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Koreferenten, advokat Lena Frånstedt Lofalk, Sverige:

Inledning

Frågeställningen som ska diskuteras är vilka kriterier som bör beaktas när man bedömer om 
det föreligger en intressekonflikt i advokatverksamhet och, i förlängningen, om det finns 
skäl att lätta på gällande regler som av vissa kan upplevas som alltför stränga. Reglerna om 
intressekonflikter är inte desamma i alla nordiska länder men de har stora likheter och referentens 
förslag skulle i vart fall för svenskt vidkommande innebära en väsentlig liberalisering. 

Bör ledstjärnan vara att försöka uppnå en ”pragmatisk og gennemsigtig”1 reglering 
på det sätt referenten föreslår och i så fall varför? Har dagens regler negativa effekter som bör 
undanröjas?

På det sätt referenten beskriver sitt förslag till uppmjukning verkar det kunna gynna 
både klienter och advokater. Klienten får utan större hinder av intressekonfliktreglerna utöva det 
fria advokatvalet och välja den advokat man vill ha, kanske någon man blivit rekommenderad 
eller någon man använt sig av tidigare och som därför har viss kunskap som gör att ärendet kan 
hanteras både snabbare och billigare. Och advokatens fördel är att han eller hon inte behöver 
tacka nej till uppdraget. Advokaten får således in flera uppdrag och kan tjäna mer pengar. 

Det låter som en win-win situation. Både advokater och klienter blir nöjda. 
Men frågan är om de blir det. Och frågan är vad detta skulle innebära för det förtroende 

som är förknippat med advokattiteln idag. 
Nedan följer några kommentarer till referentens framlagda teser.

Tes 1

Enligt referentens första tes borde det fästas större vikt vid om uppdraget innebär risk för 
maktmissbruk från advokatens sida vid bedömningen av om intressekonflikt ska anses 
föreligga. Man ska därför inte begränsa sig till att bedöma relationen mellan å ena sidan 
klienten och å andra sidan advokaten och övriga på advokatens kontor, utan att man måste 
också titta på själva uppdraget. I uppdrag där det inte finns en självklar lösning utan många 
valmöjligheter är risken att advokaten missbrukar sin makt större och därför ska gränsen sättas 
lågt för vad som ska bedömas som en intressekonflikt i sådana uppdrag. I enklare uppdrag som 
bara kan lösas på ett sätt kan man tolerera väsentligt mer.

Som exempel på enklare uppdrag nämns bland annat rättighetsregistrering och 
rådgivning om innehållet i en okomplicerad rättsregel. Skulle alltså en advokat (eller två 

1  Interessekonflikter i advokatvirksomhed av Mads Bryde Andersen, bind I s. 11
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olika advokater på samma byrå) kunna rådge varsin motpart förutsatt att den rättsregel som 
ska tillämpas är okomplicerad eller rådge två konkurrenter som vill registrera liknande 
varumärken? 

Lösryckt ur sitt sammanhang ser jag problem att använda detta kriterium. Och 
önskvärdheten kan ifrågasättas. För att reglerna om intressekonflikt ska fungera i praktiken 
krävs att reglerna är utformade så att advokaten vid tidpunkten för själva förfrågan från 
klienten kan bedöma om det föreligger en intressekonflikt som gör att advokaten ska tacka 
nej till uppdraget. Inte bara om konflikt kan konstateras utan även om det finns beaktansvärd 
risk för att konflikt uppkommer i framtiden ska advokaten låta bli att ta uppdraget enligt de 
svenska reglerna. Jag kan inte påminna mig att jag under 30 års advokatverksamhet haft något 
uppdrag där jag kommit fram till att det bara finns en enda möjlig lösning. Även om det verkar 
som att det bara finns en lösning, t.ex. vid en registrering av varumärke, så behöver advokaten 
information om klientens verksamhet – förtrolig information – för att utforma ansökan rätt, och 
därmed säkra skydd för det klienten gör och planerar göra, samt förekomma olika motdrag från 
konkurrenter. Dessutom är det inte möjligt att förutse hur ett uppdrag kommer att utvecklas. 
Det som kanske börjat som en enklare rådgivning kan blomma ut i en fullskalig tvist. Och 
normalt är det inte möjligt för advokaten då uppdraget antas att med någon grad av säkerhet 
bedöma om det är en okomplicerad rättsregel som ska tillämpas. Det brukar krävas inhämtande 
av en mängd förtrolig information innan advokaten kan göra sin rättsliga bedömning. 

