på
skadeståndsrätt. AV PETER JOHANSSON

I höst börjar

of alla
”

”
-
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en 8 november inleds den civilrätts-
liga delen av HQ-rättegången. Mårten

Schultz, professor i civilrätt och ex-
pert på skadeståndsrätt beskriver den
som ”The mother of alla skadestånds-
tvister”.
– De stora skadeståndstvisterna är

här för att stanna. Och det här är den
största tvisten av sitt slag i en

svensk domstol någonsin. 
80 förhandlingsdagar är plane-

rade. Den sista väntas äga rum
strax före midsommarhelgen 2017.

Dan Engström på advokatbyrån
Stockholm Arbitration and Litiga-
tion Centre, SALC, konstaterar att
rådgivare nu ”angrips i högre om-
fattning”:

– Sannolikt i medvetande om att
det finns en ansvarsförsäkring
bakom. På ett helt annat sätt än ti-
digare ser vi således krav mot revisorer, skat-
terådgivare,  finansiella rådgivare, advokater och
andra slags rådgivare, säger han. 

– Vi har tidigare sett den här typen av tvister i
USA. Det kallas för ”deepest pocket principle”,
alltså man går på den som har mest pengar
genom en försäkring i ryggen. Och den trenden
verkar hålla i sig, säger Dan Engström.

James Hope, chef för tvistelösningsgruppen
vid Vinges stockholmskontor:

– De här tvisterna är komplicerade, med många
vittnen. De har i regel också väldigt många

huvudförhandlingsdagar. Det kan man
jämföra med ett skiljeförfarande där det

rör sig om på sin höjd två–tre veckor. 

– Båda formerna har sina fördelar, men det kos-
tar naturligtvis väldigt mycket att ha långa hu-
vudförhandlingar, säger James Hope. 

Han ser också en praktisk baksida med så om-
fattande och tidskrävande resurser:

– Just nu verkar det som att varannan proces-
sjurist i stan jobbar i HQ-tvisten. Det påverkar
hela branschen. För att hitta datum för något

annat ärende så måste man titta nio
månader framåt i tiden. Man kan ju
fråga sig om det här är bra närings-
livet.

Mårten Schultz anlitades som ex-
pert i samband med det nya lagför-
slaget om revisorsansvar. 

– I den föreslås inga dramatiska
försämringar i möjligheten att kräva
skadestånd av revisorer. Om försla-
get står sig kommer revisorsansva-
ret även fortsättningsvis att vara en
fråga för debatt. Revisorernas an-

svarsförsäkringar kan påverka valet av svarande i
ansvarsmål även framöver.

Vad blir nästa steg? 
– Om käromålet i någon mån vinner bifall så gis-
sar jag att det kan bidra till flera sådana tvister. Då
får människor som vill klämma åt revisorer och
styrelser vatten på sin kvarn.  

Och om de förlorar? 
– Så behöver det inte ha någon starkt avskräck-
ande effekt eftersom skadestånd tidigare har ut-
gått i andra stora mål, till exempel Prosolvia. Det
utfallet kan nog inspirera i några år till oavsett
vad som händer i HQ. 

Om käromålet i någon
mån vinner bifall … får 
människor som vill klämma
åt revisorer och styrelser
vatten på sin kvarn. MÅRTEN SCHULTZ

Just nu verkar det som att varannan 
processjurist i stan jobbar i HQ-tvisten.
Det påverkar hela branschen. JAMES HOPE

D
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Den nya lagen om revision och revisorer är
tänkt att börja gälla sommaren 2016.
Ambitionen är att anpassa svensk lag till

EU-rätten. Det innebär bland annat nya befo-
genheter för Finansinspektionen och krav på
mer detaljrika revisionsberättelser.
Huvudsyftet är att införa högre krav för re-

visorer i börsbolag, banker och försäkrings-
bolag:

Ur innehållet:
l�Revisionsberättelsen ska innehålla mer in-
formation till nytta för den som är intresse-
rad av företagets ekonomi.

l�Börsbolag och finansiella företag som ban-
ker och försäkringsbolag, får som utgångs-
punkt inte ha samma revisionsbyrå i mer än
tio år.

l�Revisionsutskottet, som övervakar att före-
tagens redovisning sköts på ett bra sätt, får
fler uppgifter och ska finnas i fler företag.

l�Kraven på revisorns oberoende skärps, till
exempel när det gäller möjligheten för revi-
sorn att lämna konsulttjänster till det
granskade företaget. 

l�Revisorsnämndens ställning stärks när det
gäller tillsynen över revisorer. Utöver de
befintliga disciplinåtgärderna får Revi-
sorsnämnden möjlighet att besluta om
sanktionsavgifter och tidsbegränsade för-
bud att utöva revision.Om ett börsbolag
eller ett finansiellt företag bryter mot reg-
lerna när det gäller revision, ska Finansin-
spektionen kunna ingripa.

Man går på den som har mest pengar
genom en försäkring i ryggen. 
Den trenden verkar hålla i sig. DAN ENGSTRÖM

DEN 
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augusti 2010 återkallade Finansinspektio-
nen banktillståndet för HQ Bank. Med skulder
i miljardklassen tvingades banken till avveck-
ling. I svallvågorna av kraschen inledde
Ekobrottsmyndigheten, EBM, en utredning
om bokföringsbrott och svindleri. EBM
menar att HQ Bank lämnat oriktiga uppgifter
om tradingportföljens värde. Mats Qviberg
och en rad andra chefer och anställda vid HQ
Bank misstänks för svindleri. Brottmålsrätte-
gången har under våren avhandlats i Stock-
holms tingsrätt.
Den 8 november inleds tvistemålet. HQ

Banks tidigare ägarbolag HQ AB har stämt
bland annat Mats Qviberg och revisionsbola-
get KPMG. Skadeståndsprocessen omfattar 17
000 aktieägare. Advokaten Christer Sandberg
är styrelseordförande. Han företräder även
storägaren Sten Mörtstedt. Skadeståndskravet
är i dagsläget fem miljarder kronor.

HQ-grundaren Mats Qviberg har
deklarerat sin inställning i civil-
målet i en tidigare intervju med
Legally yours:

– Under inga omständigheter
kommer jag att kunna gå med på
förlikning, sa han då.

– Jag betalar hellre 200 miljo-
ner kronor till advokater i stället
för att förlika mig för 100 miljo-
ner.  

”UNDER INGA 
OMSTÄNDIGHETER
KOMMER  JAG  GÅ 
MED PÅ FÖRLIKNING”

I
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Hovrätten för västra Sverige nådde 2013
ett avgörande om att en revisionsbyrå var ansva-
rig för den omfattande ekonomiska skada som
IT-företaget Prosolvia orsakats av. Domen inne-
bar att revisorerna skulle betala 890 miljoner
kronor i skadestånd – samt konkursboets rätte-
gångskostnader på omkring 112 miljoner kro-
nor. 

Dan Engström, SALC:
– Svenska domstolar har ju i ett antal fall lagt

ett ansvar på rådgivare som är ganska långtgå-
ende, till exempel i Prosolvia-målet.

– HD prövade aldrig Prosolviamålet eftersom
parterna träffade en förlikning efter hovrättens
dom, som därmed så att säga finns kvar. Det finns
fler exempel av motsvarande slag.

2014 noterades transportrederiet OW Bunker
på Köpenhamnsbörsen. Några månader senare
gick bolaget i konkurs. En juridisk process har in-
lett. 28 institutioner och investerare står bakom
stämningen som bland annat innehåller krav på
kompensation. 

James Hope, Vinge:
– Den här tvisten handlar delvis om ansvarsfrå-

gor. I en sådan situation är det naturligt att
granska konsulterna och titta på hur de har skött
sig. Sedan är det en annan sak att lyckas med sådana
tvister. 

”DOMSTOLARNA HAR I ETT
ANTAL FALL LAGT ETT 
ANSVAR PÅ RÅDGIVARE SOM 
ÄR GANSKA LÅNGTGÅENDE” ”DEN HÄR TVISTEN HANDLAR

OM ANSVARSFRÅGOR DÄR
DET ÄR NATURLIGT ATT
GRANSKA KONSULTERNA”
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Skadeståndstvister
Skadeståndstalan, åberopsbörda, bevisbörda och 
beviskrav i skadeståndsmål.

Roberth Nordh håller en avancerad kurs om skadeståndstvister hos 
BG Institute. Sy�et är att ge kursdeltagare fördjupad kunskap om 
bevisbörda och beviskrav, samt svar på centrala frågor som:

Läs mer om Skadeståndstvister hos 
www.bginstitute.se

• Hur är åberopsbördan placerad i skadeståndsmål?

• Vad är betydelsen av om skadestånd grundas på handlande eller underlåtenhet?

• Vilka är rättskra�sverkningarna av en dom i skadeståndsmål?
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NYA TVISTER
FÖRBEREDS

HD gav klarhet om
tryckmomsen men
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Högsta domstolens avgörande gav kunderna rätt i
de många – och segdragna –momstvisterna.
Men striderna om tryckerimomsen är inte över.
– Man bör kräva skadestånd av staten som inte

följt unionsrätten. Troligen blir det så inom de när-
maste veckorna, säger advokat Bertil Hübinette.

AV PETER JOHANSSON
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et var en dom i EU-domstolen – i
målet Graphic Procédé, C-88/09, -
som satte igång den mångåriga ka-
rusellen kring tryckerimomsen. 

Domen fick till följd att Skatte-
verket 2010 beslutade att det tryck-

erierna erbjöd sina kunder var en
vara – och inte en tjänst. Det här resul-

terade i att Skatteverket meddelade att
momsen på tryckeritjänster ska vara 6 procent

i stället för 25 procent.
Den här förändringen innebar att tryckerierna

kunde begära tillbaka den för högt inbetalda
momsen för åren 2004-2007. Under den här peri-
oden fanns en lucka i lagen som innebar att fel-
aktigt debiterad moms inte
behövde krediteras.

Skatteverket efterbe-
skattade också trycke-
riernas kunder och
krävde tillbaka mom-
savdrag motsvarande
de summor som betalats ut
till tryckerierna.

Tryckerikunderna överklagade
Skatteverkets beslut och i en uppmärksammad
dom hösten 2014 kom Högsta förvaltnings-
domstolen fram till att det inte var
uppenbart oskäligt att efter-
beskatta en tryckeri-
kund. Trots att
tryckerikunden skrift-
ligt krävt ersättning för
den feldebiterade, en om-
ständighet som är annorlunda
i än i tidigare avgöranden. Kun-
den hade även skickat en påmin-
nelse om kravet, utan resultat. 

Men HFD ansåg inte att åtgärderna var till-
räckliga för att beslutet om efterbeskattning
skulle klassas som så oskäligt att det inte borde ha
fattats.

De mångåriga tvisterna kring tryckerimom-
sen avgjordes av Högsta domstolen dagarna före
jul 2015. Fallet gällde förlaget Norstedts och
tryckeriet Mediarummet.

HD konstaterade att Norstedts ska få ersätt-
ning för den felaktigt debiterade momsen:

”Förlagen har till Mediarummet betalat med-

värdesskatt efter en för hög fakturerad skattesats.
Betalningen har skett utan rättsgrund och ska
därför gå åter, ifall inte läran om condictio inde-
beti föranleder annat”.

”Slutsatsen blir att Mediarummet enligt läran
om condictio indebeti är skyldigt att till
Norstedts betala skillnaden mellan den fakture-
rade mervärdesskatten och den mervärdesskatt
som förlagen hade skyldighet att betala till Medi-
arummet”, skriver HD.

Mårten Schultz, professor i civilrätt och ex-
pert på skadeståndsrätt, har tidigare beskrivit un-

derrätternas tryckerimomsdomar som
”all over the place”:

”Innan vi får en HD-dom är
det bara advokater som

kommer att vara
glada. Det bränns
miljarder på de här
tvisterna. Men för
båda sidor är det för-

färligt” sa han i Legally
yours temanummer om
tvister och skadestånd
2015.

Nu konstaterar han att
det rättsliga läget ”har

klarnat”. Men proces-
serna är därmed inte

över.
– Tryckerierna

är betalnings-
skyldiga till sina

kunder. Men flera av dem har
gått i konkurs under den här tiden. Så

om någon ersättning över huvud taget ska kunna
utgå till de skadelidande så kan de behöva
stämma staten som försatt dem i den hopplösa si-
tuationen att behöva tvista i tre år, mot ett företag
som egentligen redan var tomt.

Advokat Bertil Hübinette har fört proces-
serna åt ett dussintal medieföretag som betalade
för mycket tryckerimoms under åren 2004–2007.
Först att vinna ett sådant mål var hans byråkol-
lega Pia Janné Nyberg.

– Att flera tryckerier har gått i konkurs innebär
att de domar, som tryckerikunderna fått till sin
fördel och som berättigar till återfående av mer-

Staten har försatt dem i den hopplösa 
situationen att behöva tvista i tre år, 
mot ett företag som egentligen redan 
var tomt. MÅRTEN SCHULTZ’’
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I svensk rätt har vi inget sådant system
som domstolen i Luxemburg har 
föreskrivit. Det finns ett behov av det.

BERTIL HÜBINETTE’’

FO
TO

: J
O

H
N

 A
LE

XA
N

D
ER

 S
AH

LI
N

/T
T

24_31_Tryckerimoms  2016-06-17  08.55  Sida 27



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

TRYCKERIMOMS

TVISTER OCH SKADESTÅND

▶

värdesskatten, resulterar i att kunderna bara får
bevaka sina fordringar i konkurserna. Det är
ingen hemlighet att det brukar bli en mycket
liten, om ens någon, del över till oprioriterade
fordringsägare, säger Bertil Hübinette.

Bertil Hübinette konstaterar att HD:s avgö-
rande leder till ”följdfrågor”:

– EU-domstolen har slagit fast att om det har
blivit fel med momsen så ska man göra en rät-
telse, genom att den som betalat in för mycket till
respektive statsverk eller skattemyndighet - i
vårt fall genom tryckerierna - här möjlighet att få
tillbaka de pengarna av staten, säger han.

– Kunderna till leverantörerna får i en civilpro-
cess begära att få tillbaka sin skatt. Skulle det visa
sig vara omöjligt – eller orimligt svårt – att få till-
baka skatten exempelvis vid insolvens så åligger
det medlemsländerna att ha ett system som med-
ger att man får begära tillbaka beloppet av staten
i stället.

Bertil Hübinette hänvisar till ett rättsfall från
EU-domstolen C-35/05 Reemtsma Cigaretten-
fabriken. 

– I svensk rätt har vi inget sådant system som
domstolen i Luxemburg har föreskrivit. Det finns
ett behov av det. 

– Vi som har hållit på med de här målen har
uppvaktat Skatteverket och finansdepartementet
och bett om att få lagstiftning och regler för detta.
Det enda som hänt är att Skatteverket gått ut med
nya klarlägganden om att efterbeskattningen i de
pågående målen reduceras och att de är beredda
att ompröva redan avgjorda efterbeskattnings-
mål. 

– Men jag anser inte att de åtgärderna är till-
räckliga för att vi ska leva upp till unionsrättens
krav. Man bör kräva skadestånd av staten som
inte följt unionsrätten. Det är det perspektiv vi
har framför oss. Troligen blir det så inom de när-
maste veckorna, säger Bertil Hübinette.

Åtgärderna är inte tillräckliga för att 
vi ska leva upp till unionsrättens krav.

BERTIL HÜBINETTE’’
FO

TO
: G

O
O

D
LU

Z 
/1

23
RF

24_31_Tryckerimoms  2016-06-17  08.58  Sida 28



L E G A L L Y  Y O U R S  |  3  |  2 0 1 6  |  29

2010 beslutar Skatteverket att
momsen på tryckeritjänster ska
vara 6 procent i stället för 25 pro-
cent. Bakgrunden till omläggningen
var en dom från EU-domstolen.

Ett antal tryckerier begär tillbaka
för högt redovisad moms för åren
2004–2007.  Skatteverket godkän-
ner tryckeriernas begäran, utan
krav på att tryckerierna skulle kre-
ditera kunderna momsen.  En lucka
i lagen gör detta möjligt.

Skatteverket efterbeskattar sedan
tryckeriernas kunder och kräver
tillbaka momsavdrag mot-

svarande de summor som betalats
ut till tryckerierna. Tryckerikun-
derna överklagar eftersom tryckeri-
erna behållit pengarna i stället för
att skicka dem vidare till kunderna. 

