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Professionsansvar för advokater och andra rådgivare –
omfattning, försäkringsmöjligheter och friskrivnings-

klausuler

Av advokat Sven Unger, Sverige
Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Utgångspunkten är att det skadeståndsrättsliga ansvaret är ett culpaansvar. Bedömnin-
gen av aktsamhetsnormen påverkas av bl a om rådgivaren utger sig för att vara – eller
kan med fog förväntas vara – specialist på det aktuella området. Mycket långtgående
reservationer kan innebära att rådgivaren inte utför sitt uppdrag. Reservationer kan
också vara påståenden som grundar skadeståndsansvar. Frågan om advokats ansvar
för självständiga medarbetare kommer sannolikt att aktualiseras oftare, pga ökad
specialisering och internationalisering som innebär att en rådgivare oftare än förr
måste lägga ut deluppdrag på andra. Försäkringsmöjligheterna är än så länge goda.
I vissa speciella ärenden finns det utrymme för även advokater att begränsa sitt ansvar.

Sven Unger är född 1947. Han blev advokat 1978. Under åren 1992–1996 var han
ordförande i Sveriges advokatsamfund. Han är verksam vid Mannheimer Swartling
Advokatbyrå, och arbetar med affärsjuridik, främst associationsrätt.

1. Professionsansvarets omfattning

Om man är energisk kan man behandla professionsansvaret i tre olika avseenden:

(i) skadeståndsansvar; som gäller för alla rådgivare
(ii) disciplinärt ansvar; som gäller för vissa rådgivare, t ex advokater
(iii) straffansvar. Förutom allmänna regler om medverkan, finns i Sverige en

särskild straffregel i lag (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekono-
miskt biträde i vissa fall.

Jag kommer här att behandla endast skadeståndsansvaret. Det blir långrandigt nog
ändå.

1.1 Utgångspunkt

Utgångspunkten torde i all enkelhet vara att skadeståndsansvaret för såväl advo-
kater som andra rådgivare är ett culpaansvar. Omfattningen i tiden bestäms av de
allmänna reglerna om preskription. För ”sysslomän” finns i Sverige en särskild
preskriptionstid: ”inom natt och år” som den så poetiskt beskrivs i Handelsbalken.
En del rådgivare har ofta uppdrag som syssloman (advokater t ex). I sysslomans
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uppgifter kan i och för sig ingå en viss rådgivning, men rådgivning i allmänhet är
inte sysslomannaskap.

1.2 Skadeståndsansvaret för advokater

1.2.1 Aktsamhetsnormen

Om vi så har tagit till utgångspunkt att ansvaret är ett culpaansvar, är nästa fråga:
hur fastställa aktsamhetsnormen?

Påverkas kravet på advokaten av
– om advokaten har kort eller lång erfarenhet som advokat?
– om advokaten utger sig ha specialistkompetens på det aktuella rättsområdet?
– om advokaten arbetar på en stor eller liten byrå?
– om advokaten tar mycket eller litet betalt?
– om advokaten inte tar betalt alls?
– om advokaten har kort eller lång tid på sig att besvara en fråga?
– om ärendet för klienten är av stor betydelse personligt eller ekonomiskt eller på

annat sätt?
– om rättsområdet är ovanligt?
– om rättsläget nyligen har ändrats p g a ett avgörande i sista instans; eller p g a

en lagändring?
– om advokaten inlindar sitt svar med en rad reservationer om att rättsläget är

oklart; eller att frågan är svår att bedöma etc?
– om advokaten grundat sitt råd på uppgifter från klienten vilka visade sig vara

felaktiga?

1.2.2 Några exempel

Låt oss ta ett exempel (svensk rätt):
En klient ber advokaten om hjälp med att utfärda kallelse till ordinarie bolags-

stämma att hållas snarast. Advokaten konstaterar att det är ett privat aktiebolag
och att stämman inte skall behandla en ändring av bolagsordningen. Advokaten
bedömer då att en kallelsetid om två veckor är tillräckligt, och kallelse utfärdas
genom annons för 10.000 kronor. Därefter hör upprörda aktieägare av sig och
påpekar att det är för kort kallelsetid. Det visar sig att bolagets bolagsordning inte
innehåller någon bestämmelse om att kallelse får ske på två veckor. I sådant fall
måste kallelsetiden vara minst fyra veckor. Detta framgår entydigt av lagtexten, så
från den synpunkten är frågan inte komplicerad. Advokaten har dock inte beaktat
denna regel.

Bolaget beslutar att ställa in stämman och kalla till en ny. Skada: onödig
annonskostnad om 10.000 kronor. Är advokaten skadeståndsskyldig?

Variant 1: Advokaten är allmänpraktiserande och enmansbyrå, och sysslar
sällan med aktiebolagsrätt.
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Enligt min mening fråntar just detta inte advokaten från skadeståndsansvar.
Bristande erfarenhet av ett rättsområde bör föranleda advokaten att avböja upp-
draget, inte att avböja skadeståndsansvaret.

Om vi varierar exemplet: Klientens företrädare är bolagets VD som advokaten
framgångsrikt biträtt i andra ärenden – familjerättsliga och fastighetsrättsliga. När
VD:n kommer och vill ha hjälp med kallelsen, svarar advokaten att han inte
sysslar med bolagsrätt, och föreslår VD:n att gå någon annanstans. Men VD:n
svarar att han inte vill eller inte hinner och ber advokaten göra så gott han kan.