Slutsatsen är att det är tveksamt om denna måttstock bör ingå som ett delmoment vid 
bedömningen av om det ska anses föreligga en intressekonflikt.    

Tes 2

Referentens andra tes är att hänsyn till sekretess och lojalitet väger olika tungt i olika uppdrag 
och att konflikter som beror på dessa advokatplikter i enklare fall bör kunna avvärjas genom 
avtal mellan advokaten och klienten. 

Min uppfattning är att vi ger oss in på ett sluttande plan om vi tillåter att advokaten 
börjar förhandla med klienter om att de ska avstå från klientförmåner som följer av de etiska 
reglerna, alldeles oavsett om det gäller enklare uppdrag eller uppdrag där resultatet (eller en 
del av det) blir offentligt, exempelvis vid hjälp med registrering i olika offentliga register. 
Återigen måste man fråga sig vad som motiverar en sådan inskränkning av klientförmånerna? 
Är det för att det inte anses motiverat att klienten tillförsäkras dessa klientförmåner vid just 
denna typ av uppdrag? I så fall borde de uppdragen väl snarare undantas generellt istället för 
att vissa klienter får åtnjuta förmånerna medan de som accepterar – eller känner sig tvingade 
att acceptera – advokatens krav på friskrivning berövas dem?

Referenten nämner också alldeles kort möjligheten till klientsamtycke och inrättandet 
av så kallade ”chinese walls” som ett medel att i vissa fall undanröja intressekonflikter som 
beror på sekretesskäl men den närmare diskussionen om detta förs under teserna 6 och 7. 
Därför vill jag här bara väcka frågan; i vems intresse ligger det att tillåta att de advokatetiska 
reglerna och särskilt intressekonfliktreglerna blir en förhandlingsfråga?

Tes 3  

Enligt tes 3 spelar ”appearance-hensynet” en stor roll vid bedömning av om det föreligger 



267

Interessekonflikter i advokatvirksomhet

en intressekonflikt, dvs. hur saken ter sig för en utomstående betraktare som inte alls har 
kännedom om konkreta risker. Det hävdas att om en sådan utomstående betraktare rimligen 
kan anta att det finns en risk för att advokaten beaktar ovidkommande intressen så är det redan 
av det skälet enligt dansk rätt fråga om en intressekonflikt, även om det konkret inte finns risk 
för missbruk. 

Detta är en mycket sträng hållning om det förhåller sig på det sättet enligt dansk 
advokatetik. Enligt min uppfattning skulle en sådan utomstående betraktares uppfattning inte 
i sig medföra att det ansågs föreligga en intressekonflikt enligt den svenska advokatetiken. 

Jag läser det utdrag ur Höjesterets dom som referenten hänvisar till som stöd för 
sitt påstående på ett lite annorlunda sätt än referenten och tycker att utdraget istället kan 
stämma rätt väl med de svenska etiska reglerna (VRGA). Enligt punkt 4 i 3.2.1 VRGA är 
det intressekonflikt om ”det finns risk för att information som omfattas av advokatens 
tystnadsplikt kan ha betydelse i saken”. Är det inte just det Höjesteret säger när man uttalar att 
det är en intressekonflikt eftersom det kan uppstå fruktan för att information som en advokat 
i kontorsgemenskapen fått i ett tidigare ärende används av en annan advokat som ingår i 
kontorsgemenskapen i ett annat ärende? 