Skatteverket får rätt i Högsta för-
valtningsdomstolen. Domstolen
anser att det kan finnas en möjlig-
het för kunderna att få ersättning
från tryckerierna för att dessa tidi-
gare lagt på för mycket moms på
fakturorna.

Tryckerikunder börjar stämma sina
tryckerier - för att försöka få ut
momsen på så sätt.

Högsta domstolen kommer med ett
avgörande i december 2015, sedan
frågan hissats. Konsekvensen blir
att tryckerierna ska betala tillbaka
den felaktigt debiterade moms de
fått tillbaka från Skatteverket.

I januari 2016 meddelar Skatte-
verket att efterbeskattningen i de
pågående målen reduceras och att
de är beredda att ompröva redan

avgjorda efterbeskatt-
ningsmål. 

TURERNA
KRING

TRYCKERI-
TJÄNSTER

MOMSEN
PÅ 
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REKONSTRUKTIONEN
AV  STAMPEN

Återbetalning av moms orsakade

MediekoncernenStampens tryckeri-
bolag fick tillbaka 661 miljoner kronor
från Skatteverket. 582 miljoner är tvis-
tiga och 318 miljoner kan krävas till-
baka av externa kunder.
Stampen intäktsförde över 100 mil-

joner kronor av den återbetalda mom-
sen och förbrukade pengarna. HD:s
dom innebar att Stampen kan tvingas
betala över 300 miljoner till VTAB:s
kunder. 
I maj 2016 ansökte Stampen om fö-

retagsrekonstruktion. Stampens kon-
cernchef Martin Alsander identifierade
just återbetalningen av momsen som
en avgörande faktor till detta.
– Nu när den ska betalas tillbaka kan

ett likviditetsproblem uppstå, sa han
till Dagens Nyheter.

Stampens koncernchef Martin 
Alsander, huvudägaren  Peter Hjörne
och rekonstruktören Christian 
Andersch.
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Stampengruppen bildades 2005 ur Tidnings
AB Stampen, som var moderbolag i GP-
koncernen. Där ingår bland andra Göteborgs-
Posten och tryckerikoncernen V-TAB. 
Huvudkontoret ligger i stadsdelen Stampen i
Göteborg, därav namnet. 

Fram till början av 2010-talet växte kon-
cernen snabbt genom förvärv, bland annat 
av gamla Centertidningar. 

Sedan 2014 har företagsbeståndet mins-
kat genom avyttringar.

I maj 2016 ansökte Stampen om rekon-
struktion med syfte att undvika konkurs.

   

STAMPEN

FO
TO

: F
RI

DA
 W

IN
TE

R/
TT

24_31_Tryckerimoms  2016-06-17  08.59  Sida 31



SKILJEDOMAR

TVISTER OCH SKADESTÅND

KONKURRERA
OM  SKILJEMÅLEN

SÅ  SKA
STOCKHOLM
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Stockholm vill stärka sin plats på marknaden 
för internationella skiljeförfaranden.

De nya reglerna är viktiga hjälpmedel i den 
konkurrensen.

Större möjligheter att kombinera mål och ta in 
fler parter i målen är två nyheter som föreslås.

AV PETER JOHANSSON

FO
TO

: A
N

ET
TE

 A
N

D
ER

SE
N

/1
23

RF

32_45_Skiljedomar  2016-06-17  09.03  Sida 32



  

L E G A L L Y  Y O U R S  |  3  |  2 0 1 6  |  33

32_45_Skiljedomar  2016-06-17  09.04  Sida 33



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

SKILJEDOMAR

TVISTER OCH SKADESTÅND

januari 2017 firar skiljedomsinstitutet vid
Stockholms handelskammare, SCC, 100-årsjubi-
leum. I samband med detta tas ett nytt regelverk
fram. 
– Hur det slutligen kommer se ut vet vi inte än.

Men jag tror man kan förvänta sig att det inte blir
några radikala förändringar. Det är mer en an-
passning och uppdatering av reglerna, säger SCC:s
ordförande Kaj Hobér.
I regelkommitténs förslag finns framförallt tre

nyheter:
l�Det ska finnas större möjlighet att samman-
foga flera tvister, så kallad ”consolidation”.

Kaj Hobér kommenterar:
”Det har upplevts som att den nuvarande bestäm-
melsen på området har begränsningar. Med den
här förändringen får institutet större möjligheter
att sammanlägga tvister”.
l�Möjligheter att ta in ytterligare parter i målet,
”joinder”.

”Tanken är att detta ska ske under begränsade
omständigheter. Vissa krav måste infrias för att
det ska kunna äga rum”.
l�En tredje nyhet är möjligheten att i vissa fall av-
handla flera kontrakt i ett och samma skiljeför-
farande.  

l�Dessutom ska skiljemännen ges möjlighet att
besluta om ”summary procedures”.

– Det ska kunna användas när det bedöms att det
mål som anhäniggjorts inte kommer att leda vi-
dare, då man på rättegångsspråk skulle ha sagt att
käromålet är uppenbart ogrundat, säger Kaj Hobér.  
– Tanken med de här nya bestämmelserna är

att göra våra skiljeförfaranden  mer effektiva och
därmed kostnadseffektiva.
Konkurrerande institut använder sig av lik-

nande regelverk.
– De finns i varierande former. Eftersom skilje-

förfaranden blivit allt mer vanliga vid kommersi-
ella tvister under senare år så identifierar
parterna nya problem som dyker upp. Våra an-
vändare vill se ökad effektivitet. Tanken är att
svara upp mot de förväntningarna. 
En annan nyhet är ett särskilt appendix till re-

gelverket, med fokus på investeringstvister, tvis-
ter under internationella traktat mellan en
investerare och en stat. 
– Det behandlar möjligheterna för icke-parter

tvisterna att komma med inlagor i tvisterna,
säger Kaj Hobér. 

Ni vill stärka er position på det området?
– Ja, vi vill vara en aktiv aktör. Våra nuvarande
regler antogs 2010. Det var innan den pågående
explosionen av investeringstvister. Numer är det
allmänt accepterat att icke-parter, NGO:er och
andra, kan få möjlighet att komma med inlagor i
målet.  
– Det här appendixet fokuserar på den situa-

tionen och ger skiljemännen möjlighet att tillåta
just att tredje part kan komma in med inlagor. Det
är en anpassning till den tvisteverklighet vi lever i.
De nya reglerna förväntas träda i kraft den 1 ja-

nuari 2017 under förutsättning att de först anta-
gits av SCC:s styrelse och styrelsen för Stockholms
Handelskammare.

Våra användare vill se ökad 
effektivitet. Tanken är att svara 
upp mot de förväntningarna.

I

Kaj Hobér, ordförande, SCC 

’’
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Vi vill vara 
en aktiv aktör.
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NY  LAG  DRÖJER
”Jag antar att man

behandlar remissvaren”
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Förra våren avslutade Skiljeförfarandeutred-
ningen sitt betänkande. Uppgiften var bland annat
att se över lagstiftningen och anpassa den till in-
ternationell standard på området.
Bland förslagen:

l�Engelska ska kunna användas av vittnen och
parter vid klanderprocess i domstol. Avsikten är
att underlätta för internationella aktörer som
deltar i skiljeförfaranden i Sverige.

l�Skiljenämnden ska följa parternas val av
tillämplig materiell rätt. 

l�Skiljedom får grundas på skälighet och billighet
endast om parterna uttryckligen har bestämt
det.

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

l�Förbudet mot att hålla inne en skiljedom i av-
vaktan på ersättning upphävs.

Sedan utredningen presenterades har inget ytter-
ligare kommunicerats om vad som händer framö-
ver.
Kaj Hobér var expert i utredningen, som leddes

av Johan Munck: 
– Från institutets sida har

vi gjort viss uppvaktning av
departementet för att de ska
arbeta med detta, men skilje-
förfarande verkar inte ha
högsta prioritet på Justitiede-
partementet, säger Kaj Hobér.
– Jag kan ha viss förstå-

else för att det finns saker
som på olika sätt är mer vik-
tiga och skyndsamma men
vi skulle naturligtvis gärna se att man kom till
skott så fort som möjligt. Remissgången är redan
avklarad.  Jag antar att man sitter på departemen-
tet och behandlar remissvaren.

Skiljeförfarande
verkar inte ha
högsta prioritet 
på Justitiedeparte-
mentet

Johan Munck ledde 
utredningen.

’’N     
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KRITIK   MOT  SCC:s
TAXESYSTEM

”Är för låg”
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Skiljeförfarande är fortfarande det överlägset
vanligaste alternativet för både svenska och ut-
ländska affärstvister. 
– Men parterna tenderar att välja bort hand-

läggning enligt Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstituts regler till förmån för såväl
ICC som skiljeförfaranden enligt den svenska
lagen om skiljeförfarande, säger Dan Engström på
advokatbyrån SALC. 
– Den trenden märks redan på avtalsstadiet, där

parter som tidigare har haft SCC-klausul i sitt
standardavtal, nu tar bort den. De klienter som vi
har talat med uppger som skäl att de har haft dålig
erfarenhet av SCC-förfarandet, särskilt vad gäller
kvalitén på de skiljedomare som SCC tillhandahål-
lit från sin lista.
Han menar att den fasta taxa som SCC anlitar är

för låg och att detta kan på-
verka resultaten:
– Det kan finnas en risk,

kanske inte just nu men på
längre sikt, att lite duktigare
och lite mer rutinerade skil-
jemän som så att säga får
uppdrag i alla fall och har or-
derböckerna fulla, tackar nej
till uppdrag från SCC med
följd att de som säger ja är de
lite mindre rutinerade och
lite mindre kunniga. 
– Det vore en olycklig utvecklig och en av fa-

rorna med att tillämpa ett snålt taxe-system, säger
Dan Engström.
SCC:s ordförande Kaj Hobér:
– Den här frågan kommer fram till alla skilje-

domsinstitut som använder sig av en taxa  Det är
inget att sticka under stol med att en del tycker att
den är för låg. Och vår taxa är under översyn.  Tan-
ken är att den nya taxan ska vara på plats när de
nya reglerna kommer på plats 1 januari 2017 –
eller i alla fall strax därefter.

Dan Engström, 
advokatbyrån SALC. 

Parter som 
tidigare har haft 
SCC-klausul i sitt
standardavtal tar
nu bort den.

DAN ENGSTRÖM

’’

K      
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Stockholm är en världspelare på marknaden för globala
skiljetvister.

Allt började med kalla kriget. 
– När östblocket rasade samman ”exploderade” 

marknaden, säger SCC:s ordförande Kaj Hobér.
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ingicks ett Optional Clause Agreement
mellan USA och dåvarande Sovjetunionen. Över-
enskommelsen gjorde det möjligt att lösa ameri-
kansk-sovjetiska affärstvister i Stockholm. Platsen
valdes på grund av den svenska alliansfriheten.
– Avtalet innebar att Stockholm sattes på kartan

för internationella skiljeförfaranden, säger Kaj
Hobér, advokat och ordförande för SCC.
1982 inledde han sin karriär i byråbranschen.

Under många år arbetade han på Mannheimer
Swartling. Första byrån var Wetter & Wetter, som
senare skulle gå upp i White & Case. Kaj Hobérs
började som biträdande jurist hos delägaren Gil-
lis Wetter.
– Ända sedan min första dag på advokatbyrå så

har jag därför sysslat med internationella skilje-
förfaranden, säger han.
Även om avtalet mellan American Arbitration

Association och den sovjetiska handelskamma-
ren ingicks redan 1977 så skulle det dröja länge
innan det gav tydlig effekt för Stockholms del.
Först 1989, när det gamla östblocket började rasa
samman. Då fick många sovjetiska ”utrikeshan-
delsföretag” stora betalningsproblem. Många av
dem behövde utnyttja klausulerna i sina avtal. De
klausuler som föreskrev Stockholm som plats för
skiljeförfarande.

Det första mål av det slaget som Kaj Hobér ar-
betade med handlade om ett internationellt yt-
terst känsligt ärende. USA:s nybyggda ambassad
i Moskva hade avlyssnats av sovjetisk underrät-
telsetjänst. Avlyssningsapparaturen var sofisti-
kerad, den hade gömts i byggmaterialet.
– Byggnaden var full av avlyssningsapparatur

som var ägnad att inte bli upptäckt.  Då påkallade
amerikanska utrikesdepartementet ett skiljeför-
farande mot den sovjetiska staten.
– Eftersom det rörde sig om så politiska käns-

liga saker blev det här en stor politisk fråga i USA.
Det skrevs en hel del om saken. Det innebar att
Stockholm fick mycket uppmärksamhet. 

Hur var det att jobba med det här målet?
– Det var intressant, kan man säga
– Vi samarbetade med jurister från State De-

partment. Naturligtvis förekom en hel del poli-
tiska överväganden på den sidan. Det blev aldrig
en skiljedom utan målet förliktes vilket väl
egentligen inte var så oväntat.

Den större delen av byggnaden fick rivas och en
ny byggas upp.
– I den del av förlikningen som är offentlig

framgår att ryska staten stod för delar av den
kostnaden.

Byggnaden 
var full av 

avlyssningsappa-
ratur som var
ägnad att inte 
bli upptäckt. 
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Juridiken kommer
på andra plats. 
Det politiska har
överhanden

Vad lärde du dig av det här?
– Dels�gav�det�mig�ett�tydligt�exempel�på�att�poli-
tiska�överväganden�är�ganska�viktiga�i�den�här
typen� av�mål� och� att� juridiken� då� kommer� på
andra�plats.�Det�politiska�har�överhanden.�
– Den�andra� lärdomen,�som�inte�är�sensatio-

nell,��är�att�det�är�viktigt�att�tänka�på�vad�man�skri-
ver�i�kontraktet.�US�State�Department�hade�tillå-
tit� den� sovjetiska� sidan� att� leverera� allt
byggmaterial�och�det�var�ju�där�som�avlyssnings-
utrustningen�var�placerad.�På�den�punkten�var
det�alltså�inte�någon�vidare�bra�klausul.
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Den gamla bygg-
naden av den
amerikanska am-
bassaden på No-
vinsky Boulevard
den 7 oktober
2015 i Moskva.
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Mellan 1991 och 1993 arbetade Kaj Hobér
som rådgivare för den ryska privatiseringsmyn-
digheten.
– Under den tiden var jag med om att skriva en

hel del av den lagstiftning som reglerade privati-
seringen av de statliga bolagen.    
Den första privatiseringsauktionen ägde rum i

mars 1992.
– Vid de första försäljningarna så fungerade det

mesta. Man vill åstadkomma en omstrukturering
av hela den ryska ekonomin.
– Det som skulle bli det stora sänket för hela

den ryska privatiseringsprocessen var det pro-
gram som antogs 1995. Då blev ryska staten mest
intresserad av att få in pengar, bland annat för att
finansiera president Boris Jeltsin omvalskam-
panj.
Kaj Hobér konstaterar att 1995 års program in-

nebar att staten fick låna pengar med aktier i stat-
liga bolag som säkerhet.
– Om staten sedan inte kunde betala tillbaka,

vilket såklart blev fallet,  så skulle aktierna säljas
på auktioner där de som lånat ut pengarna hade
ett visst företräde. Auktionerna var riggade, från
början till slut.  De personer som vi nu känner
som stora oligarker satte sig ned och  kom över-
ens om vem som skulle få vad.
– Det blev slutet på privatiseringarna så som

de var tänkta från början.
Tvister mellan öst och väst har fortsatt vara

väldigt viktiga för institutet 
– Våra största klienter är fortfarande företag

från före detta Sovjetunionen. Kinesiska företag
är också viktiga.
– Det som har tillkommit på 2000-talet är in-

vesteringstvisterna där vi nu är världens näst
största institution. Den största aktören,
utan jämförelse, är Världsbankens
skiljedomsinsitut ICSID.
Men vi är god tvåa.

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för er? 
– Att fortsätta utveckla vår verksamhet i förhål-
lande till före detta Sovjet. Och Kinas roll kom-
mer bli viktigare och viktigare.  Att fortsätta
utveckla vår ställning kring investeringstvister
har väldigt hög prioritet.  Vi får en stor mängd
energitvister till Stockholm, något som även i
fortsättningen kommer vara väldigt viktigt för
Stockholm. I Stockholm finns nu en stor mängd
tvister som handlar om förnybar energi. Jag är
ganska säker på att det området kommer att växa
även framöver. 

1995 blev ryska staten mest 
intresserad av att få in pengar.’’

Kaj Hobér, advokat och
ordförande för SCC.
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Avtalstvister 
Vad krävs av svaranden för att domstolen ska kunna 
pröva olika ogiltighetsgrunder?