Påverkar detta ansvaret?
Låt oss variera exemplet ytterligare: Advokaten läser på regeln att det måste

finnas en bestämmelse i bolagsordningen som tillåter den kortare kallelsetiden
om två veckor. Han ber VD:n om ett exemplar av bolagsordningen och protokoll
från stämma där denna antagits. Han får dessa dokument och där finns en
bestämmelse som anger att den kortare kallelsetiden är tillåten. Grundat på detta
ger advokaten rådet att kallelsetiden kan vara två veckor. Men så visar det sig att
denna bolagsordningsändring inte blivit registrerad i Patentverket, och alltså inte
får tillämpas. Advokaten kontrollerar inte detta. Och så blir det fel.

Advokaten har utgått från klientens uppgifter men har inte kontrollerat att de
var riktiga.

Är han skadeståndsansvarig då?

1.2.3 Kontroll av uppgifter från klienten

I de svenska vägledande reglerna om god advokatsed sägs att advokat inte är
skyldig att kontrollera riktigheten av de uppgifter som hans klient lämnar honom,
om det inte finns särskild anledning. Den här regeln tror jag inte skall tillämpas
utan vidare i bedömningen av vilken omsorg advokaten skall visa i förhållande till
klienten vid utförande av uppdraget. Den här regeln är intagen i samband med
vilka uppgifter advokaten får lämna i domstol när han utför talan. Det är dessutom
en regel som är avsedd för det disciplinära ansvaret.

När det gäller det skadeståndsrättsliga ansvaret tycker jag man kan resonera så
här: Man får skilja på olika typer av uppgifter, och man måste också ta hänsyn till
vem klienten är.

a. Är det uppgifter som klienten är bäst på att ta fram, t ex om interna förhållan-
den i ett bolag som omsättningssiffror eller personalens anställningstid, bör
huvudregeln vara att advokaten kan utgå från de uppgifter han får från klienten.

Om det emellertid är så att advokaten bör förstå att klienten inte riktigt begriper
vad det är fråga om, bör advokaten kontrollera uppgifterna så gott det nu går.

b. Är det uppgifter som är lätta att kontrollera i offentliga register – som t ex
bolagsbordningar och firmatecknare – bör det ligga på advokaten att kontrolle-
ra dem. Om emellertid uppgifterna lämnats av en erfaren och skicklig bolags-
jurist bör advokaten kunna utgå från att de är riktiga.
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I vart fall i en typ av ärenden är det vanligtvis en självklar rutinåtgärd att
advokaten skall kontrollera klientens uppgifter: det gäller i processer. Om
exempelvis ett företag är inblandat i en process kan det tänkas att företrädare för
bolaget lämnar ofullständiga uppgifter därför att

a. de inte förstår betydelsen av de uppgifter de inte lämnar, eller
b. de inte känner till alla viktiga uppgifter, vilket däremot andra anställda i

bolaget kanske gör, varför advokaten inte kan nöja sig med vad bara en
företrädare berättar: advokaten måste borra vidare, eller

c. de inte vågar lämna en viss uppgift för att de tror att den skadar deras, eller
någon arbetskamrats, karriär i bolaget, eller

d. de ”glömt” vissa åtgärder hos det egna bolaget eller motparten därför att dessa
talar till bolagets nackdel.

Här ligger i kravet på omsorg att advokaten så långt möjligt på eget initiativ försöker
få fram uppgifter för att begränsa risken av att klienten går in i en process där det
senare dyker upp tidigare okända uppgifter som – om de varit kända tidigare – hade
föranlett en helt annan inriktning på processen eller kanske ingen process alls.

1.2.4 Reservationer

En särskild fråga är om advokatens ansvar påverkas av reservationer kring det råd
han ger. Jag menar här reservationer till skillnad från uttryckliga ansvars-
begränsningar.

Exempel på en reservation är: Rättsläget är oklart eller frågan är svår att
bedöma så något säkert svar kan inte ges.

Jag tror man bör skilja på några olika fall, när en klient ber advokaten om en
bedömning av en viss fråga.

Till att börja med kan alltför omfattande reservationer som utmynnar i ett
intetsägande svar innebära att advokaten inte lämnar en bedömning. Klienten har
bett om en bedömning, och advokaten har helt enkelt inte utfört sitt uppdrag.

Det är vidare så att en reservation också är ett påstående för vilket advokaten
bär ansvar.

Exempel: En klient överväger att genomföra en viss åtgärd om skatten blir
högst 100 men han är inte beredd att genomföra den om skatten blir mer än 100.

Advokaten svarar att mycket talar för att skatten blir högst 100, men att frågan
är svårbedömd och det finns inget säkert svar. Grundat på detta råd avstår klienten
från transaktionen och går miste om en vinst före skatt på 110. Om det då är så att
lagtext, rättsfall och doktrin entydigt säger att skatten skall bli högst 70 och det
finns ingenting som pekar på att skatten skulle bli mer, och i andra fall med
samma förutsättningar visar det sig att skatten blir inte mer än 70: har advokaten
då ådragit sig skadeståndsskyldighet genom sitt onödigt reservationstyngda svar,
som föranlett klienten att avstå från affären?
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Jag tror att man kan tänka sig fall där advokaten i detta läge blir skadestånds-
skyldig.