Vid tillämpningen av de svenska reglerna är det risken att sekretessbelagd information 
kan ha betydelse i ett nytt ärende som avgör om det är konflikt. Däremot har det ingen 
betydelse huruvida det finns en konkret risk för att informationen verkligen används i det 
nya uppdraget eller ens är tillgänglig för berörd advokat. Den advokat i byrågemenskapen 
som tog emot den sekretessbelagda informationen kanske har låst in akten i ett skåp som 
bara han eller hon har nyckeln till och vägrar låta någon annan ta del av den. Det har inte 
heller någon betydelse om advokaten i det nya uppdraget verkligen tar del av informationen 
eftersom det enligt definitionen räcker att informationen finns i byrågemenskapen. Skulle 
det vid intressekonfliktsbedömningen istället ha betydelse vilken konkret risk det finns för 
att informationen faktiskt utnyttjas eller huruvida informationen verkligen har utnyttjats blir 
klientförmånen rätt innehållslös. Detta talar mot att tillåta ”chinese walls” som ett medel för att 
undanröja intressekonflikter.   

En uppfattning som också framförs under denna tes är att de danska advokatetiska 
reglerna går för långt när de i punkt 12.4 slår fast att intressekonflikter smittar inte bara 
mellan advokater som är i byrågemenskap utan även inom andra samarbeten förutsatt att 
advokaterna i dessa samarbeten i förhållande till tredje man framstår som ett bolag eller en 
advokatverksamhet. Här hänvisar referenten till befintlig dansk rättspraxis och till andra 
länders advokatregler som belägg för att reglerna går för långt. 

Detta väcker flera frågor. 
Är det för strängt att intressekonflikter smittar om advokaterna mot omgivningen ger 

intryck av att vara en och samma verksamhet trots att de inte är det? 
Nej, jag tycker nog att advokaterna i ett sådant fall bör får ta konsekvenserna av hur 

de presenterar sig för omvärlden och således också smittas av varandras intressekonflikter. 
Men egentligen är det grundläggande problemet ett annat enligt min uppfattning, nämligen 
att advokater inte falskeligen får ge intryck av att höra ihop i en verksamhet när så alltså inte 
är fallet.     

Men frågan bör också ställas om man, som referenten gör, med hänvisning till sitt 
lands rättspraxis kan hävda att advokatsamfundet har för stränga etiska regler? 

I Sverige är vi noga med att framhålla att det är advokatkåren genom Sveriges Advokat- 
samfund som fastställer innehållet i advokatetiken. De etiska reglerna ställer ofta högre krav på 
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advokaten än vad som följer av lag. Och så länge de etiska reglerna alltså inte är mer tillåtande 
än andra tillämpliga lagar och regler så är det de krav som följer av de etiska reglerna som gäller. 

Tes 4

Enligt tes 4 bör diskussionen om intressekonflikter även beakta (i) access to justice-hänsyn, 
vari innefattas att klienten bör få möjlighet att själv välja vilken advokat han eller hon vill 
ha och även kunna undvika de extrakostnader som kan bli en följd av att klienten tvingas 
byta advokat, samt (ii) processekonomiska hänsyn varmed avses både att det är dyrt att göra 
uttömmande konfliktkontroller och att behöva byta advokat om intressekonflikt konstateras.

Access to justice är en grundläggande rättighet som enligt min uppfattning inte 
hör hemma i just detta sammanhang. Det är förstås viktigt att enskilda garanteras rätten 
att representeras av en advokat eller ett juridiskt ombud men inte rätten att i strid med det 
advokatetiska regelverket välja vilken advokat som helst. I våra nordiska länder finns det 
tillgång till ett stort antal kompetenta advokater så ingen rättssökande riskerar att stå utan som 
konsekvens av intressekonfliktreglerna. 