Docent Roberth Nordh håller en avancerad kurs i processrätt som 
fokuserar på att ge dig fördjupad kunskap om:

Läs mer om Avtalstvister hos 
www.bginstitute.se

• Hur kärandens talan bör utformas 
för att ge domstolen utrymme att 
pröva alternativa sätt att ingå avtal

• Bevisbörda och beviskrav i 
tvister rörande frågan om avtal 
föreligger eller inte

• Vad som krävs av svaranden för att 
domstolen ska kunna pröva olika 
ogiltighetsgrunder

• Skillnaden från processuell synpunkt 
mellan tolkning, bevisprövning och 
utfyllnad av avtal
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TVISTER OCH SKADESTÅND

NOTERAT

Marknadsdomstolen och Pa-
tentbesvärsrätten läggs ned. 
Mål kopplade till mark-

nadsföringsrätt, konkurrens-
rätt och immaterialrätt av-
görs från i höst i två
nyinrättade domstolar. 
Första instans i det nya

systemet heter ”Patent- och
marknadsdomstolen”.
Andrainstansen blir ”Patent-
och marknadsöverdomsto-
len”. De är baserade i Stock-
holms tingsrätt respektive
Svea hovrätt.
Patent- och marknadsöver-

domstolens avgöranden ska
som huvudregel inte kunna
överklagas. Däremot inrättas
en ventil för möjliga prejudi-
katsfrågor.
Skadeståndsanspråk kom-

mer fortfarande att kunna
prövas av allmän domstol.

Med de nya reglerna följer
även större möjligheter att
handlägga flera mål gemen-
samt i en och samma rätte-
gång.
Nyordningen börjar gälla

den 1 september 2016. 

Fler mål gemensamt
i samma rättegång

DOMSTOLAR SLÅS IHOP
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SAA INRÄTTAR STIPENDIUM
FÖR STUDENTER PÅ 
STOCKHOLMS UNIVERSITET

HOVRÄTTEN AVGJORDE  
TVISTEMÅL MED TRE DOMARE
–HD: DET SKULLE VARIT FYRA

Swedish Arbitration Associa-
tion har inrättat ett stipen-
dium för medborgare utanför
EU/EES som vill studera skil-
jemannarätt vid Stockholms
universitet. Det kan sökas av
studenter som har antagits
till Master in International
Commercial Arbitration Law
programme (ICAL) vid Stock-
holms universitet..  

– En av grundstenarna i
SAA:s verksamhet är just att
arbeta för att bredda kunska-
pen och intresset för skilje-
förfarande som tvistlös-
ningsmetod, och då särskilt
för svenskt skiljeförfarande
och svensk skiljemannarätt,
säger Christer Danielsson,
advokat och ordförande för
SAA.

– Det känns därför väldigt
roligt att vi kan bidra med
detta stipendium till ICAL-
utbildningen, som ju i flera
år har rankats som en av
världens mest prestigefyllda
skiljedomsutbildningar.

Hovrätten avgjorde ett tviste-
mål med tre lagfarna do-
mare. Men egentligen borde
det ha varit fyra domare i
målet. Det menar Högsta
domstolen som nu återförvi-
sar målet till hovrätten.

Frågan gällde ett tvistemål
från Linköpings tingsrätt
som därefter prövades i Göta

hovrätt, rapporterar Dagens
Juridik.

Högsta domstolen konsta-
terar att hovrätten inte har
varit domför och undanröjer
därför hovrättens beslut när
det gäller avgörandet i sak.
Målet återförvisades till
hovrätten för fortsatt be-
handling

Christer Danielsson, advokat och
ordförande för SAA.
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NOTERAT

B O L A G S R ÄT T  S U N D S VA L L  A B

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

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

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

Firmabesked direkt!
Vi bedömer firman utifrån vår erfarenhet.

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

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

Ring oss redan idag. 060-16 81 50 

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

SÖKRESULTAT OM  DIG  SJÄLV SKA
PRÖVAS INDIVIDUELLT AV GOOGLE

Enklare att pröva
gränsöverskridande
småmål inom EU
Enligt nya förslag från Justiti-
edepartementet ska det bli
enklare att pröva gränsöver-
skridande småmål för företag
inom EU. Tanken är att
gränsvärdena ska höjas för
att på så sätt omfatta fler
tvister.
Den ursprungliga europe-

iska småmålsförordningen
infördes år 2009. Nu ska den
reviderade versionen införli-
vas i svensk rätt. Den höjda
värdegränsen sätts till 5 000
euro utan att Rättegångsbal-
kens regler om förenklade
tvistemål påverkas.
Även i framtiden ska tings-

rätterna handlägga ansök-
ningar som inleder ett euro-
peiskt småmålsförfarande.
Syftet med är att konsu-

menter och små och me-
delstora företag ska kunna
använda sig av det europe-
iska småmålsförfarandet i
större utsträckning i dag.  
Det är nu medlemsstater-

nas uppgift att se till att par-
terna får information om att
tillvägagångssättet kan an-
vändas inom EU och vilken
domstol som är behörig. 
De nya reglerna föreslås

träda i kraft sommaren 2017.

I maj 2014 slog EU-domstolen
fast att Google ska göra en
individuell prövning av varje
begäran från europeiska
medborgare som vill få bort
sökresultat om sig själva.
Fram till slutet av 2015 togs
över 300 000 krav emot. In-
ternet säger dock nej i sex av
tio fall, rapporterar Breakit. 
En som fått nobben är en

svensk vd som upplever sig
ha blivit uthängd som ”sko-
jare”.
När Google vägrade plocka

bort sju sökresultat stämde
han bolaget. Men Stock-
holms tingsrätt gick i våras
på Googles linje. Vd:ns krav
avvisas. Han får betala rätte-
gångskostnaderna.
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NOTERAT

Från och med sommaren kan
fler tvistemål än tidigare
kunna avgöras med endast 
en domare.
I betänkandet ”Ökad endo-

marbehörighet i tvistemål”
föreslog  justitieutskottet
den här förändringen. 
”Det handlar om mindre

omfattande mål där svårig-
hetsgraden inte bedöms vara

så stor att tre domare be-
hövs” konstateras i betänkan-
det. 
Tidigare har båda parter

behövt gå med på att endast
en domare använda. Nu kan
domstolen själv besluta detta
i enklare tvistemål.
Syftet är att åstadkomma

snabbare handläggning.  

Balansen mellan inkomna och 
avgjorda mål föll under 2015 till
de lägsta nivåerna under 2000-
talet. Det framgår av Domstols-
verkets årsredovisning. Även 
omloppstiderna minskade.  
Tingsrätterna uppnådde målet

för brottmål och tvistemål, för-
valtningsrätterna uppnådde sitt
verksamhetsmål och migra-
tionsdomstolarna nådde verk-
samhetsmålet för verkställighets-
mål.
Däremot uppnåddes inte övriga

verksamhetsmål.
Tingsrätter och förvaltningsrät-

ter står tillsammans för nästan 75
procent av totalt antal avgjorda
mål. Dessa typer av domstolar
uppnådde verksamhetsmålen. 

SKA GE SNABBARE HANDLÄGGNING
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Mindre mål kräver
bara en domare

REKORDDÅLIG 
BALANS MELLAN 
INKOMNA OCH 
AVGJORDA MÅL

”Tingsrätter och förvaltnings-
rätter står tillsammans för
nästan 75 procent av totalt
antal avgjorda mål.”
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Min klient har ännu
inte bestämt sig om han
ska stämma staten.

PETER  ATASEVEN’’
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Den terrorutpekade 22-åringen i Boliden 
begärde en miljon kronor i skadestånd av staten.
Justitiekanslerna beviljade 12 000 kronor.
Fallet sätter fokus på hur myndigheten hanterar
de här frågorna. Redan innan nuvarande praxis
infördes så var osäkerheten stor.
– Det har rått totalt kaos för den enskilde,

säger juristen Camilla Karapetyan som skrivit
sin avhandling på området. AV PETER JOHANSSON

”

”
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en 19 november 2015 greps en 22-
årig man i Boliden. Han misstänktes
för förberedelse till terrorbrott. Till-
slaget hade föregåtts av stor drama-
tik. Dagen innan hade
Säkerhetspolisen höjt terrorhotsni-

vån från tre till fyra på en femgradig
skala. En fyra innebär "högt hot".  Man-

nen hade först blivit anhållen i sin frånvaro.
Uppmärksamheten kring fallet var enorm.

Mannens identitet blev tidigt känd av medierna.
Allmänintresset för att publicera namn och bild
betraktades som stort.  Snart blev flera märkliga
omständigheter kända. Mannen hade bott på
asylboendet under sin egen identitet, med namnet
prydligt angivet på bostadsdörren. 

Den 22 november meddelade Åklagarmyndig-
heten att mannen inte längre var misstänkt och att
han släppt på fri fot.

Efter en tid krävde mannen en miljon kronor i
skadestånd av staten. Motiveringen till det höga
beloppet var bland annat att han blivit utsatt för
en omfattande publicitet och att han varit miss-
tänkt för synnerligen allvarlig brottslighet.

I maj 2016 beslutade Justitiekanslern att ska-
deståndet ska stanna på 12 000 kronor. Därutöver
ska han få 3 308 kronor för att täcka sina advokat-
kostnader. Publicitet skulle beaktas inom ramen
för de ersättningsnivåer som tillämpas, menade
JK.

Det är ännu okänt om mannen kommer att föra
sina krav vidare:

– Min klient har ännu inte bestämt sig om han
ska stämma staten. Jag har således inget sådant
uppdrag för närvarande, säger hans advokat
Peter Ataseven.

Mårten Schultz, expert på skadeståndsrätt,
konstaterar att beloppet ligger i linje med justiti-
ekanslerns nuvarande praxis:

– Tanken är att hålla fast i den generella scha-
blonen i så stor utsträckning som möjligt. Men
jag tycker att det borde finnas ett skönsmässigt
utrymme för fall där den mediala skadan blir väl-
digt stor, säger han.

– Schablonerna har blivit fastare. Tidigare var
det vanligare med avsteg från det taxestyrda be-
loppet per dygn. För egen del hade jag föredragit
att det var kvar.

Camilla Karapetyan arbetar som biträdande 

Jag tycker att det borde finnas ett 
skönsmässigt utrymme för fall där den
mediala skadan blir väldigt stor. MÅRTEN SCHULTZ’’

↳

D

Mårten Schultz,
expert på skadeståndsrätt.
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Skadeståndsdagen 2016
Aktuella frågor, praxis och kommande utveckling 
inom svensk skadeståndsrätt.

Professorerna Mårten Schultz och Bertil Bengtsson håller den 
populära och årligen återkommande nyhetsdagen som ger dig det 
senaste inom: 

Läs mer om Skadeståndsdagen 2016 hos 
www.bginstitute.se

•  Skadeståndspraxis från Högsta domstolen

•  Lagändringar i skadeståndslagen och i specialskadeståndsrätten

•  Tendenser i svensk skadeståndsrätt 

•  Metoder för att lösa skadeståndsrättsliga frågor
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Säkerhetspolisen
höjer terrorhotnivån
i Sverige från tre till
fyra på en femgradig
skala. en fyra inne-
bär "högt hot". 
en man anhålls i sin
frånvaro i utred-
ningen som gäller
förberedelse till ter-
rorbrott.

bilden på den miss-
tänkte mannen
publiceras i flera
medier.
en man grips utan-
för vårdcentralen i
boliden i västerbot-
ten. efter gripandet
spärras polishuset i
Skellefteå av under
natten. Polis vaktar
utanför. 

Fortsätta förhör
hålls med den miss-
tänkte.

mannens advokat
ola Salomonsson
meddelar att hans
klient nekar till
brott.

Åklagarmyndighe-
ten meddelar att
mannen släpps på
fri fot och att han
inte längre är miss-
tänkt.

18
november:

19
november:

20
november:

21
november:

22
november:

Dagarna som satte

BOLIDEN
I CENTRUM
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jurist på brottmålsadvokaten Per Svedlunds byrå.
Hon skrev sin avhandling om ersättning för me-
dieskador enligt frihetberövandelagen. Hon för-
vånas inte över skadeståndsbeloppet:
– Det här är en ganska hög ersättning för att ha

varit frihetsberövad under tre dagar, obeaktat
medieskadan. Jag antar att JK har tagit hänsyn till
karaktären av brottsmisstanke, säger hon.

I arbetet med avhandlingen fann Camilla
Karapetyan att det enligt förarbetena till frihets-
berövandelagen framgick att omständigheter i
det enskilda fallet ska påverka när man bestäm-
mer ersättning för lidande. 
Förutsättningarna ändrades 2012, när justitie-

kansler Anna Skarhed meddelade att praxis
skulle ändras. Ersättningsnivåerna höjdes från
20 000 till 30 000 kronor under den första månad
man suttit frihetsberövad. Samtidigt meddelades
att uppmärksamhet i media inte längre skulle
vara en faktor som beaktades i förhöjande rikt-
ning vid bestämmande av ideell skada. 
– I förarbetena var en grundtanke att ersätta yt-

terligare lidande om man blivit utpekad i media.
Men justitiekanslern menade att dessa uttalan-
den gjordes i en annan tid, när det bara fanns tra-
ditionella medier som bara publicerade namn
och bild i undantagsfall, och att det numera sna-
rare är regel än undantag med publiceringar.
– Jag tolkar JK som att vi skulle ha blivit

mindre känsliga för att sådana uppgifter kommer
ut, vilket jag tycker låter orimligt. 
– Syftet med att beakta publicitet i media är att

ersätta den enskilde för det utpekande samt den
spridning som blir resultatet av publiceringen.
Genom den offentliga uppmärksamheten utpe-
kas de misstänkta personerna som brottslingar
oavsett vilken utgång målet sedan får.
I sin avhandling granskade Camilla Karape-

tyan i hur hög grad publicitetsskador påverkat
skadestånden innan den här praxisändringen
trädde i kraft.
– Medieskador som grund för förhöjd ersätt-

ning åberopades endast i 123 fall av 822 i ansök-
ningar som gjordes första halvåret 2010. Av
dessa 123 fall så utgick ersättning endast i 15. De
siffrorna talar sitt klara språk, det här har inte hel-
ler fungerat tidigare enligt de krav som förarbe-
tena ställer. 
– Min slutsats var att besluten – och motiver-

Det här har inte heller fungerat tidigare
enligt de krav som förarbetena ställer. 

CAMILLA KARAPETYAN’’

Camilla Karapetyan arbetar som biträdande  jurist
på brottmålsadvokaten Per Svedlunds byrå skrev sin
avhandling om ersättning för medieskador enligt
frihetberövandelagen.
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ingarna – både i de fall det utgått ersättning och i
de fall där det inte gjort det - har varit väldigt mot-
sägelsefulla. I praxis har det rått totalt kaos för den
enskilde. Inte heller före praxisändringen så var
det på något sätt framkomligt att åberopa upp-
märksamhet i media som förhöjandegrund, säger
Camilla Karapetyan. 
– Jag hoppas att det görs en översyn av frihets-

berövandelagen så att lagstiftaren uttryckligen
exemplifierar vilka omständigheter som särskilt
ska beaktas när man bestämmer ersättning för li-
dande. Uppmärksamhet i media borde vara en fak-
tor som det tas hänsyn till. 
– Man kan hitta en förebild i straffrätten som

genom tiderna legat nära det skadeståndsrätts-
liga. I brottsbalken finns olika bestämmelser där
det uttryckligen anges olika omständigheter som
kan beaktas till exempel om brottet ska anses vara
grovt, säger Camilla Karapetyan. 
– Min förhoppning är att vi från juristsidan ska

fortsätta arbeta med att ansöka och begära förhöjd
ersättning för att få någon ändring i längden, även
om jag inte tro att det kommer att ske genom JK-
praxis. 

Joy Rahman fälldes
för mord 1994. 
Friades 2002. 
Skadestånd: 10,2
miljoner kronor.

En man i Västman-
land fälldes 2001
för grov våldtäkt
och sexuellt ofre-
dande mot minder-
årig.  Friades 2007
efter 6,5 års sluten
psykiatrisk vård.
Skadestånd: 4,2
miljoner kronor.

Två män friades
2004 från sexbrott
mot barn efter tre
års fängelse. 
Skadestånd: 2,4
respektive 1,7 mil-
joner kronor.

FALL DÄR TIDIGARE FÄNGSLADE FÅTT HÖGA
ERSÄTTNINGAR SEDAN DE HAR FRIGIVITS.
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▶

Advokat Sargon De Basso har länge drivit de-
batt om högre skadestånd vid mediepubliceringar.