Ett annat exempel: En klient vill genomföra ett marknadsföringsprogram och
ber advokaten om en bedömning: innehåller programmet något som är olagligt?

Advokaten svarar att programmet har inslag som kanske innebär bestickning
(muta), och så redogör advokaten för vad som talar för detta och vad som talar för
att det kanske inte är bestickning. Klienten säger då att han förstår vad advokaten
sagt, att klienten nu måste välja mellan att lägga ner företaget eller köra mark-
nadsföringsprogrammet, att han naturligtvis inte vill köra programmet om det är
olagligt, men att han heller inte vill lägga ner företaget om det är så att det är
lagligt att köra programmet. Klienten befinner sig således i situationen att han
inte bara kan säga att för säkerhets skull låter jag bli – det valet får nämligen
mycket dystra följder, och det valet vill han således inte göra om det inte är
nödvändigt. Han ber advokaten inte om en rättsutredning, ty det har han redan
fått, utan om advokatens egen bedömning: är det olagligt eller inte? I detta läge
kan advokaten naturligtvis säga att jag kan inte lämna en sådan bedömning. Han
åtar sig helt enkelt inte uppdraget. Det är fullt hedervärt. Men om advokaten åtar
sig uppdraget, finns det inte längre utrymme för reservationer. Svaret måste vara
ja eller nej. Svaret kan motiveras utförligt med resonemang fram och tillbaka,
men måste slutligt utmynna i ja eller nej. Och då menar jag inte ett påstående att
det garanterat förhåller sig på ett visst sätt, utan just advokatens bedömning av hur
det är.

I praktiken finns det naturligtvis ganska många fall där klienten vill ha inte
bara en rättsutredning med för och emot (en sådan kan han i och för sig också vara
intresserad av och ha användning för), utan också en bedömning som mynnar ut i
ja eller nej. I de fall advokaten tycker det är för svårt att göra en sådan bedömning
kan han avstå från uppdraget. Men han kan också välja att ta uppdraget, och får då
ta ansvar för sin bedömning. Om den visar sig felaktig innebär det inte nödvän-
digtvis att han blir skadeståndsansvarig: har han läst på och i övrigt gjort sin
bedömning med tillräcklig omsorg blir han inte skadeståndsansvarig. Om i
exemplet med marknadsföringsprogrammet advokatens svar blir att han bedömer
att det är olagligt, kan den bedömningen visa sig vara felaktig, och har advokaten
inte varit omsorgsfull nog, kan han bli skadeståndsansvarig.

Man hör ibland, när en advokat har lämnat ett råd som lett till negativa resultat,
uttalanden (av andra, som har facit i hand) i stil med: ”Han behövde ju inte vara så
tvärsäker, han kunde ju ha reserverat sig”. Om detta kan sägas att det må vara att
man inte skall vara tvärsäker; och det är naturligtvis så att i advokatens uppgift
ligger att peka på risker (och möjligheter) med olika handlingssätt, men det är
viktigt att komma ihåg att när alla risker är påpekade och reservationer avgivna,
kommer klienten till en punkt där han måste välja mellan A och B, och då önskar
han ibland en bedömning, eller ett råd, av advokaten, och då är reservationernas
tid förbi, ty valet mellan A och B kan inte innehålla några reservationer.
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Med dessa mångordiga resonemang om reservationer vill jag sammanfatt-
ningsvis framhålla följande.

(i) För många reservationer kan innebära att svaret blir innehållslöst och
oanvändbart och då har advokaten inte utfört sitt uppdrag.

(ii) En reservation är också ett påstående, som kan vara felaktigt och skade-
ståndsgrundande.

(iii) I vissa uppdrag ingår att lämna en bestämd bedömning om A eller B skall
väljas och den bedömningen kan motiveras med påpekande av risker etc,
men måste mynna ut i en bestämd slutsats: A eller B.

Stundom ingår i advokatens uppdrag att ge råd inte bara i strikt juridiska frågor,
utan även i andra avseenden, t ex affärsmässiga eller personliga, eller ”i största
allmänhet”. Ansvaret är strängare i de juridiska frågorna. Rent praktiskt kan det
naturligtvis ibland vara svårt att i efterhand sortera ut vilket led i resonemangen
som betydde vad för det råd som det hela mynnade ut i.

1.2.5 Ansvaret för självständiga medarbetare

Exempel: Advokaten A har klientens uppdrag att ”sköta det juridiska” i samband
med en företagsöverlåtelse. Advokaten A finner att i en delfråga om svensk
miljörätt saknar han erforderlig kompetens och anlitar advokat B att utreda denna
fråga och lämna råd. Vidare krävs att en deltransaktion registreras i Italien. För
detta anlitar advokat A den italienska advokaten C.