När det gäller processekonomiska hänsyn är det just sådana som gör att advokaten 
måste utföra en noggrann konfliktkontroll innan uppdraget antas. Härigenom undviks de ännu 
större kostnader som uppstår om advokaten tar på sig uppdraget och det därefter visar sig 
att det förelåg en intressekonflikt redan från början. Att det innebär en kostnad att följa det 
advokatetiska regelverket och att advokaten därför vill slippa undan att göra konfliktkontroll 
vore inte acceptabelt. För att ta ett exempel från exempelvis skyldigheten att iaktta 
tystnadsplikt så skulle vi inte godta att advokaten med hänvisningen till kostnaden låter bli att 
lösenordsskydda byråns nätverk.

Tes 5 

Under tes 5 diskuteras framför allt i vilken mån intressekonflikt ska anses föreligga på grund 
av advokatens ”identifikation” med andra. Tesen är att många relationer som faller in under 
intressekonfliktsdefinitionen i verkligheten inte medför någon reell risk för att advokaten sätter 
någon annans intresse före klientens och att advokatens band till klienten ofta är starkare än 
banden till den som advokaten identifieras med. 

En situation som kan innebära intressekonflikt är då någon närstående till advokaten 
har ett intresse som strider mot klientens. Här pekar referenten på att det i det flesta advokatetiska 
regelverk inte preciseras hur nära familjemässig eller personlig förbindelse som krävs för att 
jäv ska anses föreligga och menar att detta därför lämpar sig väl för att reglera i avtal mellan 
advokaten och klienten samtidigt som de advokatetiska reglerna bör ge ramarna för vad ett 
sådant avtal ska innehålla (t.ex. att advokaten är skyldig att upplysa om relationen). Referenten 
menar att sådana regler faktiskt skulle kunna få till följd att advokaten inte tar på sig uppdraget 
för att han eller hon inte vill lämna sådana upplysningar.

För egen del ställer jag mig undrande till vad ett sådant avtal egentligen skulle reglera. 
Det kan rimligen inte innehålla att någon advokaten närstående visserligen har ett intresse som 
strider mot klientens men klienten accepterar det?  

Om syftet med avtalet bara är att dokumentera att advokaten upplyst om ett förhållande 
som ur klientens synvinkel kan upplevas som känsligt (men som inte innebär konflikt) kanske 
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ett avtal är användbart. I vart fall skulle det kunna ha betydelse för advokatens rätt att få 
fullt betalt om klienten trots avtalet senare vill byta advokat på grund av det förhållande som 
advokaten faktiskt upplyst om.  

Men ett annat problem med ett sådant avtal är svårigheten att uttömmande förklara 
närstående relationen, hur ska närheten i en sådan relation beskrivas så att klienten får ett 
korrekt beslutsunderlag?

Här vill jag hänvisa till det svenska regelverket som jag tycker har en användbar 
lösning utan att något avtal behöver ingås i saken. Enligt de svenska etiska reglerna ska 
advokaten först göra sin egen bedömning av om det är konflikt eller inte. Den bedömningen 
kan förstås alltid överprövas i efterhand av disciplinnämnden. Upptäcker advokaten vid sin 
konfliktkontroll t.ex. att en närstående är inblandad på något sätt eller att motparten tidigare 
varit klient på byrån får dessa omständigheter prövas. Blir resultatet att de föreliggande 
omständigheterna trots allt inte innebär konflikt har advokaten istället en upplysningsplikt ifall 
omständigheterna, som det står i punkt 3.3.1 i VRGA,” skulle kunna ge klienten anledning till 
en annan bedömning”. På så sätt får klienten möjlighet att välja en annan advokat om klienten 
inte känner sig bekväm.      

Under denna tes 5 framförs också synpunkten att både kedjesamarbeten och 
samarbeten i kontorsgemenskap bör kunna undgå att drabbas av varandras intressekonflikter 
genom att de själva säkrar sekretessen (förtroligheten) i de egna uppdragen och kanske också 
lämnar upplysning till klienterna om hur man inrättat så kallade ”chinese walls”, dvs. åtgärder 
som syftar till att hindra information från att överföras mellan enheterna. Även samtycke från 
klienterna framförs som ett sätt att ta hand om intressekonflikter. Jag återkommer till detta 
under tes 7 där referenten tar upp frågeställningen närmare. 