Han anser att JK:s praxis om publicitetsskador
”känns högst oklar”.’- I en tid där personer allt oftare
hängs ut med namn och bild, trots att de felaktigt
suttit frihetsberövade, så väljer JK att vända ryggen
till de utsatta. 

– Jag hoppas att domstolarna inte följer JK:s då-
liga exempel.

I Legally yours specialnummer om straffrätt be-
skrev Sargon De Basso den enskildes förhållande
till medierna som ”rättslöst”:

– Vägen från att du blir uthängd i media till att du
ska försöka skapa upprättelse, den är för snårig och
för lång. Och nästan ogörlig att ta med dagens spel-
regler.

– Medierna har alla förutsättningar, den en-
samme medborgaren har inga. När medborgaren
sedan ska försöka driva en rättssak så får han varken
hjälp av försäkringsbolaget eller staten. Han får
inga ombudskostnader betalda. Och driver han
ändå målet, men förlorar, får han stå för tidningens
advokatkostnader som är betydligt högre än det

skadestånd på kanske 50 000 som han själv på sin
höjd kan få rätt till.

– Det är angeläget att titta på den här obalansen
och att hitta sätt att balansera upp den.

Sargon de Basson vill se ”väsentligt högre” ska-
destånd:

– För att det ska ha en gottgörande – och allmän-
preventiv – effekt så pratar vi om en fem - tiodubb-
ling. 

– Jag tycker också att ansvarsbiten kan diskute-
ras. Är det bara utgivarna som ska hållas ansvariga
för det som publiceras?  Varför kan inte ytterligare
personer som sitter uppåt eller nedåt i organisatio-
nen och medverkar till publiceringen omfattas?

JK:S DÅLIGA
EXEMPEL”

”Jag hoppas att 
domstolarna inte följer

50_59_Skadestånd  2016-06-17  09.42  Sida 58



L E G A L L Y  Y O U R S  |  3  |  2 0 1 6  |  59

   
  

50_59_Skadestånd  2016-06-17  09.43  Sida 59



TVISTER OCH SKADESTÅND

NOTERAT

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

002 fick den då 12-åriga flickan
en kattunge. Några år senare
flyttade hon – tillsammans med
sin mamma – hem till sin mos-
ter. Av hälsoskäl kunde flickan
inte ta hand om katten. Därför
bestämde mamman och mostern
i samråd att deras mamma – alltså

flickans mormor – skulle ta över skötseln.
När flickan senare ville överta husdjuret så
sade mormodern nej, rapporterar Dagens
Juridik. De båda kvinnorna hade olika upp-
fattning om vem som var den egentliga
ägaren. 
Barnbarnet stämde slutligen sin mormor

vid Södertörns tingsrätt för att få frågan ut-
redd.
Enligt flickan – som vid tillfället för den

rättsliga processen var 25 år – så har det
alltid varit hennes katt och inte hela famil-
jens.
Mormodern hävdar att katten har varit

”hela familjens katt”. I vart fall, ska hon ha
varit i god tro om att det varit så och att
äganderätten nu har övergått till henne:
Mormodern hävdar vidare att barnbarnet

inte alls begärde att få tillbaka katten redan
år 2010 – som barnbarnet menar – utan att
detta har skedde först strax innan stäm-
ningsansökan lämnades in till tingsrätten.
Södertörns tingsrätt ansåg det bevisat att

den 25-åriga kvinnan var kattens ursprung-
liga ägare och att hennes mamma och mos-
ter därför inte hade haft rätt att ge bort eller
låna ut katten utan hennes samtycke.

Mormodern kunde antas ha haft ”viss
kännedom” om olika förhållanden inom fa-
miljen – bland annat att det fanns en nära
anknytning mellan kvinnan och katten.
Men tingsrätten menade hon gjort ett gil-
tigt ”godtrosförvärv” av katten.

Tingsrätten ansåg också att det inte är
bevisat att barnbarnet begärt att få tillbaka
katten förrän fem år senare – vilket gav
mormodern anledning att betrakta överlå-
telsen som permanent.
Tingsrättens dom överklagades till Svea

hovrätt. Enligt domstolen har barnbarnet
genom bland annat vittnesmål från sin ti-
digare styvpappa och en veterinärjournal
lyckats styrka att hon är kattens rättmätiga
ägare. 

Hovrätten går dessutom rakt emot tings-
rättens bedömning om ”godtrosförvärvet”:
”Från den bevisning som (mormodern)

har åberopat är det enligt hovrätten inte
möjligt att dra slutsatsen att överlämnan-
det av katten till [mormodern] år 2009 har
inneburit att hon har förvärvat äganderät-
ten till katten. De åtgärder [mormodern]
har vidtagit efter överlämnandet kan inte
heller anses medföra att (mormodern) har
blivit ägare. Någon form av överlåtelse
som skulle kunnat medföra ett godtrosför-
värv har inte gjorts gällande.”
Hovrätten gick alltså på barnbarnets

linje. Mormodern fick lämna tillbaka kat-
ten.

För att få tillbaka
sin katt

STÄMDE 
MORMOR

2
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Tingsrätten menade 
hon gjort ett giltigt 
”godtrosförvärv” 
av katten.
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agstiftad lojalitetsplikt för aktiebolagens
styrelseledamöter.
En sådan reform skulle kunna hindra framtida

företagsskandaler. Det menar Jessica Östberg,
juris doktor vid Stockholms universitet,
som har disputerat på en avhandling inom
området.
Ett aktiebolags styrelse har stora befo-

genheter – samtidigt som ägarna ofta har brist-
fällig insyn i verksamheten. Jessica Östberg
konstaterar att detta kan leda till att styrelsele-
damöterna ”skor sig” på bolagets bekostnad. Hon

säger att det därför ställs extra höga
krav på styrelseledamöternas lojali-
tet:
– De senaste årens företagsskan-

daler visar tydligt att det inte står
klart för var och en var gränserna
går för ett lojalt beteende och att
okunskapen om rättsläget är stor
såväl bland styrelseledamöter som
bland praktiskt verksamma jurister.
En lojal styrelse är en förutsättning
för att finansiärer ska våga inve-
stera i företagen.
I Dagens Juridik skriver att Öst-

berg härleder ett antal särskilda lojalitetsförplik-
telser ur den allmänna lojalitetsprincipen:

l�En skyldighet att undvika men också infor-
mera om intressekonflikter.

l�Ett förbud att ”otillbörligen motta eller ut-

nyttja” förmåner eller andra fördelar med anled-
ning av uppdraget.

l�Konkurrensförbud, upplysningsplikt, tyst-
nadsplikt och förbud att utnyttja affärsmöjlighe-
ter som tillkommer företaget.
Jessica Östberg hämtar till viss del inspiration

från rättsläget internationellt. I flera delstater i
USA råder en mycket sträng syn på lojali-
tetsplikten: Detsamma gäller till stor del även i
Tyskland.
I engelsk rätt är lojalitetsplikten ännu sträng-

are. Där har nyligen flera lagregler som rör loja-
litetsplikten införts. Även i Norge och Danmark
finns delar av lojalitetsplikten lagreglerade.
Jessica Östberg föreslår att även Sverige inför

bestämmelser om både allmänna och särskilda
lojalitetsförpliktelser. Syftet är att klargöra
rättsläget och öka förutsebarheten. 
– Bristen på tydlig reglering ökar risken för att

bolagen drabbas av skada. Man ska också komma
ihåg att det kan vara ett brott mot lojalitetsplik-
ten även om det saknas illojal avsikt och att rätts-
villfarelse, det vill säga bristande kännedom om
reglerna, inte är någon ursäkt, säger Jessica Öst-
berg i ett pressmeddelande.
– Ett otydligt rättsläge kan därför drabba inte

bara bolagen, utan även enskilda styrelseleda-
möter negativt.
– En otydlig lojalitetsplikt kan dessutom med-

föra att en negativ företagskultur sprids längre
ner i företagsleden.

FRAMTIDA
FÖRETAGS
SKANDALER

Ny reform kan förhindra

L

Jessica Östberg,
juris doktor vid

Stockholms 
universitet.

-
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Det kan vara 
ett brott mot 
lojalitetsplikten
även om det 
saknas illojal 
avsikt och att
rättsvillfarelse.

’’
- Advokat Gunnar Falk kommer till Svea

Hovrätt för mutbrottsrättegång mot
chefer på Telia Sonera. 2014.

FOTO: TOMAS ONEBORG |  FREDRIK SANDBERG  |  JANERIK HENRIKSSON |  BERTIL ENEVÅG ERICSON | EMMA-SOFIA OLSSON/TT
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n segdragen tvist med kopplingar till
den ikoniska barnboksfiguren Pippi Lång-
strump har nu avslutats efter ett avgö-
rande i Högsta domstolen.
Historien gäller planerna på en isshow

med Pippi Långstrump. Ett eventbolag
hade i maj 2010 tecknat ett avtal med Sal-
tkråkan AB – som förvaltar Astrid Lind-

grens rättigheter – om att sätta upp en sådan
föreställning. 
I avtalet fanns dels ett överlåtelseförbud som

innebar att licensavtalet inte fick överlåtas till
någon annan utan den andra partens skriftliga
samtycke, dels en klausul om att tvister om av-
talet skulle avgöras enligt Stockholms Han-
delskammares skiljedomsinstituts regler. Det
rapporterar Blendow Lexnova.
Efter att showen haft premiär ville Saltkråkan

bland annat att den musik som spelades skulle
göras om. Eventbolaget lät sedan bli att betala ut
royalty för de genomförda föreställningarna till
Saltkråkan. Eventbolaget menade att Saltkråkans
krav vad gäller musiken var avtalsbrott. Saltkrå-
kan hävde avtalet med hänvisning till att royal-
tyn inte hade betalats.
2012 inledde eventbolaget ett skiljeförfarande

och begärde att Saltkråkan skulle betala drygt 70
miljoner kronor på grund av i framtiden förvän-
tat avtalsbrott.
Skiljenämnden ogillade skadeståndsyrkandet.

Saltkråkan agerande utgjorde varken avtalsbrott

eller anteciperat avtalsbrott. Visserligen hade
inte Saltkråkan rätt att ställa krav på musiken,
men däremot trodde sig bolaget ha rätt att kräva
sådana förändringar.
Eventbolaget förpliktades att betala ut royal-

tyn till Saltkråkan. Strax därefter försattes det i
konkurs.
Ett annat bolag, som sade sig ha förvärvat ska-

deståndsanspråket och därmed rätten att klandra
skiljedomen av konkursboet, gjorde så i Svea
hovrätt.
Bolaget menade att skiljemannen hade över-

skridit sitt uppdrag genom att grunda domen i en
icke åberopad omständighet – att Saltkråkan
trodde sig ha rätt att kräva förändringar i före-
ställningen.
Hovrätten kom fram till att skiljenämnden inte

hade överskridit sitt uppdrag och gick alltså på
Saltkråkans linje.
Inte heller Högsta domstolen ansåg att överlå-

telseförbudet hindrar bolaget från att åberopa
den rätt till skadestånd som har förvärvats från
eventbolagets konkursbo.
Enligt HD finns det inte något hinder enligt

upphovsrättslagen mot att fordringen har över-
låtits. 
HD konstaterar att det som Saltkråkan har

pekat på när det gäller rätten att agera inom
ramen för avtalet inte utgjort något rättsfaktum.
Skiljenämnden har därmed inte överskridit sitt
uppdrag.

HD AVGJORDE
SEGDRAGEN
TVIST  OM  PIPPI

E
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Barnskådespelaren
Inger Nilsson i rollen
som Pippi Långstrump
under filminspelningen
av Pippi på de sju
haven.

Skiljenämnden 
hade inte överskridit
sitt uppdrag.

ANDRA TVISTER OM
PIPPI LÅNGSTRUM
2006. Saltkråkan AB stämde hotell
Villa Villekulla i Södra Vi i Småland och 
en ansvarig bakom hotellbolaget person-
ligen för namnstöld. Ett skadestånd på
220 000 kronor plus vite på 400 000
kronor krävdes ifall hotellet skulle fort-
sätta använda namnet.

2011. Stockholms tingsrätt avgjorde
tvister mellan Saltkråkan och skivbola-
get Cosmos  för att det  brutit mot förbud
mot intrång i upphovsrätten genom att
ge ut nio musikverk baserade på litterära
verk i cd-boxen ”Jul i Astrids värld”. Sam-
tidigt förrlorade rättighetsbolaget en
royaltystrid med filmbolaget SF.

2015.  Saltkråkan reagerade på den 
koreanska popgruppen 2EYES som 
med färgglada kläder och långa flätor 
påminde om Långstrump. 
– Pippi står för helt andra värden än vad
den här låten verkar göra. Vi vill att bar-
nen ska få ha sin Pippi ifred, sade Salt-
kråkans Olle Nyman till SR:s Kulturnytt.
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rsaken är avtal som skrevs i sam-
band med Fermentaaffären i mitten av
1980-talet, rapporterar SvD Närings-
liv.  Då var tanken att Fermenta och
Volvo skulle slås ihop.
När affären senare föll igenom ingick

Refaat el-Sayed och Industrivärden ett
optionsavtal som innebar att el-Sayed

skulle köpa B-aktier i Fermenta. Han kunde
inte fullfölja avtalet men hade redan pantsatt ak-
tierna.

Industrivärden skulle då sälja de pantsatta ak-
tierna, och köpeskillingen skulle fördelas på ett
visst sätt. Enligt avtalet skulle Refaat el-Sayed få
viss lön och konsultarvode från Industrivärden.

Under 1987 gick Refaat el-Sayed i konkurs och
polisanmäldes för bedrägeri. 1990 dömdes han
till sex års fängelse för svindleri och andra eko-
nomiska brott.

SvD Näringsliv skriver att Industrivärden inte
tänkte fullfölja avtalet. Innehavet såldes, men
några pengar fördelades aldrig. 

– I något förfinade ordalag sade de ”dra åt hel-
vete” åt Refaat el-Sayed, säger advokaten Gunnar
Brolin till SvD.

När så lång tid passerat att det omfattande
materialet från Fermentaaffären hamnat på Rik-
sarkivet så började Refaat el-Sayed granska doku-
menten. Utifrån materialet har han kommit fram
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Näringslivsprofilen Refaat 
el-Sayed stämmer Industri-
värden på 1,6 miljarder kronor. 
Tvisten gäller 30 år gamla

avtal som ingicks för 30 år
sedan.
Industrivärden avfärdar

helt alla skadeståndsanspråk.

EL-SAYED
I MILJARDTVIST
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Gäller 30 år 
gammalt avtal

O
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till att hans del av försäljningen ska vara 400 mil-
joner kronor. Med räntor, lön och konsultarvode
kräver han totalt 1,6–1,7 miljarder kronor. 
I september ska tvisten avgöras av en skilje-

nämnd. Då blir en första uppgift att bedöma om
el-Sayeds krav är preskriberade eller inte. In-
dustrivärden avfärdar allt tal om skadeståndsan-
språk.
– Det här är så gammalt, så det finns inga per-

soner kvar i bolaget som var med på den tiden.
Vi har fått använda juridisk expertis, säger Sver-
ker Sivall, kommunikationschef på Industrivär-
den, till SvD.
I rapporten tas ”tvisten” upp kortfattat. Man be-

kräftar stämningen och informerar aktieägarna om. 
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refaat el-Sayed föddes i egypten och kom senare som student till Sve-
riges lantbruksuniversitet i Uppsala.

1981 köpte han penicillintillverkaren Fermenta i Strängnäs. Säljare var
astra. Företaget fick lån från electrolux och köte snart upp flera andra
läkemedelsbolag. aktien steg i rekordfart. han blev snart en välkänd
näringslivsprofil. Sedan det avslöjats att han inte var doktor i biokemi så
rasade aktien.  en affär med volvo gick om intet. Senare upptäcktes om-
fattande oegentligheter i företagets redovisning. el-Sayed dömdes i
hovrätten till sex års fängelse.

efter frigivningen har han varit vd för hebi, som senare gått i konkurs. 