Vilket ansvar har advokat A för advokat B och för advokat C? Är det till-
räckligt att han utvalt B och C med omsorg och varit omsorgsfull i sina instruk-
tioner? Eller kräver aktsamhetsnormen att A också övervakar B och C? Har det
någon betydelse för A:s ansvar om han utan att meddela klienten anlitat B och C,
jämfört med om A meddelar klienten i förväg och kanske ”kommit överens” med
klienten att B och C anlitas? Om klienten inte meddelats om att andra advokater
anlitats: är det skillnad på ansvaret för B och C? Har advokat A ett strängare
ansvar för B eftersom B anlitades om en fråga i svensk rätt? Är A:s ansvar för C
lindrigare eftersom det var uppenbart att A inte själv kunde klara av italiensk
rätt?

1.2.6 Förhållandet mellan skadeståndsansvaret och det disciplinära ansvaret

I de svenska vägledande reglerna om god advokatsed sägs att juridiska råd skall
vara grundade på erforderlig undersökning av gällande rätt och att uppdrag skall
utföras med omsorg, noggrannhet och tillbörlig skyndsamhet.

Om en advokat ådöms en disciplinär påföljd för att han ansetts bryta mot den
regeln, och klienten lidit en ekonomisk skada, torde en domstol påverkas av detta
i sin bedömning av huruvida advokaten levt upp till aktsamhetsnormen.

Men det finns ingen nödvändig koppling mellan skadeståndsansvar och
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disciplinansvar. Man kan tänka sig fall där advokaten gjort ett misstag som är
skadeståndsgrundande utan att han därför brutit mot god advokatsed.

Om däremot advokaten genom en handling som innebär brott mot god
advokatsed orsakat klienten en ekonomisk skada, är det högst sannolikt att han
blir skadeståndsansvarig. Reglerna om god advokatsed är ju ett viktigt inslag –
om än inte det enda – vid bestämmandet av aktsamhetsnormen.

Redan titeln advokat är ett viktigt inslag i bestämmandet av aktsamhetsnor-
men. En av grundidéerna med Advokatsamfundet är ju just att framhålla att här
har den rättssökande allmänheten en kår vars ledamöter har en viss hygglig nivå
när det gäller kunskap, erfarenhet, etik och omdöme. Detta gäller i och för sig
redan innan vi kopplar på det disciplinära ansvaret, men det ansvaret understryker
vad Advokatsamfundet vill framhålla om advokatens särskilda egenskaper.

1.3 Skadeståndsansvaret för andra rådgivare

1.3.1 Allmänt

Utgångspunkten är, som sagt, även här ett culpaansvar.
I rättsliga angelägenheter är – allmänt sett – aktsamhetsnormen för andra

rådgivare inte lika sträng som för advokater.
Vid bestämmande av aktsamhetsnormen är naturligtvis en viktig utgångspunkt

vilken kompetens rådgivaren utger sig för att ha eller med fog kan förväntas ha
inom det område han verkar: byggsektor, kapitalförvaltning etc.

I ett tidigare avsnitt har jag pekat på några faktorer som kanske kan påverka
kravet på advokaten: den tid rådgivaren har på sig osv. De flesta av dessa faktorer
torde vara aktuella att tillämpa även för andra rådgivare än advokater.

En annan omständighet som kan påverka bestämmandet av aktsamhetsnormen
är förekomsten av mer eller mindre utförliga regler eller rekommendationer
utvecklade av eller för branschen (liksom regler om god advokatsed). Typexempel
i Sverige är Föreningen Auktoriserade Revisorers etikregler och rekommendatio-
ner i redovisningsfrågor.

Inom vissa andra branscher, exempelvis fondförvaltning, har det riktats kritik
mot sättet att behandla konsumenterna. Detta har föranlett branschen att upprätta
rekommendationer för verksamheten. Dessa åtgärder kan tänkas ha vidtagits för
att dämpa kritiken och bättra på branschens anseende. En effekt av dessa rekom-
mendationer kan bli att de kommer att utgöra underlag vid bestämmandet av
aktsamhetsnormen.

1.3.2 Revisorer

För revisorer finns i Sverige särskilda regler om skadeståndsansvar. Dessa finns i
aktiebolagslagen och avser revisorer endast vid utförande av uppdraget som
revisorer i aktiebolag. I det uppdraget ingår inte nödvändigtvis rådgivning. Men
rådgivning kan ingå även om det inte är nödvändigt. Till sin typ är ansvaret ett
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culpaansvar – så det skiljer sig i så måtto inte från vad som skulle gällt även utan
regeln i aktiebolagslagen. Betydelsen av den regeln gäller istället kretsen av
skadeståndsberättigade och tidsfrister för skadeståndstalan. Regeln innehåller
också att om ett revisionsbolag är revisor, revisionsbolaget och den för revisionen
huvudansvarige är ersättningsskyldiga.

Det kanske kan nämnas att under de senast 10–15 åren har vi – åtminstone i
Sverige – kunnat notera en markant ökning av antalet fall där revisorer krävts på
skadestånd; och stora skadestånd. En del av dessa har avsett ”rena” revisions-
uppdrag men en del har nog avsett också allmän rådgivning. En av förklaringarna
till denna ökning av antalet krav kan nog vara det enkla faktum att revisorer har
försäkringar.