En för mig främmande tanke är att, såsom referenten föreslår, låta frågan om det 
föreligger en intressekonflikt utfalla olika beroende på vilket vinstdelningssystem man har 
inom byrån. Ska det ha betydelse om de advokater som ingår i samarbetet delar vinsten lika? 
Eller delar på något annat sätt? Som en förklaring anför referenten att advokater som delar lika 
på vinsten inte skulle kunna företräda motstående intressen eftersom de får förutsättas arbeta 
mot samma mål. Med det synsättet skulle väl byråer som har systemet ”eat what you kill”, 
alltså ett system där var och en behåller sitt eget överskott, regelmässigt kunna ta sig av klienter 
med motstridiga intressen om de bara löser sekretessfrågan?

En väl så viktig komponent som inte berörs i det här sammanhanget men som inte 
får glömmas bort är ansvarsfrågorna. Alldeles oavsett ekonomiskt system borde det kunna 
förutsättas att advokaterna inom en och samma byrå har det gemensamma målet att byrån 
inte ska drabbas av skadeståndsansvar för sin rådgivning. Även detta är ett skäl till att en och 
samma byrå inte kan företräda motstående intressen. Därutöver tillkommer skyldigheten att 
bevara klientsekretessen.

Tes 6 

Under tes 6 framför referenten synpunkten att ett samtycke från klientens sida bör kunna ges 
betydelse för att undanröja en intressekonflikt. 

Referenten uppställer ett antal förutsättningar och det är i och för sig vällovligt att 
inte vilket oinformerat samtycke som helst ska kunna ha en sådan verkan, att det inte är alla 
klienter som ska kunna ge samtycke och att samtycke inte heller ska kunna ges vid alla typer av 
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intressekonflikter. Omfattningen av de angivna villkoren gör att man förstår att detta involverar 
komplicerade bedömningar. Så komplicerade att klienten nog ofta behöver hjälp av en särskild 
advokat som förhandlar utformningen av samtycket med advokaten. Redan detta leder väl till 
slutsatsen att samtycke inte bör tillåtas? 

Men det kan ändå vara befogat att ställa frågan varför en sådan regel skulle införas. 
Varför och i vems intresse? 

Skälet kan inte vara att klienten annars skulle stå utan advokat. Det finns rätt många 
advokater att välja på i våra nordiska länder. 

Skälet kan inte heller vara att klienten annars skulle stå utan en tillräckligt kompetent 
advokat. Det finns många sådana. 

Kan ett skäl vara att klienten ska få välja den advokat klienten vill ha, kanske för 
att de arbetat tillsammans tidigare. Ja, så kan det vara men är det ett tillräckligt skäl med 
tanke på de värden som sätts på spel? Jag tänker då på det förtroende som är förknippat med 
advokattiteln idag och som mödosamt byggts upp genom åren. Ett förtroende som grundas på 
att advokaten står oberoende från statsmakter och andra intressen, att klienten alltid kan räkna 
med advokatens lojalitet, att advokaten iakttar sekretess och står fri från intressekonflikter. 

Kan det vara ett skäl att advokaten vill ha möjlighet att ta på sig fler uppdrag? Och 
därmed tjäna mer pengar? Ja, det tror jag. Att det ska införas möjlighet till klientsamtycke för 
att undanröja intressekonflikter är en fråga som historiskt drivits av de större advokatbyråerna, 
inte av de mindre byråerna och inte av klienterna. Men så länge man tror att uppdragen stannar 
inom landet så är ju antalet uppdrag konstant. Blir man tvungen att avstå uppdrag på grund av 
en intressekonflikt så får man antagligen också uppdrag på grund av andras avstående. 

Tes 7 

Som ett komplement till samtycket anförs under tes 7 att i de fall då intressekonflikten bottnar i 
en sekretessproblematik så bör advokatbyrån kunna undanröja det problemet genom att inrätta 
så kallade ”chinese walls” i verksamheten som hindrar information från att överföras mellan 
berörda enheter. 