REFAAT EL-SAYED 

Samtalen mellan Fermenta
och Volvo, januari 1986. Fer-
mentas nye vd Ove Sundberg,
Refaat El-Sayed och Pehr G
Gyllenhammar
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Av de mål som hovrätten
avgör genom dom – alltså
efter att ha meddelat 
prövningstillstånd – ändras
56,3 procent.
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Hovrätten ändrar i 40 procent av de tviste-
mål som beviljas prövningstillstånd. Och i de
målen så ändrar hovrätten utgången i över 56
procent av fallen, enligt en undersökning från
Svea hovrätt.
Undersökningen är en uppföljning av en

granskning 2012. Fokus ligger på:
l�Andelen prövningstillstånd som beviljas. 
l�Andelen tingsrättsavgöranden som ändras i

hovrätten.
De granskade målen har avgjorts under 15 ok-

tober 2014–14 april 2015.
Det generella kravet på prövningstillstånd för

att ett tvistemål ska prövas i hovrätten gäller
sedan 2008.
I kommersiella tvistemål meddelas prövningstill-

stånd i knappt 60 procent av målen. Andelen 

prövningstillstånd i familjemål och i övriga tvis-
temål ligger strax under 40 procent, rapporterar
Dagens Juridik.
Av undersökningen framgår att 27,7 procent

av alla överklagade tvistemål ändras i hovrätten
jämfört med utgången i tingsrätten. År 2012 var
motsvarande andel 24,3 procent.
Av de mål som hovrätten avgör genom dom –

alltså efter att ha meddelat prövningstillstånd –
ändras 56,3 procent.
Om man bara granskar de domar där hovrätten

prövat målet i sak är ändringsfrekvensen 47,7
procent. Bland de tvistemålen i undersökningen
som prövats i sak och ändrats har mer än hälften
av tingsrättens avgöranden ändrats helt medan
resterande avgöranden endast har ändrats delvis.
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HOVRÄTTEN
ÄNDRAR  40  PROCENT
AV  TVISTEMÅLEN
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östen 2015 prövade en svensk dom-
stol för första gången ett skivbolags rätt
att lägga ut artisters musik på strea-
mingtjänster. 
Musikerförbundet drev processen åt

artisten Johan Johansson, sångare i punk-
gruppen KSMB.  Domstolen gav honom
rätt på alla punkter. Domen väntas få

långtgående konsekvenser. Musikerförbundet
menar att konsekvensen av domen är att hälften
av all svensk musik på Spotify och andra strea-
mingtjänster kan betraktas som olagligt utlagd.

l�Domen klargör det som kan tyckas vara själv-
klart. Skivbolagen måste avtala med artister och
musiker om att få lägga ut deras musik på strea-
mingtjänster, säger Per Herrey förbundsjurist på
Musikerförbundet i ett pressmeddelande.
MNW har överklagat domen till hovrätten.

STREAMING
KRÄVER AVTAL MED
ARTISTER & MUSIKER

Domstol slår fast
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KSMB
Punkbandet KSMB var aktivt 1977–1982.
Efter Ebba Grön betraktas gruppen den
största och mest inflytelse-
rika inom genren i Sverige. Gruppen åter-
förenades för en dag under Bråvalla-fes-
tivalen i Norrköping 2015.

Källa WiKiPEdia
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MARABOU 
SEGRADE
I KUL-STRID MOT MARS

en amerikanska chokladtillverkaren
Mars har förlorat en svensk tvist med
Marabou. Det innebär att de välkända
chokladkulorna M&M’s förbjuds i Sve-
rige. De anses vara för lika Mondelez
”m-kulor”. M&M's innebär ett intrång i

m-kulornas varumärke, enligt Svea
hovrätt.

För några år sedan lanserades M&M-kulorna 
i Sverige. DÅ stämde Marabous ägarbolag
Kraft/Mondelez amerikanska Mars för vilsele-
dande efterbildning och renommésnyltning.
Mars vann i Marknadsdomstolen. Marabou
vann även i tingsrätten.

Marabous M-kulor har funnits på den
svenska marknaden sedan 1957. M&M lan-
serades i USA under 1940-talet.

D

M&M-godiset 
förbjuds i Sverige
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Hårdrockbandet Van Halen krävde en stor skål fylld
med godisbitarna inför varje spelning. Kravet var
dock att samtliga brundragerade kulor skulle

plockas bort. Det här brukar anges som ett exempel
på diviga rockstjärnemanér. Sångaren  David Lee
Roth har under senare år försvarat sig med att detta
var ett sätt att testa arrangören. Om de inte var
noggranna nog att plocka bort bruna M&M:s fanns
fog att ifrågasätta om de även skötte till exempel

säkerhetsrutinerna, menar han idag.

VAN HALENS KRAV:

M&M-KULOR I LOGEN
– MEN INGA BRUNA
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Martin Borgeke har haft en central roll i HD:s mest
uppmärksammade – och omdiskuterade mål - under
de senaste åren.
– Att ha en aktiv Högsta domstol är ganska bra, om
man jämför med en som bara reagerar på de mål som
kommer in, säger han.

AV PETER JOHANSSON |  FOTO JONTE WENTZEL

MÅNGA HAR EN 
HATKÄRLEK
TILL  HÖGSTA  DOMSTOLEN

Martin Borgeke:

”

”
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Jag hade kommit fram till att söka
första gången som det var möjligt. 
Sedan var jag beredd på att de skulle 
säga att jag var för gammal.’’
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slutet av 2010 kom beskedet att antagningsför-
farandet till Högsta domstolen skulle ändras.
Martin Borgeke, hovrättslagman i Skåne hade be-
stämt sig. Första gången som en annons sattes in
så tänkte han söka jobbet. 

De nya rutinerna hade mötts av viss kritik, hur
skulle man vara säker på att de mest lämpade ju-
risterna var intresserade av att utsättas för en of-
fentlig rekryteringsprocess. Men Martin Borgeke
välkomnade förändringen:

– Jag hade ett intryck att det var betydligt lättare
att få frågan om man arbetat nära regeringen och
befann sig i Stockholm, än om man tjänstgjorde i
landsorten.  Jag tror att det är bra om domarna i
Högsta domstolen har olika bakgrund och kom-
mer från olika delar av landet, säger han.

– Jag hade kommit fram till att söka första
gången som det var möjligt. Sedan var jag beredd
på att de skulle säga att jag var för gammal.

– Men nu behövde jag inte söka utan blev upp-
ringd och tillfrågad.

Vilket system är bäst?
– Bägge systemen är begripliga och förklarliga,
men jag tycker att det nuvarande ansökningsförfa-
randet verkar ha fungerat bra.

– Men de personer som kan tänkas komma i
fråga har väl lite grann kläm på det. Det är en rela-
tivt trång krets som kandidaterna hämtas från. Det
räcker inte att vara en ”jätteduktig” domare,  advo-
kat eller professor. Man måste på något sätt visa
det också, meritera sig genom att delta i det juri-
diska samtalet. Skriva eller vara aktiv på motsva-
rande sätt.  

När Martin Borgeke sedan började förbereda sig
på det nya uppdraget konstaterade han att det
fanns några områden där behovet av nya prejudi-
kat var extra stort. 

En av de frågor som stod ut gällde påföljdsbe-
stämning i samband med narkotikabrott. Han
hade varit specialiserad på området sedan 1979.
Då utsågs han till biträdande sekreterare i den
statliga Fängelsestraffkommitten, med uppdrag
att se över påföljdssystemet. 

– Det var ett fantastiskt spännande uppdrag. Jag
var ung och kunde inte så mycket, men det fanns
många kloka och erfarna personer som ingick i ut-
redningen. ↳

NAMN Martin Borgeke
ÅLDER  67 
FAMILJ Hustru samt fyra
barn och sju barnbarn 
SENAST LÄSTA BOK

Bombmannens testa-
mente av Lena Ebervall
och Per E Samuelson 
SENAST SEDDA FILM

Trumbo 
FÖREBILD Rådman Cervin 
ALLVARLIGASTE 
BROTT DU BEGÅTT

Fortkörning

I

74_85_Porträtt_Martin_Borgeke  2016-06-17  10.04  Sida 77



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

TVISTER OCH SKADESTÅND

PORTRÄTT  | MARTIN BORGEKE

– Det�här�var�en�brytningstid.�Från�strafflagens
införande�1865�hade�vi�haft� en�utveckling�där
man�i�större�utsträckning�frågade�sig�varför�män-
niskor�begår�brott�och�vad�vi�ska�göra�för�att�mot-
verka�brottsligheten,�beskriver�Martin�Borgeke.
Kursen�hade�lagts�om.
Fokus�sattes�på�individualprevention,�på�den

enskilde�lagöverträdaren.�Samhällets�viktigaste
uppgift�när�någon�begick�brott�blev�att�se�till�att
han�inte�gjorde�det�igen.�Individualpreventionen
växte�fram.�Olika�reformer�infördes,�som�villkor-
lig�dom,�villkorlig�frigivning,�övervakning,�kri-
minalvård�i�frihet.
– Till� slut� såg� vi� ett� differentierat� påföljds-

system�med�”rätt”�påföljd�till�”rätt”�person.���Ung-
domsfängelser� för� de� som� behövde� vård� på
anstalt�för�de�unga�och�internering�för�de�som
uppfattades� behöva� bli� frihetsberövade� under
obestämd�tid.
– Forskningen� visade� senare� att� vi� inte� är

särskilt�bra�på�att�göra�prognoser�vad�gäller�kri-
minalitet.�Vi�kan�inte�räkna�med�att�nå�några�ge-
nerella� resultat� genom� kriminalvårdsåtgärder.
Åtminstone�inte�på�det�sätt�man�hoppades�på.�
I� debatten� hördes� efterfrågan� på�mer� tillba-

kablickande�kriterier.�Många�bedömare�ansåg�att
den�gamla�strafflagen�skulle�dammas�av.�Justiti-
eminister�Lennart�Geijer� (S)�hörde� till�de�star-
kaste�motståndarna�till�att�ändra�synsätt.�

I samband med den�här�debatten�tillsattes�två
olika�kommittéer,�en�av�dem�var�just�Fängelsestraff-
kommitten.
– På� 70� och� 80-talet� skärptes� lagstiftningen.

Antalet�mål�ökade.�Narkotikabrottsligheten��pri-
oriterades��högt�av�polis�och�åklagare.��
Straffmätning� vid� narkotikabrott� skilde� sig

från�i�stort�sett�alla�andra�brott.�Maxstraffet�10�års
fängelse�dömdes�ut�i�en�mängd�mål.
Martin�Borgeke�började�fundera:
– Ser�vi�på�detta�på�ett�sätt�som�man�i�historisk

belysning�kommer�att�tycka�är�okej?�Eller�kom-
mer�man�att�se�oss�som�fartblinda.�Jag�upplevde
att�vi�i�domstolarna�inte�riktigt�sansade�oss�när�vi
skulle�göra�påföljdsvärderingen.�
– Det�här�var�en�fråga�som�jag�tyckte�att�det

skulle�vara�nyttigt�om�HD�tog�upp,�när�jag�bör-
jade� på� domstolen� i� februari� 2011.� Däremot
trodde�jag�inte�att�det�skulle�finnas�något�sådant
utrymme.
Sedan� kom� det� så� kallade� mefedronmålet.�

I�tingsrätten�hade�två�män�dömts�till�sex�års�fäng-
else�vardera�för�inblandning�i�införsel�och�försälj-
ning�av�det�centralstimulerande�narkotikaprepa-
ratet�mefedron.�Hovrätten�ökade�strafftiden�re-
jält:�till�14�års�fängelse.�
– Det� här� målet� visade� att� vi� hade� en� rätts-

tillämpning�som�på�många�sätt�hade�förlorat�fot-
fästet.�Sex�år�i�tingsrätten�blev�till�14�i�Svea�hovrätt.
Det�är�vad�en�mördare�får.�Det�fanns�anledning�att
stanna�upp�och�tänka�– är�det�här�rimligt.�Och�det ↳
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’’
Målet visade att vi hade en
rättstillämpning som på många
sätt hade förlorat fotfästet.
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’’
En del tror att när du åker upp till Stockholm
och går in i Bondeska palatset och stänger 
dörren bakom dig så är du avskärmad från 
yttervärlden.
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var det ju inte. Ibland ska det till ett sådant mål för
att man så tydligt ska se – det här är fel. Det här
måste vi ta tag i. 

På det första målet följde ytterligare ett tiotal
under de följande åren. Praxisen för påföljdsbe-
stämning i narkotikamål ändrades. Påföljden be-
stäms inte längre efter ett rent mängdresonemang.
Fler omständigheter vägs in för att ge vad man
anser vara en mer nyanserad bild. 

En konsekvens av mefedronmålet blev att de-
batten om Högsta domstolens aktivism inleddes.
I en artikel i Svensk Juristtidning lyfte Svea
hovrätts president Fredrik Wersäll frågan om HD
skulle ta sig an en fråga som redan var under be-
handling i den statliga Påföljdsutredningen, som
Wersäll själv  ansvarade för.

”Förslagen var i princip klara och skulle redo-
visas våren 2012. De blev nu helt överspelade och
lades aldrig fram” skrev han i sin artikel.

– Som domare har man väldigt svårt att han-
tera en situation där man ser alldeles klart att det
närmast pågår ett rättsövergrepp mot en person,
säger Martin Borgeke.

– När denne sedan klagar till Högsta domsto-
len, ska man då säga ”du får nog ha dina 14 år. Och
alla andra som döms till 10 eller 12 års fängelse,
de får ha sina straff tills den här utredningen är
klar. Tills den har processats och det så små-
ningom kanske har blivit en proposition och
lagstiftning av det”. För mig var det helt omöjligt
att resonera på det sättet. Det var nödvändigt att
göra något, och när vi väl börjat så var det natur-
ligt att fortsätta.

– Att kalla detta för aktivism är att sätta en ne-
gativ stämpel.  Själv tycker jag att det är bättre att
resonera i sak kring det som frågorna gäller, så att
man slipper klistra etiketter på varandra.  Då kan
man sakligt prata om Högsta domstolens roll i
förhållande till lagstiftaren.

– Det de har vänt sig mot är att Högsta domsto-
len på något sätt skulle klampa in på det som är
lagstiftarnas uppgift. Jag är inte kritisk till
lagstiftarna, det är inte en lätt uppgift. Det är
många hänsyn som ska tas. Men ibland kan det
uppfattas som att lagstiftaren inte möter de krav
som finns på att lagstiftning ska justeras eller in-
föras. Och målen kommer ju hela tiden och de
måste hanteras direkt. Man kan inte lägga mål åt
sidan i väntan på ny lagstiftning.

– I viss mån ska en högsta domstol vara akti-
vistisk och söka upp de rättsområden där det be-
hövs prejudikat. Kanske samla ihop några
rättsfall på ett område så att man kan döma av
dem samtidigt. Det leder ofta till bättre vägled-
ning för domstolarna. Att ha en aktiv Högsta
domstol är ganska bra, om man jämför med en
som bara reagerar på de mål som kommer in. Med
att vara aktiv menar jag att domstolen har idéer
om var det finns prejudikatbehov, och försöker
leta efter de mål som kan täcka de luckor som kan
finnas. Och att HD också bjuder in domare, advo-
kater, åklagare och representanter från akademin
för att lyssna och se var kunniga personer tycker
att de behöver vägledning.

Martin Borgeke säger att han förstår att HD
ofta väcker känslor ute i domstolarna.

’’

Efter studentexamen i Malmö så började Martin Borgeke
på en officersutbildning.

– Jurister beskriver ofta sitt yrkesval som en slump.
Men går man till botten med frågeställningen så finns
det ofta skäl. Ämnen som samhällskunskap, historia
och svenska intresserade jag mig särskilt för. Efter
studentexamen började jag på en officersutbildning.
Det kan jag så här i efterhand se som ett intresse för

att ställa upp för samhället och de institutioner som
man anser viktiga för att bevara det samhälle vi har. 
Då är vägen inte så jättelång till att så småningom läsa
juridik och hamna i domstol.

Först tänkte han sig en karriär inom polisen. 
– Men när jag väl hamnade som notarie i Simris-

hamns tingsrätt så fick jag smak för det där med dom-
stolsarbete.

DET BÖRJADE MED EN OFFICERSUTBILDNING

Som domare har man väldigt svårt 
att hantera en situation där man ser 
alldeles klart att det närmast pågår 
ett rättsövergrepp.
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– Jag vet själv hur det är när man är intresserad
av ett rättsområde. Och hur det kan vara när HD i
ett avgörande säger ”man ska döma på ett annat
sätt än vad du har gjort i många år”
– Många har en form av hatkärlek till Högsta

domstolen, brukar jag säga lite skämtsamt.  
– När HD bekräftar något som man gjort, på ett

rättsområde där det inte varit så himla klart, så
tycker man att Högsta domstolen är toppen. Men
om HD säger ”inte så utan så i stället” då är det
nog en och annan som tycker att det är förargligt.
– En första reaktion är att HD har fel, en klokare

är att försöka anpassa sig, men det kan naturligt-
vis ta emot lite.  Någon kan kanske tycka att HD
har dömt fel och att vi agerat så att människor
kommit i kläm i onödan. Eller också kommit
undan för ”billigt”.