1.3.3 Fastighetsmäklare

I fastighetsmäklarens uppdrag ingår, enligt svensk lag, rådgivning ”i den mån god
fastighetsmäklarsed kräver det”. Fastighetsmäklaren skall dessutom, enligt lagen,
ge råd till både köpare och säljare, oavsett vem som är hans uppdragsgivare; vilket
onekligen är en mycket säregen situation. Fastighetsmäklares skadeståndsansvar
är också särskilt lagreglerat i Sverige. Även det är ett culpaansvar. Skadestånd-
sansvaret gäller både mot köpare och säljare, oavsett vem som är mäklarens
uppdragsgivare.

1.4 Skadeståndsansvaret mot tredje man

Ett exempel: En advokat upprättar en due diligence-rapport på uppdrag av ett
klientföretag A, som överväger att köpa alla aktier i målbolaget B. Rapporten
tillställs klientföretaget A. A lämnar kopia av rapporten till en bank som på
grundval av rapporten lånar ut pengar till A för finansiering av förvärvet, som
sedan genomförs. Banken får aktier i pant. Målbolaget B har ett värdefullt 5-årigt
licensavtal med C. Strax efter det att A köpt aktierna i B, säger C upp licensavta-
let, med hänvisning till att aktierna i B övergått till ny ägare. Licensavtalet ger C
denna rätt. Detta har inte påpekats i due diligence-rapporten. A betalar inte sitt lån
till banken, som realiserar panten. Panten har halverats i värde när nu B inte
längre har licensavtalet. Banken gör en kreditförlust.

Är advokaten skadeståndsskyldig mot banken?
Frågan faller möjligtvis något utanför ramen för ämnet rådgivares skadestånds-

ansvar. En due diligence-rapport kan dock innehålla inslag av rådgivning, liksom en
legal opinion om frågor kring hållbarheten av vissa bestämmelser i ett låneavtal.

Det är fastlagt i ett rättsfall i Högsta domstolen i Sverige att om D skriver ett
fastighetsvärderingsintyg till uppdragsgivaren E, kan D bli skadeståndsansvarig
mot en bank som D inte har något avtal med och som så till vida är tredje man, och
som ”förlitar sig” på värderingsintyget. Avgörande för utgången var att denna typ
av intyg typiskt sett var avsett att användas av tredje man, och var utfärdat av en
professionell värderare som måste ha insett detta.
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Nu är det kanske inte så vanligt att en rådgivares råd till en klient typiskt sett
skall ligga till underlag för en tredje mans beslut om exempelvis att låna ut
pengar. Men det kan tänkas fall, exempelvis due diligence-rapporter och legal
opinions, där rådgivaren inser att åtminstone i det aktuella fallet klienten/upp-
dragstagaren/adressaten har avsett att visa upp dokumentet för tredje man. Ett sätt
att försöka undvika ett ansvar mot tredje man är att författaren uttryckligen anger
i dokumentet att det är avsett endast för adressaten, och att författaren inte tar
något ansvar för annans användning. Jag kan inte se något bärande skäl varför inte
en sådan förklaring skulle hålla.

Det kan ju tänkas fall då klienten säger att i så fall har jag ingen användning för
dokumentet, för min avsikt var just att visa upp det för banken för att kunna låna
pengar. Ja, då har man klarlagt att uppdraget var något annat än vad rådgivaren
tänkt sig. Och så får man hantera situationen från denna nya utgångspunkt.

2. Försäkringsmöjligheter

2.1 Advokater

Såvitt jag känner till finns det hyggliga möjligheter för advokater att genom
försäkringar skydda sig för risker med skadeståndsansvaret.

Sveriges advokatsamfund har sedan 1970-talet ordnat en ansvarsförsäkring för
advokater och deras anställda. Försäkringen är avsedd att ge ett grundskydd. För
närvarande är försäkringsbeloppet 3 miljoner kronor vid varje skada. Försäkrin-
gens tak är totalt (dvs för alla försäkrade) 150 miljoner kronor per försäkringsår.
En av tankarna med försäkringen är att se till att ”den vanlige konsumenten” har
ett skydd: man räknar med att enskilda personer inte normalt drabbas av skador
över 3 miljoner kronor i detta sammanhang. Premien som betalas för denna
samfundets försäkring motsvarar ca 10.000 kronor per advokat och biträdande
jurist.

Många advokatbyråer behöver naturligtvis härutöver försäkringar som täcker
långt större belopp. Såvitt jag känner till tas sådana försäkringar hos försäkrings-
bolag både i Sverige och utomlands. Vad jag vet är försäkringsmöjligheterna
hyggliga i den meningen att det finns möjligheter att täcka risker upp till rimliga
belopp utan prohibitivt dyra premier. Det finns också möjligheter att lägga själv-
risk i olika steg: exempelvis den första självrisken är 10, sedan täcker försäkrin-
gen mellan 10 och 100, sedan är självrisken mellan 100 och 150, sedan täcker
försäkringen mellan 150 och 200. Det finns alltså möjligheter att variera sitt
skydd efter vad man tycker kan vara lämpligt.