Chinese walls bör enligt referenten kunna inrättas permanent eller ad hoc. Som 
exempel på permanenta sådana nämns separata avdelningar, separata fysiska platser, separata 
matsaler, separata stabsfunktioner. Min fråga är då; varför inte separata byråer? Vad finns det 
för skäl att driva sådana interna byråer inom byrån? 

Vad gäller ad hoc-varianter på chinese walls tas som exempel att det i vissa fall bör 
kunna räcka att instruera olika medarbetare att inte tala med varandra om saken. Jag har svårt 
att tro att det kan räcka i något enda fall. Normalt delar flera medarbetare skrivare och man 
sparar dokument i ett gemensamt dokumenthanteringssystem. Kollegerna kan i så fall trilla 
över information då de hämtar sina egna utskrifter i skrivaren men även söka efter den i det 
gemensamma systemet. 

Tes 8

Under tes 8 sammanfattar referenten sitt förslag med att reglerna om intressekonflikter i långt 
högre grad bör baseras på den konkreta missbruksrisken i varje enskilt fall och att avhjälpande 
i större utsträckning ska kunna ske med klientsamtycke. 
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Det föreslås en kategorisering av intressekonflikter på det sättet att de färgläggs. 
Färgläggningen innehåller röd för ohjälplig konflikt. Vad jag förstår finns det i princip bara en 
självklar sådan röd konflikt och den innehåller att en och samma advokat inte kan sitta på båda 
sidor i en konflikt eller en förhandling. Men sedan synes övriga intressekonflikter hamna i den 
gula gruppen där alla konflikter kan avhjälpas genom samtycke. 

Den tredje gruppen, den blå, innehåller situationer som faktiskt inte är intressekonflikter 
men där advokaten har en upplysningsplikt eftersom klienten kan uppfatta det som att det 
föreligger en intressekonflikt.

Som referenten framhåller under tes 8 finns det inom reglerna för internationella 
skiljeförfaranden detaljerade bestämmelser om intressekonflikter och där arbetar man också 
med olika färger på de skilda, förhållandevis noggrant beskrivna, konfliktsituationerna. Det 
upplägget passar bra mot bakgrund av hur konfliktreglerna ser ut på det området. Där gäller i 
princip att en skiljepart som upplysts om ett förhållande men inte invänt inom viss tid anses 
ha accepterat saken. Ett så omfattande bruk av samtycke (och till och med genom passivitet) 
föreslås visserligen inte av referenten men samtidigt uppfattar jag det som att de allra flesta 
konflikter ska hamna i den gula gruppen, alltså där konflikterna kan avhjälpas genom (aktivt) 
samtycke. 

Om man inte är positiv till användningen av samtycke för undanröjande av intresse-
konflikter finns det enligt min uppfattning inte anledning att understödja en kategorisering 
enligt färgläggningsmodellen. 

***

Oppsummering av seksjonsmøtet ved redaksjonen: 

Det var en rekke innlegg fra salen fra alle de nordiske land om de fremsatte teser. Appereance-
hensynet ble sett på som et viktig element, men det ble bemerket at det på dette punktet også er 
utfordringer knyttet til formidling overfor allmennheten og oppklaring av hvilken tilknytning 
som finnes for å rydde av veien eventuell tvil om advokatens uavhengighet. 

Referenten argumenterte for en individualiserende metode, slik at de strenge regler om 
interessekonflikter ikke anvendes på de enkle oppdrag, så lenge advokaten opplyser klienten 
om hvilke mulige interessekonflikter som finnes i saken.  Det er også en mulig interessekonflikt 
mellom store og små advokatfirmaer, hvor de store firmaene lettere vil ha interessekonflikter. 
Det ble uttrykt behov for klare regler og individualiserte regler som ikke bygger på tradisjon. 
Det kan derfor argumenteres for en regelreform med mer detaljerte regler.