Ett annat uppmärksammat beslut under
Martin Borgekes tid i HD gäller ”Ne bis in idem”.
Den latinska frasen betyder ”Inte två gånger i
samma sak”. HD kom genom ett pleniavgörande
fram till att den som fått ett skattetillägg efter att
ha lämnat en oriktig uppgift i skatteförfarandet
senare inte får åtalas för skattebrott på grund av
samma oriktiga uppgift. Domstolen menade att
den enskilde har ett skydd mot att en och samma
gärning prövas i två olika förfaranden, något som
framgår av ett tilläggsprotokoll till Europakon-
ventionen och av EU:s rättighetsstadga.
– Där höll Högsta domstolen ut så länge som

det var möjligt. HD ville vänta tills politikerna
tagit tag i frågan.  Vi gav oss in i detta först när po-
sitionen var omöjlig att försvara, sedan det kom-
mit två domar från unionsdomstolen.
– Lagstiftaren måste ha varit fullt medveten

om risken att vårt system skulle bli underkänt,
men gjorde ingenting. Så småningom blev det
akut. Nu är det ett arbete på gång. Problemet är
egentligen litet, och det är lätt att lösa.
Martin Borgeke konstaterar att det inte är all-

deles ovanligt att Högsta domstolen uppmärk-
sammar politikerna på när domstolen har
identifierat olika systemfel. 
– Vi tillämpar då de regler som finns men

skickar en passning till lagstiftaren att de har en
uppgift att sköta.  

Vad brukar hända då?
– Oftast ingenting. Lagstiftaren gör inte någon-
ting. Det kommer ingenting därifrån. Jag lägger

ingen särskild kritik i detta, det är en väldig be-
lastning på lagstiftningsapparaten. Men man
kan förstå det justitieråd som skickat passningar
en 10-20 gånger och aldrig sett någon reaktion.
Då tycker man det är onödigt och väljer att själva
skapa prejudikat.

Har diskussionen om aktivism skadat HD?
– Det tror jag inte. Kanske närmast åt andra
hållet, är min känsla. Men det är alltid en risk när
Högsta domstolen dömer i komplicerade situa-
tioner. Det finns en balanspunkt och den är vi ko-
lossalt medvetna om.

Sommaren 2016 lämnar Martin Borgeke Högsta
domstolen. 

Vilka ämnen hade du gärna tagit upp, men inte
hunnit med?
– Exempelvis frågor om uppsåt och rättsvillfarel-
ser. I båda fallen tror jag att Högsta domstolen
bör göra något ytterligare, och det är väl inte
omöjligt att så sker.
– Sedan har vi det allmänna problemet med

häktningarna där man kan fråga sig om Högsta
domstolen har gett tillräcklig vägledning i. Men
de målen är svåra eftersom de i allmänhet kräver
relativt korta handläggningstider, något som det
är svårt för Högsta domstolen att leva upp till.
Samtliga justitieråd delar på uppgiften att läsa

igenom de mål som kan komma ifråga för pröv-
ningstillstånd. Ett bra system, menar Martin Bor-
geke. 
– En del tror att när du åker upp till Stockholm

och går in i Bondeska palatset och stänger dörren
bakom dig så är du avskärmad från yttervärlden.
Men den här ordningen bidrar till att det inte blir
så. När det kommer ny lagstiftning så ser vi hur
den tas emot. När det kommer prejudikatet
härifrån så noterar vi i vilken utsträckning som
de observeras. Vi får en bra kläm på vad som hän-
der ute i domstolarna

Vad ska du göra nu?
– Så länge jag har ork och lust kommer jag att
fortsätta skriva böcker. Jag uppdaterar de som
finns utgivna, dessutom finns det ett par till på
området som jag skulle vilja skriva. Jag har tänkt
undervisa ett par år till, sedan får det kanske
plana ut. Kalendern har redan en hel del anteck-
ningar inför hösten. 

Det var nödvändigt att göra något,
och när vi väl börjat så var det 
naturligt att fortsätta.’’
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Eftersom HD:s avgöranden är en
slags förebild för övriga domstolar
så är det väldigt nyttigt om man har
djupa kunskaper i ämnet.’’
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Hur viktig är domstolens sammansättning?
– Jag�tror�att�den�är�jätteviktig.�Det�bästa�är�om
alla�viktiga�rättsområden�är�tillgodosedda�på�så
sätt�att�det�finns�justitieråd�som�är�särskilt�intres-
serade�och�kan�sägas�vara�experter.�Det�är�också
viktigt�att�det�finns�domare�som�är�lite�mer�av�ge-
neralister.�

– Det�är�viktigt�med�en�blandning�av�olika�do-
martyper,�när�det�gäller�kunskaper�och�bakgrund.
Det�är�kolossalt�bra�för�Högsta�domstolen�att�det
inte�är�som�förr,�med�endast�en�tidigare�advokat
bland�justitieråden.�Nu�har�vi�några�år�haft�fyra�ti-
digare�advokater�– 25�procent.�Då�öppnar�vi�upp
för�en� förståelse� för�andra� rättsområden�än�de
som�är�traditionella�i�domstolarna.�När�det�kom-
mer�professorer�som�är�specialister�på�olika�äm-
nesområden�så�får�det�betydelse�för�kunskapen
på�området.�Har�man�en�specialist�så�kan�man
känna�sig�tryggare�där.�Det�påverkar�också�hur
man�utformar�avgörandena.

– När�jag�läser�en�brottmålsdom�tycker�jag�mig
kunna�se�om�den�som�skrivit�den�kan�området,
eller�om�personen�inte�är�specialkunnig�på�just
detta.�Det�märks�i�formuleringar�och�sättet�att�an-
gripa�det�hela.�

– Eftersom�HD:s�avgöranden�är�en�slags�före-
bild�för�övriga�domstolar�så�är�det�väldigt�nyttigt
om�man�har�djupa�kunskaper�i�ämnet.�Det�har�stor
betydelse�för�domstolens�trovärdighet�ute�på�fäl-
tet.

Finns det några svaga punkter i kompetensen
sett till gruppen i stort?
– Nej.��Men�en�del�specialområden�kan�vara�svåra
att�täcka�upp,�som�fastighets-�och�miljörätt.�Och
jag�har�nog�tyckt�att�det�har�varit�lite�smalt�med
den�straffrättsliga�kompetensen.�Sedan�Dag�Vic-
tor�slutade�har�vi�bara�haft�två�justitieråd�med�den
bakgrunden,�Agneta�Bäcklund�och�jag.�Och�hon
har�varit�i�Lagrådet�i�snart�två�år.�Det�uppfattar
jag�som�för�lite�och�det�tror�jag�att�kollegerna�i�öv-
rigt�instämmer�i.�Men�nu�har�Stefan�Johansson
börjat,�som�har�bred�erfarenhet�på�det�här�områ-
det.�I�höst�kommer�Mari�Heidenborg�från�Solna
tingsrätt� som�min� efterträdare,� hon� har� också
mycket� goda� kunskaper� inom� straffrätt� och
straffprocessrätt.�Sedan�får�vi�se.�Nästa�år�slutar
ytterligare�två�justitieråd.�Ett�nytt�ansöknings-
förfarande�pågår.�Vi�får�se�hur�det�bli�då.

DOMSTOLENS  
SAMMANSÄTTNING

ÄR JÄTTEVIKTIG

OM  HD:s FRAMTID
Martin Borgeke

Mari Heidenborg.

Stefan Johansson.
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TVISTER OCH SKADESTÅND

NOTERAT

En 16-årig pojke som fått sin
identitet kapad av en nätpe-
dofil får sitt skadestånd näs-
tan fyrdubblat av hovrätten.

Nätpedofilen använde poj-
kens identitet för att locka
till sig unga flickor. Totalt
rörde det sig om mer än 200
brott mot över 50 målsä-
gande – främst flickor mel-
lan elva och 17 år gamla.

Hovrätten anser att kränk-
ningen är så pass allvarlig
att skadeståndet ska höjas

från 20 000 kronor – som
tingsrätten dömde ut – till 
75 000 kronor.

Id-kapningen avslöjades
när utsatta flickor började ta
direktkontakt med 16-årigen
direkt och han började få hot
från både deras föräldrar och
okända personer.

Svea hovrätt konstaterar
att 24-åringens brott har in-
neburit en allvarlig kränk-
ning av pojkens personliga
integritet och att det saknas

anledning att ifrågasätta
hans uppgifter om hur hän-
delsen har påverkat honom.

Hovrätten påpekar särskilt
att 16-åringen, trots att han
var minderårig, har försökt
hjälpa alla de utsatta flick-
orna så gott han kunnat ”på
ett anmärkningsvärt moget
sätt”, rapporterar Dagens Ju-
ridik.

16-åringen hade själv be-
gärt 120 000 kronor i kränk-
ningsersättning.

En 45-åring från västkusten
jämför sig själv med den iko-
niske äventyraren Robin
Hood. 

Under tre år ska han tjänat
upp mot  en miljon på att
sälja piratboxar och koder för
betal-TV-kanaler. Han stäm-
des av tv-distrubutörerna
Comhem, Canal Digital och
Viasat, skriver GP och Da-
gens Juridik. 

45-åringen erkände hälf-
ten av den påstådda verk-
samheten. Han döms för
brott mot lagen om förbud
beträffande viss avkodnings-
utrustning till tio månaders
fängelse och 17,8 miljoner
kronor i skadestånd.

I polisens förhör utveck-
lade mannen vad han påstod
låg bakom den olagliga verk-
samheten: 

– Jag säger att jag är Robin
Hood. Det är många familjer
som annars inte skulle ha
haft råd med de här kana-
lerna. Det rättfärdigar väl
inte det jag gjort, men det är
därför – och för vinnings
skull också, sa mannen i po-
lisförhör.

Mannen påstår att utgif-
terna var så omfattande att
hann inte gjorde någon vinst.
I domstolen nämnde han yt-
terligare en olägenhet:

– Det var problem med
sändningarna nästan varje
kväll och jag fick aldrig vara
ifred eftersom användarna
hörde av sig. Jag hade tänkt
sluta men hann inte innan
polisen gjorde tillslag.

Dömdes till fängelse
och miljonskadestånd

ID-kapad fick skadeståndet 
fyrdubblat av Hovrätten

”Jag säger att jag är Robin Hood. 
Det är många familjer som annars
inte skulle ha haft råd med de här 
kanalerna. 

JÄMFÖRDE SIG MED ROBIN HOOD
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8.38 Deras rörelser har följts och kartlagts under ett par veckor. Nu 
är det snart dags. Tillslaget är nära. Åklagaren Sofia, som går igenom 
sina nyinkomna ärenden medan hon inväntar samtalet, är väl förbe-
redd. Hon vet att nästa gång telefonen ringer, då har med stor säker- 
het narkotikaleveransen beslagtagits och de misstänkta gripits. 12.30 
Sofia står vid kaffeautomaten och pratar med kollegan John. Han 
är också åklagare, och har ett viktigt framträdande i rätten att 
förbereda. Men först ska han besluta om en husrannsakan, då en 
person som är misstänkt för dataintrång precis har ringats in av  
polisen. 15.53 En misstänkt rånare har begärts omhäktad. I egenskap 
av förundersökningsledare beger Sofia sig mot tingsrätten.

Vill du att varje dag ska vara den viktigaste – och är du nyfiken på
hur det är att vara åklagare? Läs mer på www.aklagare.se

Hos oss finns 
ingen vanlig  
arbetsdag
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TVISTER OCH SKADESTÅND

NOTERAT

Ersättning till de som drabbades
av sterilisering vid könsbyte 
Regeringen föreslår att kra-
vet på sterilisering vid köns-
byte – som gällde fram till
2013 – ska kunna ger ersätt-
ning till de drabbade. 

Tidigare var det ett krav i
könstillhörighetslagen att
genomgå sterilisering i sam-
band med könsbyte.

I praktiken avskaffades
tvångssteriliseringarna
2012 när en kammarrätts-
dom konstaterade att kravet
stred mot Regeringsformen
och Europakonventionen.
Kravet togs bort med tanke
på de internationella kon-
ventioner och andra överens-
kommelser om mänskliga
rättigheter som Sverige har
förbundit sig att följa, rap-

porterar Dagens Juridik.
Regeringen vill nu att de

som har tvingats att sterili-
sera sig ska få skadestånd av
staten.. 

Lagförslaget ska arbetas
fram som en departe-
mentspromemoria inom re-
geringskansliet.  Folkhälso-
minister Gabriel Wikström
beskriver kravet på sterili-
sering som  ett ”uttryck för
ett synsätt som samhället
och regeringen idag menar
är fel och tar avstånd ifrån”. 

Utformningen av lagstift-
ningen, samt belopp för er-
sättningen, ska utredas inom
regeringskansliet. Tanken är
att lagen ska kunna träda i
kraft i juli 2018. FO
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TVISTER OCH SKADESTÅND

STÄMNINGAR

Här är några av de mest
spektakulära internationella
stämningsansökningarna under 
de senaste tolv månaderna.

AMERIKANSKA 
STÄMNINGAR 
2016

Mitt under kuppen blev bankrå-
naren Todd Kirkpatrick avbruten. Den
lokala sheriffen anlände nämligen till
platsen. Brottslingen höjde sitt vapen
mot en av poliserna. Denne svarade
med att skjuta honom två gånger. Nu
stämmer den inspärrade Kirkpatrick
Snohomish County i delstaten 
Washington på 6,3 miljoner dollar.
Han menar att sheriffen tagit till
onödigt våld.

Rånade bank
– stämmer
sheriffen
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STÄMNINGAR

Ishockeystjärnan Grant
Ledyard var under många år
en nyckelspelare i Buffalo
Sabres. Under den här perio-
den – 2003 – arrangerade han
ett födelsedagskalas för sin
son. En elvaårig flicka råkade
få ett slag över läppen. En fy-
raåring var oförsiktig med en
golfklubba av plast. En av el-
vaåringens tänder slogs ut.
Hockeystjärnans familj be-
sökte henne dagen efter med

presenter ett krya på dig-
kort. De upplevde dramat
som överspelat.

Så var inte fallet. Tolv år
senare stämde flickan både
hockeyfamiljen samt pojkens
mamma. Orsaken var de ska-
dor hon fått på kalaset. Hös-
ten 2015 gjorde en domare
bedömningen att stämningen
mot mamman ska läggas ned,
men att processen mot famil-
jen Ledyard ska fortsätta.

En 20-årig juridikstude-
rande vid King’s College i
London hotar att stämma
chokladgiganten Nestlé. 
Orsaken är att hon köpt en 
åttapack av kexchokladen 
Kitkat, som inte innhöll 
något kex. 

Juridikstudenten upple-
ver att en livskonsumtion 
av chokladprodukten är en 
skälig ersättning. Den förlust
hon lidit uppgavs vara av
både ”monetär och känslo-
mässig” natur.  Nestlé har
ännu inte svarat på studen-
tens utspel.

Fick inget 
kex–krävde 
gratis godis

Stjärnan stäms 
för tolv år gammalt
barnkalas

”Apan ska 
ha upphovsrätt
till sin selfie”

Den indonesiska
makaken Naruto grep-
pade efter fotografen Da-
vid Slaters kamera. Apan
råkade komma åt avtryck-
aren med en väl spridd
selfie som resultat. Djur-
rättsorganisationen Peta
ansåg att Naruto – och
inte Slater – skulle räknas

som upphovsman. Därför
stämde de naturfotogra-
fen.

En domare i San Fran-
cisco slog i januari 2016
fast att det trots allt är
Slater som äger rättighe-
terna till bilden.

”Även om kongressen
och presidenten kan

utvidga upphovsrättslag-
stiftningen till att gälla
djur såväl som människor
så finns det inga indika-
tioner på att de gjorde så i
lagtexten”, menade doma-
ren William Orrick i ett
preliminärt beslut som re-
fererades av nyhetsbyrån
AFP.
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Grant Ledyard,till vänster,
försvarar mot Bostons 
anfallare. Bild från 1999 då
Ledyard spelade för Ottawa
Senators.
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En känd stämningsansökan
från 1990-talet gäller en
kvinna som fått hett kaffe
spillt över sig I samband med
ett besök på McDonalds. En
kvinna i Victorville i Kalifor-
nien ville åstadkomma något
liknande. Hon menade att
hon fått andra gradens
brännskador av hamburger-

kedjans kaffe och ansåg att
10 000 dollar var skälig er-
sättning. Som bevis presen-
terade hon bilder och andra
medicinska dokument. Vid
närmare granskning visade
det sig at bilderna hämtats
från internet. 