2.2 Andra rådgivare

Jag har inte hört annat än att det fortfarande finns hyggliga möjligheter för t.ex.
revisorer och fastighetsmäklare att försäkra sig.
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3. Friskrivningsklausuler

3.1 Advokater

3.1.1 Inledning

Begränsningen av advokatens skadeståndsansvar kan ske på två sätt. Det ena är en
med klienten avtalad begränsning av ansvaret. Ordet friskrivningsklausul kan
möjligtvis leda tanken till friskrivning helt från ansvar. Sådana klausuler torde
allmänt sett vara ovanliga i affärslivet, och torde inte och borde inte förekomma
alls i advokats avtal med klient. Vad det handlar om normalt är en begränsning av
ansvaret, och vanligtvis används ordet ansvarsbegränsning snarare än friskriv-
ning; här får vi väl anse att ordet friskrivning innebär friskrivning från en del av
ansvaret.

Ett annat tänkbart sätt att begränsa advokatens ansvar vore om advokaten fick
driva sin verksamhet i form av aktiebolag (aktieselskab) på samma villkor som
andra näringsidkare. Denna fråga ryms inte i rubriken men har ett visst samband
med den avtalade ansvarsbegränsningen, så jag tänker därför beröra den något här.

3.1.2 Aktiebolagslagens ansvarsbegränsning

Fram till för ca 25 år sedan var det förbjudet för advokat i Sverige att driva sin
verksamhet i aktiebolag. Detta sammanhängde med den ”klassiska” uppfatt-
ningen om advokatuppdraget såsom något så personligt att det var otänkbart att
advokaten drev rörelsen i aktiebolag. Kring år 1980 skedde en ändring. Men den
hade faktiskt inte alls med ansvaret att göra. Bakgrunden var att år 1975 svenska
politiker: socialdemokrater, centerpartister och folkpartister (liberaler) röstade
igenom en regel som innebar att vissa medborgare skulle betala mer än 100 % av
sina inkomster i skatt. De som drabbades av denna regel var de som inte drev sin
verksamhet i aktiebolag: exempelvis författare som normalt inte hade behov av
aktiebolag, och advokater som inte fick driva aktiebolag.

Att socialdemokrater röstade för en regel om mer än 100 % i skatt är inte
överraskande eftersom det ligger i linje med deras ideologi (eller i varje fall i
förlängningen av linjen). Att centerpartister röstade för denna regel är inte heller
överraskande, eftersom centerpartiet inte har någon ideologi och eftersom för
övrigt ingenting som centerpartiet gör längre väcker någon förvåning. Däremot
kan man tycka att det var överraskande att liberaler medverkade till att medbor-
garna skulle betala mer än 100 % i skatt: det är en lite speciell form av liberalism
att befria medborgarna från alla deras inkomster.

Alltnog.
Det fanns även hängivna anhängare av den sociala ingenjörskonsten som ansåg

att det här var att gå ett steg för långt. Men politikerna var orubbliga. Då startade
man i Sveriges advokatsamfund ett projekt som skulle leda till att advokaten
skulle få driva sin verksamhet i aktiebolagsform. Detta hade dock som sagt inte
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med det personliga ansvaret att göra, och det markerades av att man föreslog en
särskild regel om att advokat som driver verksamheten i aktiebolagsform svarar
personligen solidariskt med bolaget för förpliktelser mot klienter. Resultatet blev
så småningom en lagändring som öppnade möjligheten för advokaten att arbeta i
aktiebolag, och med den särskilda regeln om ansvaret mot klienter.

(Parentetiskt kan nämnas att den absurda skatteregeln senare ändrades, men
inte på grund av hövliga påpekanden om orimligheten, utan på grund av att den
folkkära författarinnan Astrid Lindgren i början av 1976 upplystes om att hon
skulle betala mer än 100 % i skatt. Hon skrev då ”Sagan om Pomperipossa”: en
lysande satir med skatteregeln som måltavla. Dåvarande finansministern Gunnar
Sträng bemötte henne pösigt: Astrid Lindgren var nog bra på att skriva sagor, men
hon förstod sig inte på siffror. Astrid Lindgren replikerade att hon lovade att sluta
med siffror om Gunnar Sträng lovade att sluta med att berätta sagor. Regeln
ändrades och efter valet på hösten det året, 1976, fick vi i Sverige en regering utan
socialdemokrater för första gången sedan den allmänna rösträtten infördes (i stort
sett). Det är roligt att litteraturen fortfarande har sådan kraft.)

Alltnog.
Den särskilda regeln att alla aktieägare i ett advokataktiebolag skall svara

solidariskt med aktiebolaget för förpliktelser mot klienter – som alltså avsåg
endast att bevara status quo – kom så småningom att framstå som något mer
vittomfattande än vad som var nödvändigt för att upprätthålla tanken om advoka-
tens personliga ansvar mot klienten.

I en advokatrörelse som drivs i ett kommanditbolag med en komplementär och
10 kommanditdelägare finns bara en advokat som är solidariskt ansvarig med
bolaget. I ett advokataktiebolag med en aktieägare och 10 anställda advokater är
situationen densamma. Detta anses godtagbart. Det finns då inget sakligt skäl
varför i ett advokataktiebolag med 10 aktieägare alla skall vara solidariskt ansva-
riga med bolaget.

Man skulle i och för sig kunna gå ett steg längre i resonemanget. Man kan med
visst fog tycka att det finns ingen anledning varför advokater inte skulle ha
möjlighet att driva sin verksamhet under samma villkor – från den här synpunkten
– som alla andra näringsidkare, nämligen att aktieägaren inte är solidariskt ansva-
rig med bolaget. Jo, men invänder någon, det kan finnas lägen då uppdraget ändå
är så personligt att advokaten inte skall kunna gömma sig bakom aktiebolaget. Jo,
det är riktigt. Men detta bör följa av allmänna regler – som gäller alla – om när ett
uppdrag är av den arten att den fysiske person som faktiskt utför det skall svara
solidariskt med det aktiebolag som är uppdragstagare i avtalet med uppdragsgiva-
ren, t ex revisorer (när de ger råd), och i andra uppdrag än rådgivning, t ex mäkleri
eller konkursförvaltning.

Läget nu i Sverige är att det lagts fram ett lagförslag (SOU 2001:1) som
innebär att inte alla aktieägare i advokataktiebolag är ansvariga, utan endast den
advokat som är ansvarig för uppdraget.
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3.1.3 Avtalad ansvarsbegränsning

3.1.3.1 Inledning

Nå. Nu till den avtalade ansvarsbegränsningen.
Bakom de särskilda reglerna om advokater och aktiebolag låg som sagt upp-

fattningen att advokatens uppdrag är så personligt att det inte passar sig för
aktiebolagslagens ansvarsbegränsning. Det har därför funnits anledning att fråga
sig: är det godtagbart att advokaten avtalar med klienten om en ansvars-
begränsning?

Enligt min mening är det alldeles klart att det finns fall då detta är godtagbart.
För att klargöra detta gjorde Sveriges advokatsamfunds styrelse ett uttalande
våren 1996:

”Under vissa förutsättningar kan det vara förenligt med god advokatsed att advokat i
avtal med klienten begränsar sitt skadeståndsansvar. En förutsättning är att ansvars-
begränsningen inte är oskälig. I detta ligger bl a att det belopp till vilket ansvaret
begränsas skall vara rimligt i förhållande till ärendets natur, klientens ställning och
advokatens möjlighet –exempelvis genom försäkring – att betala skadestånd.”

(Styrelsens beslut om att göra detta uttalande var emellertid inte enhälligt; så alla
tyckte tydligen inte att det var så självklart som jag tyckte.)

På initiativ av Sveriges advokatsamfund diskuterades frågan också i CCBE (en
samlingsorganisation för advokatsamfund i EU) samma år. I session den 13–15
juni 1996 antog CCBE följande resolution:

”While the professional liability of the lawyer is a necessary element in the relation with
the client, it is not of essence of the profession that the liability is unlimited.

Insurance in combination with a clear and reasonable limitation of the liability offers
the client a fair protection.”

(Inte heller detta beslut var enhälligt. Fyra länder avstod från att rösta och ett land
röstade emot.)

Sveriges advokatsamfund tog under år 1998 fram ett exempel på ”Allmänna
villkor för advokatuppdrag” som godkändes av fullmäktige och styrelsen. Avsik-
ten var att den advokat som så önskade skulle kunna tillämpa villkoren. I dessa
villkor finns en klausul om ansvarsbegränsning:

”Advokatbyrån ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats genom fel
eller försummelse vid uppdragets utförande. Ansvaret skall vara begränsat till _______
kronor.”

Som framgår skulle advokaten i varje enskilt fall själv komplettera med belopp
för ansvarsbegränsningen. Styrelsen rekommenderade (1998) att beloppet inte
sattes lägre än 3 miljoner kronor.
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I anvisningarna till de allmänna villkoren sägs följande angående ansvars-
begränsningen:

”Samfundet har inte funnit det meningsfullt att föreslå något begränsningsbelopp att
generellt tillämpas av alla advokater. Ansvarsgränsen måste uppenbarligen anpassas till
uppdragets karaktär. Det synes inte lämpligt att begränsningsbeloppet bestäms utifrån
vad som kan erhållas från advokatens försäkringsgivare. Skälet för denna ståndpunkt är
främst att om advokatens ansvarsförsäkring tagits i anspråk för annat skadefall under
aktuellt försäkringsår detta kan leda till att vad som återstår under ansvarstaket är inget
alls eller ett belopp som framstår som oskäligt lågt. Det måste antas att en domstol i så
fall kan komma att bryta igenom ansvarsbegränsningen med påföljd att ingen ansvars-
gräns alls gäller. Ett annat skäl för beloppsbestämd ansvarsgräns är att advokatbyrå som
tecknat tilläggsförsäkring antagligen skulle komma att nödgas uppge vilket för-
säkringsbelopp som gäller. Att upplysning därom lämnas kan få en negativ inverkan på
möjligheterna att åstadkomma en förlikning på en för advokaten fördelaktig nivå.

Vad gäller frågan om lämpligt ansvarstak förefaller det klart att detta inte bör sättas
lägre än det belopp som generellt gäller enligt den obligatoriska ansvarsförsäkringen, f
n 3 miljoner kronor. Beloppet bör bestämmas med beaktande av de risker som regel-
mässigt kan identifieras i advokatbyråns verksamhet. Antagligt är, vid sidan av uppdra-
gets typiska risker, att de arvodesnivåer som advokatbyrån tillämpar kan komma att få
betydelse för en domstols bedömning av ansvarstakets rimlighet. För de affärsjuridiskt
inriktade byråerna torde ett avpassat ansvarstak behöva ligga avsevärt över försäkrings-
beloppet i den obligatoriska försäkringen.”