Nu har hon åtalats för för-
säkringsbedrägeri.

  
 

 

KÄLLOR. ASSOCIATED PRESS, AFP, DAILY MAIL, DAILY REPORT, FACES OF LAWSUITABUSE, TECHTIMES.
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En 28-årig man i Sibirien
stämmer dataspelsföretaget
Bethesda. Orsaken är att de-
ras populära spel Fallout 4
enligt stämningsansökan in-
neburit att mannen förlorat

både sitt arbete och sin fru. 
”Jag trodde inte att spelet

skulle vara så beroendefram-
kallande” menar mannen. 

Han begär motsvarande 
60 000 kronor i kompensation.

Förlorade arbete och fru
stämmer spelföretaget

”Barnet kramade
mig för hårt”

Skadades när
hon sms:ade 
– fick storbelopp2012 besökte Jennifer

Connell brorsonen Sean Ta-
ralas åttaårskalas. När Tarala
upptäckte att Connel anslutit
till festligheterna blev han så
upprymd att han hoppade in i
hennes famn. Connel ram-
lade och skadade ena handle-
den. 

Nu har Connel stämt bror-
sonen för vårdkostnaderna.
Pojken ”borde ha vetat att en
så kraftfull hälsning kunde få
dessa följder”, menar hon i
stämningen. Skadan gör sig

fortfarande påmind. Connel
exemplifierar med att hon
vid en bjudning nyligen hade
svårt att hålla i bufféfatet.

127 000 dollar är rimlig
kompensation för den oakt-
samma kramen, menar hon. 

Efter 20 minuters över-
läggning beslutade en jury
att inte gå på Connels linje.

Fejkade bevis 
åtalas för bedrägeri

En kvinna i Georgia skick-
ade sms samtidigt som hon
gick in i en stege som använ-
des i samband med underhåll
av en fastighet. Runt stegen
fanns röda varningskoner.
Hon fördes i ambulans till
sjukhus med lättare skador.
Senare stämde hon det bolag
som var ansvarigt för under-
hållsarbetet. Juryn menade
att hon själv endast var till
åtta procent skyldig till att

incidenten ägt rum. Därför
dömde de bolaget att betala
175 000 dollar i skadestånd
till henne.
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Internationella opinionsföretaget Harris Poll har låtit bolagsjurister ranka de 
amerikanska delstaterna efter hur deras legala klimat. 1 200 jurister deltog i 
undersökningen som anses vara en bra barometer för hur skyddade bolagen är 
för stämningar i de olika staterna. 

DELSTATERNA DÄR DET ÄR

SÄMST ATT BLI STÄMD

BÄSTA
DELSTATERNA
1. Delaware
2. Vermont
3. Nebraska
4. Iowa
5. New Hampshire
6. Idaho
7. North Carolina
8. Wyoming
9. South Dakota
10. Utah

VÄRSTA 
DELSTATERNA
1. West Virginia
2. Louisiana
3. Illinois
4. Kalifornien
5. Alabama
6. New Mexico
7. Florida
8. Mississippi
9. Missouri
10. Arkansas

10 10

KÄLLA: INSTITUTE FOR LEGALREFORM
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CHRISTER DANIELSSON
Advokat och delägare 
Danielsson & Nyberg
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Legally yours krönikör Christer Danielsson, grundare på
Danielsson & Nyberg och vice ordförande i Advokatsam-
fundet, reflekterar över de dramatiska skillnaderna i 
byråbranschen under de senaste 25 åren.

DÅ&NU

25år
i branschen

AFFÄRSJURIDIKENS
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’’
ÄR MAN PÅ PROCESSAVDELNINGEN ARBETAR
MAN BARA MED PROCESSER, I VÄRSTA FALL
UNDER ÅRATAL I EN UNDERORDNAD ROLL I EN
ELLER ETT FÅTAL STORA PROCESSER.

år är det 25 år sedan jag började på affärsjuri-
disk advokatbyrå (den hette Lagerlöf & Leman och
var Sveriges största). Det har fått mig att reflek-
tera över skillnader mellan då och nu. 
De är många.
En första gäller vad man som juridikstudent vet

om affärsjuridikvärlden och dess aktörer. För egen
del – och det tror jag gällde många av mina gene-
rationskamrater – visste jag inte ett dyft. De affär-
sjuridiska byråerna var en okänd värld. Jag sökte
till två av dem, men det var bara för att de var de
största (Mannheimer Swartling var den andra).
Vad byråerna egentligen gjorde och vad som
skilde dem åt hade jag ingen aning om (det var
mycket som skilde dem åt insåg jag småningom).
Idag är det helt annorlunda. 
På utbildningsorterna ordnas årliga arbets-

marknadsdagar där byråerna presenterar sig.
Många byråer bjuder in studenter till studiebesök.
Ett stort antal studenter har sommarpraktik-
tjänstgöring på de affärsjuridiska byråerna. Allt
det här gör att när det väl blir dags att söka jobb
vet de sökande ganska mycket om sina  presum-
tiva arbetsgivare. Istället för ett skott i blindo –

som i mitt fall – har man ofta en ganska god bild
av vad som väntar.
Och när man väl fått jobb är skillnaderna också

mycket stora nu jämfört med för ett kvartssekel
sedan.

En skillnad gäller hur dokument produceras.
När jag började på Lagerlöf & Leman förväntades
vi biträdande jurister tala in våra brev, pm, avtal
och vad det nu var i en liten bandspelare (s.k. dik-
tafon) varefter bandet – ja, det var ett kassetband –
lämnades till en sekreterare som skrev ut texten
på papper.
Jag gjorde därefter justeringar för hand och

lämnade tillbaka dokumentet till sekreteraren för
ny renskrift. Och så fortsatte det till dokumentet
ansågs färdigt. Idag finns det väl knappast någon
biträdande jurist som inte skriver sina texter själv
från ax till limpa på sin dator. 
Inte heller fanns det då – till skillnad från nu –

några interna eller externa mallbankar där man
kunde fiska upp utkast till den handling man
skulle producera. I regel fick man – bokstavligt
talat – börja med ett vitt papper. Man hade tur om

I
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någon äldre kollega försåg en med något exempel
på vad som tidigare gjorts inom området.

Skillnaderna är minst lika stora i fråga om hur
man kommunicerar med omvärlden. När jag bör-
jade fanns inga mobiltelefoner och ingen e-mejl.
Om jag ville skicka ett dokument lät jag posta det
(någon gång budades det, i alla fall om mottaga-
ren också fanns i Stockholm). Var det riktigt bråt-
tom användes faxen (som väl de yngsta bitisarna
inte ens vet vad det är). Jämför detta med idag. 
Min egen kommunikation med klienter, mot-

parter och andra sker nästan uteslutande med e-
mejl. Vanlig post förekommer knappast längre.
Visserligen används bud rätt ofta, men då mest för
att man i så kallad hard copy ska få det man redan
mottagit per e-mejl som soft copy (för övrigt ofta
ett rent resursslöseri; det räcker med mejlversio-
nen).

Den här teknikskillnaden har haft en stark in-
verkan på de byråverksamma juristernas arbetssi-
tuation, ung som gammal. För ett kvartsekel sedan
kunde jag posta ett avtalsutkast till motpartsom-
budet och förväntas få svar med posten om några
dagar. Nu kommer svaret ofta inom några timmar.
Tempot har alltså höjts enormt jämfört med när jag
började i branschen. 
Det har i själva verket gått så långt att det upp-

fattas som märkligt om man inte responderar täm-
ligen omgående, oavsett när i veckan det är. Jag har
därvid noterat en glidande förskjutning i mitt eget
beteende på det sättet att jag numera inte gör
någon större åtskillnad mellan vardag och helg.
Får jag ett e-mejl en lördag dröjer jag sällan till
måndagen med att svara. 
Detsamma verkar gälla för de flesta andra. Allt vi

kan tänkas behöva för arbetet finns ju tillgängligt
på eller via den dator vi ofta bär med oss, och under
alla förhållanden kan vi kommunicera skriftligen
med den smartphone vi alltid har tillhands, dag
som natt, i Sverige som varthelst i världen. Den
nya tekniken har helt enkelt – på gott och ont –
suddat ut gränsen mellan arbetstid och ledig tid,
mellan arbete på kontoret och ledighet i hemmet.

Ytterligare en påtaglig skillnad för den unge
biträdande juristen då och nu är vilka frågor hon
eller han förväntas arbeta med. Som jag nämnde

var min första arbetsgivare den tidens största af-
färsjuridiska byrå. Trots storleken – drygt 100 ju-
rister vill jag minnas – fanns ingen specialisering
att tala om. Ena dagen kunde jag upprätta ett ut-
kast till aktieöverlåtelseavtal, nästa kunde jag följa
med en äldre kollega på en rättegång i tingsrätten
och tredje dagen kunde jag biträda på en bo-
lagsstämma. 
Vi arbetade kort och gott med allt mellan him-

mel och jord så länge det rymdes inom det vida be-
greppet affärsjuridik (och ibland med annat också,
om den som begärde biträde var nog viktig för
byrån – så kallad VD-juridik, såsom rattfyllor och
skilsmässor).
Idag är det som bekant annorlunda. De stora af-

färsjuridiska byråerna har drivit fram en hög grad
av specialisering redan från unga år. Lite förenklat:
Är man på processavdelningen arbetar man bara
med processer, i värsta fall under åratal i en unde-
rordnad roll i en eller ett fåtal stora processer. Är
man på M&A-avdelningen arbetar man bara med
transaktioner och får i värsta fall ägna mycket av
sina första år på byrån åt det tröstlösa arbetet att
granska dokument i samband med företagsöverlå-
telser, det så kallade DD-träsket. Etc, etc. 

Detta är en olycklig utveckling. Det är inte
bra för den unge juristens utveckling, hävdar jag,
att under långa tider bara arbeta med ett litet uts-
nitt av affärsjuridiken. Jag är övertygad om att man
i slutänden blir en bättre advokat – i meningen be-
trodd och skicklig rådgivare till klienten – om man
från första dagen och ganska långt fram i karriä-
ren kan växla mellan arbetsuppgifter från affärsju-
ridikens olika fält, kanske inte på daglig basis men
i alla fall så att juristen inte årsvis blir sittande med
samma typ av frågor. Det är – på nutidssvenska –
en betydande utmaning för de stora affärsjuridiska
advokatbyråerna att organisera sin verksamhet så
att detta omväxlingsbehov kan tillgodoses samti-
digt som man möter klienternas krav på specia-
listkunskaper.

Detta var några reflexioner efter ett kvartsse-
kel i branschen. Sammanfattningsvis kan man
kanske säga att det i regel är samma juridiska frå-
geställningar vi är satta att hantera nu som då,
men hur vi gör det skiljer sig mycket åt.

DET ÄR INTE BRA FÖR DEN UNGE JURISTENS 
UTVECKLING, HÄVDAR JAG, ATT UNDER LÅNGA
TIDER BARA ARBETA MED ETT LITET UTSNITT
AV AFFÄRSJURIDIKEN.’’
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Fler ensamdomare
– konkret hot 
mot rättssäkerheten

KOMMENTAR

ARTIKELN HAR TIDIGARE PUBLICERATS I  BLENDOW LEXNOVA

www.lexnova.se

Roberth Nordh belyser de 
nya förutsättningarna för 
en-domarsits och de bedöm-
ningssvårigheter som den 
enskilde domaren kan komma
att ställas inför.

ROBERTH NORDH   | Docent, före detta hovrättsråd. Numera verksam som rådgivare och expert i processrätt.
Författare till bland annat bokserien Praktisk process  |  www.roberthnordh.se

slutet av november 2015 landade en
ny proposition från regeringen på riksda-
gens bord, prop. 2015/16:56 om ökad endo-
marbehörighet i tvistemål.

Enligt 1 kap. 3 a § RB gäller följande rö-
rande tingsrätts sammansättning vid hu-
vudförhandling i tvistemål. Rätten är som

huvudregel domfor̈ med tre lagfarna do-
mare. Hålls huvudfor̈handling i for̈enklad form ska
rätten bestå av en lagfaren domare. Även i annat
fall får rätten bestå av en lagfaren domare, nämli-
gen om rätten anser att det tillräckligt att en do-
mare sitter i rätten och parterna samtycker till det
eller målet är av enkel beskaffenhet. 

Som framgår av lagtexten har man att skilja mel-
lan å ena sidan de fall då det är lämpligt med endo-

I
↳
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marsits och å andra sidan mål av enkel beskaffen-
het (som alltid är lämpliga för ensam domare), ef-
tersom parterna i sistnämnda fall inte har något
inflytande på rättens sammansättning.

I motiven (prop. 1988/89:95) nämns som exem-
pel på mål av enkel beskaffenhet att det av hand-
lingarna verkar framgå att svarandens inställning
har mer att göra med betalningssvårigheter än
med sakliga invändningar mot kravet. Vidare sägs
att sådana förmögenhetsrättsliga mål där det är
fråga om någorlunda lättillämpade rättsregler, ex-
empelvis vardagliga mål inom köprätten och av-
talsrätten, ofta bör kunna bedömas som enkla om
bevisningen inte är omfattande. Det ligger däre-
mot i sakens natur att mål som rör stora värden
ofta är mer komplicerade och av den anledningen
inte kan avgöras av en enda domare med stöd av
regeln om enkel beskaffenhet.

När det gäller att bestämma om ett mål lämpli-
gen kan avgöras av en domare utan att målet är av
enkel beskaffenhet anförs i motiven att det gene-
rellt kan sägas att det inte bör komma i fråga att
mål med omfattande muntlig bevisning avgörs
med endast en domare. Om det förekommer svåra
rättsfrågor bör det i regel också föranleda att tre
domare dömer. Domarens egna kunskaper och er-
farenheter kan också i viss mån inverka på bedöm-
ningen.

Det nya förslaget
Regeringen föreslår nu att tingsrätten vid huvud-
förhandling ska vara domför med en lagfaren do-
mare, om det med hänsyn till målets omfattning
och svårighetsgrad är tillräckligt att en domare sit-
ter i rätten.

Förslaget innebär att parternas inflytande över
sammansättningen tas bort och att det nuvarande
”tillräcklighetskriteriet” förtydligas med att be-
dömningen ska grundas på målets omfattning och
svårighetsgrad.

I författningskommentaren anges närmare rikt-
linjer för bedömningen av när det är tillräckligt
med endomarsits. Beträffande målets omfattning
sägs att en tumregel kan vara att om förhandlingen
beräknas pågå i flera dagar, om det ska hållas ett
stort antal förhör eller om utredningen i övrigt är
vidlyftig bör som regel rätten bestå av tre domare.
När det gäller målets svårighetsgrad avses med
det inte bara den juridiska komplexiteten i
frågeställningarna utan också till exempel hur in-
vecklade de åberopade grunderna för talan är. Om

’’
FÖRSLAGET INNEBÄR ATT PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER
SAMMANSÄTTNINGEN TAS BORT OCH ATT DET NUVARANDE
’TILLRÄCKLIGHETSKRITERIET’ FÖRTYDLIGAS MED ATT 
BEDÖMNINGEN SKA GRUNDAS PÅ MÅLETS OMFATTNING
OCH SVÅRIGHETSGRAD.

↳
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’’
TROTS HÖGSTA DOMSTOLENS STÄNDIGT ÅTER-
KOMMANDE PEKPINNAR ÄR ANDELEN BEVILJADE
PRÖVNINGSTILLSTÅND ALLTFÖR LÅG OCH HAR
INTE MÄRKBART FÖRBÄTTRATS UNDER ÅREN.
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en rättsfråga kräver en omfattande rättsutredning
är det ofta inte tillräckligt med en domare i rätten.
Om ett mål har prejudikatintresse kan det innebära
att dess svårighetsgrad medför att tre domare bör
sitta i rätten. Å andra sidan måste inte prejudika-
tintresset alltid kräva tredomarsits. Det finns t.ex.
frågor som visserligen är olösta i praxis, men som
ändå inte kan anses vara så komplicerade att målet
av det skälet förhindrar ett avgörande i endomar-
sits. Rätten ska göra en samlad bedömning av
målets omfattning och svårighetsgrad i varje en-
skilt fall. Rätten bör vidare inhämta parternas syn-
punkter och argumentation i domförhetsfrågan
innan beslut fattas.

Konsekvenser av att parternas 
inflytande tas bort
De exempel som nämns i författningskommenta-
ren på när ett mål inte är lämpligt att avgöras av
ensam domare lämnar enligt min mening ett
mycket stort utrymme för endomarbehörighet. Ut-
tryck som ”flera dagar”,
”stort antal förhör”,
”vidlyftig utredning”
och ”omfattande rätts-
utredning” saknar
emellertid en tydlig
norm att prövas mot
och ger den enskilde do-
maren ett betydande
tolkningsutrymme.

I propositionen görs
tvärsäkra uttalanden
om att det saknas fog
för oron att förslaget
kommer att försämra
rättssäkerheten och att ett genomförande av försla-
get tvärtom kommer att leda till ett mer effektivt
resursutnyttjande med bibehållen rättssäkerhet.
Dessa påståenden bygger enligt min mening på
mycket bräcklig grund. Jag menar att det kommer
att finnas en betydande risk för att enskilda domare
missbedömer möjligheten att kunna leverera
samma kvalitet i dömandet som ensam domare
som vid en tredomarsits.

Just kvaliteten i tingsrätternas avgöranden är en
fråga som är särskilt viktig med tanke på det un-
dantagslösa kravet på prövningstillstånd i hovrät-
ten. Också i denna fråga menar jag att regeringen
lämnar en alltför ljus bild av verkligheten.

Enligt regeringen har EMR-reformen visat sig
vara väl avvägd när det gäller utformningen av
reglerna om prövningstillstånd och det saknas
behov av lagändringar för att säkerställa rätts-
säkerheten vid hovrättens överprövning. Reger-
ingen framhåller emellertid också att förslaget
angående tingsrättens sammansättning bör be-
traktas skilt från frågan hur reglerna om pröv-
ningstillstånd i hovrätt tillämpas.

För egen del tycker jag, som framgått, precis
tvärtom. 

Ser man till andelen beviljade prövningstillstånd
i hovrätten när det gäller överklagade domar kan
det knappast hävdas att hovrätterna överlag har
anammat den generösa tillämpning av dispens-
grunderna som lagstiftaren förutsatte vid EMR-re-
formens införande.

Trots Högsta domstolens ständigt återkom-
mande pekpinnar är andelen beviljade pröv-
ningstillstånd alltför låg och har inte märkbart
förbättrats under åren. Undantaget är Svea hovrätt,

som de senaste tre åren
meddelat prövningstill-
stånd avseende
omkring 40 procent av
överklagade tviste-
målsdomar. Hovrätten
över Västra Sverige och
Göta hovrätt synes dä-
remot ha etablerat sig
på en nivå av omkring
en tredjedel, medan
Hovrätten över Skåne
och Blekinge är fast
förankrad på en nivå
under 30 procent. Beak-

tas därutöver ändringsfrekvensen före och efter
2008 blir det uppenbart att av de felaktiga tings-
rättsdomar som tidigare rättades till är det ett be-
tydande antal som inte längre fångas upp av
hovrätterna. Jag har tidigare utförligare beskrivit
detta (se min expertkommentar för december
2011).

Att genomföra en förändring av tingsrättens
sammansättning som innebär att fler mål än idag
ska avgöras av ensam domare i stället för med tre
domare framstår, i ljuset av den restriktiva håll-
ning hovrätterna generellt har intagit i fråga om
att meddela prövningstillstånd, som ett direkt och
konkret hot mot rättssäkerheten. 

ATT GENOMFÖRA EN FÖRÄNDRING AV TINGSRÄTTENS
SAMMANSÄTTNING SOM INNEBÄR ATT FLER MÅL ÄN
IDAG SKA AVGÖRAS AV ENSAM DOMARE I STÄLLET
FÖR MED TRE DOMARE FRAMSTÅR … SOM ETT DIREKT
OCH KONKRET HOT MOT RÄTTSSÄKERHETEN.’’
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Modernisera 
rättegången ännu mer
– med egna åtgärder

KOMMENTAR

ARTIKELN HAR TIDIGARE PUBLICERATS I  BLENDOW LEXNOVA

www.lexnova.se

Advokat Bengt Bolin ger tips kring
hur man som part på eget initiativ
kan förenkla och effektivisera 
domstolsprocessen, utöver vad som
följer av reformen En modernare
rättegång. 

I kommentaren presenteras även
ett exempel på hur en begäran till
domstolen om olika effektiviserings-
åtgärder kan formuleras.

BENGT BOLIN ADVOKAT VID ADVOKATFIRMAN LINDAHL
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nligt lagmannen K-G Ekeberg, som
utrett saken och utvärderat reformen i
Svensk Juristtidning 2013, sid 169, har re-
formen EMR, en modernare rättegång,
genom bland annat modern teknik och
tidplaner effektiviserat domstolsproces-
sen. Reformen har fallit väl ut.

Mina reflektioner och förslag nedan gäl-
ler framför allt ”ordinarie” rättegångar i domstol,
det vill sägade som inte är för små, inte för stora
och som har kvalificerade ombud på båda sidor. I
sådana kan i vissa fall föreligga skäl eller omstän-
digheter hänförliga till parter, ombud eller saken
som gör att processen inte kan eller önskas drivas
med högsta effektivitet. Men in dubio bör sådana
processer drivas effektivt; och det finns potential
för ytterligare förbättringar i det avseendet.

För den som delar denna uppfattning följer först
några exempel på regler i rättegångsbalken och dä-
refter några förslag till hur man med stöd av dessa
kan söka effektivisera handläggningen ytterligare.

I skiljeförfaranden används regelmässigt medel
för att effektivisera processen ytterligare, och det
finns gott stöd i befintliga regler för att effektivi-
sera domstolsprocessen ytterligare, om viljan finns.

Stämningsansökan
Kärandens skyldigheter såvitt avser stämningsan-
sökan framgår av 42 kap 2 § rättegångsbalken. En-
ligt Fitgers kommentar till rättegångsbalken
måste käranden utmärka vilka av i stämningsan-
sökan angivna fakta som han eller hon åberopar
som rättsfakta. Lämpligast görs detta enligt Fitger
genom att rättsfakta redovisas under särskild ru-
brik. Han hänvisar därvid även till materiell pro-
cessledning, regeln i 42 kap 8 § andra stycket.
Sanktioner finns i 18 kap 6 § rättegångsbalken. Här
finns anledning för alla som skriver långa berät-
telser under rubriken ”Grunder med mera”, att
överväga att lämna detta, eller att vara beredd på
att bli uppmärksammad på att det inte gillas.  

Processlagberedningen föreslog 1943 enligt Fit-
ger att de åberopade omständigheterna om möjligt
borde tas upp i särskilda med nummer försedda
punkter. 

Lagtexten innehåller inte någon sådan uttryck-
lig rekommendation.

Fitgers redovisade uppfattning är dock att det
många gånger är lämpligt att käranden utformar
sin ansökan i enlighet med vad beredningen an-
förde.

I 42 kap 2 § första stycket, tredje punkten rätte-
gångsbalken, står att bevisuppgift skall lämnas i
stämningsansökan, något som ofta underlåts.

Om käranden har några önskemål om hur målet
skall handläggas bör han enligt andra stycket av
42 kap 2 § rättegångsbalken ange dessa i stäm-
ningsansökan. Här ges alltså ett utrymme för kä-
randen redan från början. 42 kap 6 § rättegångs-
balken anger att så snart lämpligen kan ske bör
parterna höras om målets handläggning. 

Svaromålet
42 kap 7 § rättegångsbalken anger vad svaranden
har att iaktta avseende svaromålet. Om käromålet
bestrids skall svaranden enligt tredje punkten ange
grunden för detta med yttrande rörande de om-
ständigheter som svaranden vill anföra. Med grun-
den avses alla de sakinvändningar som svaranden
vill lägga till grund för ett eventuellt bestridande
av käromålet. Det kan som Fitger anger vara för-
nekande av kärandens omständigheter, förnekande
av de påstådda rättsliga konsekvenserna (rättsin-
vändning), eller åberopande av motfakta. Om sva-
randen bestrider av käranden åberopade omständig-
heter behöver svaranden i allmänhet inte åberopa
”icke-existensen” av omständigheten.

Fitgers uppfattning rörande 42 kap 7 § första
stycket rättegångsbalken är att ett svaromål till
form och uppställning bör, såvitt möjligt, anpas-
sas efter hur stämningsansökan utformats. Om de
av käranden åberopade omständigheterna uppta-
gits i särskilda med nummer försedda punkter bör
svaromålet alltså delas upp på motsvarande sätt.

I förlängningen gäller att om svaranden vid
skriftligt svaromål brister i uppfyllandet av sina
skyldigheter enligt andra och tredje punkterna kan
i vissa fall tredskodom meddelas (42 kap 11 §, 44
kap 7 a § och b § rättegångsbalken).

Rättens sammanställning
Enligt 42 kap 16 § rättegångsbalken skall rätten
om det är till fördel för handläggningen av målet
göra en skriftlig sammanställning av parternas yr-
kanden och invändningar samt de omständigheter
som dessa grundas på. Kloka lagtextord, och enligt
min uppfattning är det in dubio alltid till fördel för
handläggningen av målet.

Med Fitgers ord ger en sådan sammanställning
såväl rätten som parterna en god överblick över
processen och tvingar parterna att precisera sina
ståndpunkter. Motivens utgångspunkt (prop 2004/

’’
JAG VILL ÄVEN SLÅ ETT SLAG FÖR DEN
TIDSVINNANDE GODA TONEN ATT GE IN
SAMTLIGA INLAGOR PER E-MAIL MED
KOPIA TILL MOTPARTSOMBUDET.

E
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05:131, sid 131) är att sammanställningen upprät-
tas successivt under förberedelsen av målet.

I linje med de moderna hjälpmedel som domsto-
larna tillämpar i övrigt tycker jag att rätten så snart
som möjligt bör upprätta en ordbehandlingsbar
skriftlig sammanställning i Word av respektive
parts yrkanden och grunder, och den bör tillställas
parterna för att underlätta lämnande av tydliga och
överblickbara kommentarer. Rätten förbehåller sig
”masterversionen” och respektive part kan föreslå
justeringar i ändringsmarkerad text, som tillställs
rätten och motparten i ordbehandlingsbart skick
som det sedan är upp till rätten att acceptera eller
förkasta. Detta skulle göra det tydligt och klart hur

långt förberedelsen kommit såvitt avser yrkanden
och grunder, två av de centrala grundpelarna för
förberedelsen.

I detta sammanhang vill jag även slå ett slag för
den tidsvinnande goda tonen att ge in samtliga in-
lagor per e-mail med kopia till motpartsombudet.

Ett efterföljande sammanträde för muntlig för-
beredelse skulle i princip endast gå ut på att ge-
mensamt slutfärdigställa dokumentet och klara ut
eventuella oklarheter kring detta. Därvid kan föl-
jande noteras:

Rätten kan med stöd av 42 kap 16 § rättegångs-
balken förelägga parterna att lämna underlag för
sammanställningen. Uppfattningen i Fitgers kom- ↳

’’
DEN PART SOM INTE LOJALT MEDVERKAR TILL
EN EFFEKTIV PROCESS IN DUBIO ÄR INTE SÅ
SKYDDSVÄRD. 
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mentar är att rättens möjlighet att begära att par-
terna lämnar underlag för sammanställningen bör
tillämpas återhållsamt, men detta är alltså något
annat och mer extensivt än att be parterna kom-
mentera rättens skriftliga sammanställning. Des-
sutom avsåg den anbefallna återhållsamheten
framför allt risken för att öka parternas rätte-
gångskostnader. Min uppfattning är att varje åt-
gärd med en sådan sammanställning snarare i de
flesta fall skulle sänka parternas rättegångskost-
nader.

Sammanträde för muntlig förberedelse
I anslutning till en sådan sammanställning kom-
mer bestämmelsen 42 kap 14 § rättegångsbalken i
spel; rätten bör före sammanträde eller fortsatt
skriftväxling tillställa parterna en förteckning över
de frågor som bör tas upp under den fortsatta hand-
läggningen, det som Ekelöf kallar en spörsmåls-
promemoria.

Lämpligen sätter rätten in frågorna i sin sam-
manställning. Sådana frågor underlättar också för
parterna att uppfylla sin skyldighet enligt 42 kap
14 § rättegångsbalken att före sammanträdet sätta
sig in i saken på sådant sätt att ytterligare sam-
manträde för förberedelse om möjligt inte behövs.
Fitger anger att rätten vid avgörande av vilken
form förberedelsen i olika skeden ska ha bör fästa
stor vikt vid parternas önskemål och rekommen-
dationer, även om det slutligen faller på rättens an-
svar att målet handläggs på ett ändamålsenligt
sätt. Se 42 kap 9 § första stycket rättegångsbalken.

I 42 kap 9 § tredje stycket rättegångsbalken finns
en presumtion för att förberedelsen skall vara
muntlig sedan ett skriftligt svaromål kommit in.
Det må så vara, men som framgått är min uppfatt-
ning att en muntlig förberedelse bör föregås av en
sammanställning enligt 42 kap 16 § rättegångs-
balken som parterna haft möjlighet kommentera
före sammanträdet.

Det finns vid flera domstolar föredömen på detta
område, där till exempel sammanställningar över
grunder upprättas tidigt och används som tydliga
riktmärken för förberedelsen. Men det finns ut-
rymme för många fler. 

Ombudsåtgärder
Den kärande som ansluter sig till min inställning
ovan och önskar söka få domstolen på samma linje
skulle kunna tänkas, med stöd av angiven argu-

mentation, framställa en begäran därom. En sådan
begäran redan i en stämningsansökan skulle till
exempel kunna se ut som den nedan, och delar av
den skulle kunna användas i andra skeden av rät-
tegången: 

”Utifrån 42 kap 2 § första stycket samt 42 kap 6 §
tredje stycket rättegångsbalken framställs följande
önskemål rörande målets handläggning.

Med stöd av Peter Fitgers kommentar till 42 kap
7 § rättegångsbalken hemställes att motparten vid
utfärdandet av stämning föreläggs anpassa sitt
svaromål till form och uppställning efter hur
denna stämningsansökan utformats, och att num-
reringen i stämningsansökan därvid används som
referens.

Käranden hemställer vidare att rätten, när så-
dant svaromål inkommit, upprättar en skriftlig
sammanställning över parternas respektive yrkan-
den och grunder, jämlikt 42 kap 16 § rättegångs-
balken. Käranden bedömer [även mot bakgrund av
tidigare kontakter mellan parterna] att detta vore
till stor fördel för handläggningen av målet. Vid
behov kan säkert parterna tillhandahålla stäm-
ningsansökan respektive svaromål i lämplig ord-
behandlingsbar form. Käranden föreslår att rättens
sammanställning, så snart den upprättats, tillställs
parterna i ordbehandlingsbar form varefter re-
spektive part bereds möjlighet att i ändringsmar-
kerad text ange eventuella kommentarer till
sammanställningen.

Käranden hemställer vidare att rätten utifrån 42
kap 14 § rättegångsbalken före ett sammanträde
för muntlig förberedelse tillställer parterna en för-
teckning över de frågor som rätten anser bör tas
upp, och att respektive part också föreläggs ange
sina frågor, inför sådant sammanträde. Detta för
att säkerställa att förberedelsen om möjligt kan av-
slutas vid det första sammanträdet, på sätt anges i
42 kap 9 § rättegångsbalken, vid behov med un-
dantag för åberopad bevisning. Med denna hand-
läggning ökar också möjligheterna att säkerställa
en effektiv tidsplan enligt 42 kap 6 § fjärde stycket
rättegångsbalken, fram till huvudförhandling.”

Jag har vid olika tillfällen framställt önskemål i
angiven riktning men har inte tagit steget fullt ut
med en begäran som den ovan, även om det ibland
i efterhand visat sig påkallat. Men som sagt, reser-
vationen i inledningen ovan gäller. Samtidigt gäl-
ler att den part som inte lojalt medverkar till en
effektiv process in dubio inte är så skyddsvärd. 

OM KÄRANDEN HAR NÅGRA ÖNSKEMÅL OM HUR
MÅLET SKALL HANDLÄGGAS BÖR HAN ENLIGT ANDRA
STYCKET AV 42 KAP 2 § RÄTTEGÅNGSBALKEN ANGE
DESSA I STÄMNINGSANSÖKAN. HÄR GES ALLTSÅ ETT
UTRYMME FÖR KÄRANDEN REDAN FRÅN BÖRJAN.’’

104_108_Kommentar_Bengt_Bolin  2016-06-17  10.48  Sida 108


	LY_nr_3_Omslag_low_2016
	LY_nr_3_inlaga_low
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108