För att lugna läsare med svaga nerver och starka känslor för konkurrensrätt vill
jag nämna att Advokatsamfundet hos det svenska Konkurrensverket begärde och
erhöll icke-ingripandebesked.

3.1.3.2 När är en ansvarsbegränsning godtagbar?

Låt mig från början konstatera att det enligt min mening är endast i vissa
rätt speciella typer av ärenden som en ansvarsbegränsning över huvud taget är
aktuell.

Ett exempel: En transaktion där klienten, ett storföretag med egen jurist-
avdelning, skall satsa 100 miljoner kronor. Advokaten utför en due diligence och
begränsar sitt ansvar till 150 miljoner kronor.

Det finns ingen kartläggning av i vilken omfattning advokater har avtal om
ansvarsbegränsningar. Jag har aldrig hört talas om att det skulle förekomma i
ärenden inom humanjuridiken eller andra ärenden där klienten är en fysisk person
som är ”konsument”. Man kan säga att ett allmänt lämplighetsresonemang leder
till slutsatsen att ansvarsbegränsningar inte bör förekomma i ärenden som innefat-
tar risker mot vilka advokaten på ett rimligt sätt kan skydda sig genom försäkring
medan klienten inte kan det. Detta betyder att i den överväldigande delen av
advokatuppdragen – de ”vanliga advokatuppdragen” om man nu kan tala om
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sådana – är ansvarsbegränsning inte aktuellt, och har förmodligen heller aldrig
aktualiserats av advokaten.

En ansvarsbegränsning är ju en del av uppdragsavtalet och förhandlingen
skulle således föras innan advokaten fått ett uppdrag. På detta stadium föreligger
således ännu inte något klientförhållande. Hade det gjort det hade situationen
varit mycket speciell: rådgivaren blir plötsligt motpart. I en viss mening är ju
advokaten och klienten visserligen alltid motparter: uppdragstagare och upp-
dragsgivare, som kan ha olika intressen i fråga om exempelvis arvodet. Men
frågan om ansvarsbegränsning är ändå speciell. Och även om advokaten under
förhandlingen om uppdraget ännu inte har något uppdrag, så tycker jag det ligger
nära till hands att anse att om advokaten får uppdraget, advokatens lojalitetsplikt
mot klienten omfattar även uppdragsavtalet (en slags retroaktiv verkan, således).
En ansvarsbegränsning är en del av de ekonomiska villkoren, liksom överens-
kommelse om arvodet. Med lojalitetsplikten följer att advokaten är skyldig att se
till att en ansvarsbegränsning är skälig, på samma sätt som advokaten är skyldig
att se till att arvodet är skäligt.

Jag tror man kan gaffla in den godtagbara ansvarsbegränsningen till situationer
där (den blivande) klienten har tillräcklig styrka i fråga om kunskap, erfarenhet
och överblick för att bedöma advokatens förslag om ansvarbegränsning. Sådana
klienter finns det också: exempelvis storföretag med erfarna bolagsjurister.

3.1.3.3 På vilket sätt kan ansvaret begränsas?

Allmänt

Det finns några olika sätt att i avtal begränsa ansvaret för fel. I standardavtal i
industrin var det tidigare vanligt att avtalet föreskrev att leverantörens ansvar inte
avsåg ”indirekt skada” eller ”indirekt förlust” eller ”följdskada”.

I de köplagar som trädde i kraft i Norden kring 1990 infördes en begränsning
av säljarens ansvar för ”indirekt förlust”, en term som då fick en legaldefinition.
Denna legaldefinition täckte förmodligen inte riktigt detsamma som man tidigare
i standardavtalen tänkt sig med ”indirekt förlust”. Därför har standardavtalen nu
startat från andra hållet: avtalet beskriver vad leverantören ansvarar för (t ex
felavhjälpning) och anger att något annat ansvarar han inte för.

Ett annat sätt att begränsa ansvaret är en beloppsbegränsning, alldeles oavsett
vilken typ av skada (direkt eller indirekt) som har orsakats. Begränsningen kan
bestämmas till ett visst angivet belopp i kronor eller annan valuta, eller bestäm-
mas i förhållande till priset (exempelvis högst 10 gånger priset). Dessa belopps-
begränsningar passar särskilt i de fall då de skador leverantören kan orsaka typiskt
sett är endast indirekta skador; eller i de fall det kan vara svårt att avgöra om
skadan skall anses som direkt eller indirekt.

Man kan också tänka sig en kombination: ”leverantören ansvarar endast för
direkta skador och med högst X miljoner kronor”.
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Advokatens ansvar

Är det tänkbart att begränsa advokatens ansvar till att avse endast vissa typer av
skador, exempelvis ”direkt förlust”?

Det är klart att en sådan ansvarsbegränsning inte passar i ett uppdrag där ett fel
från advokatens sida kan orsaka typiskt sett endast indirekta förluster. Skall man
överväga detta sätt att begränsa ansvaret måste man först bestämma vilken typ av
skador advokatens misstag kan förorsaka. Och det är inte lätt. Men det kan finnas
fall där det är möjligt att tydligt ange, förslagsvis med exempel, vilken typ av
skador advokaten ansvarar för och vilken typ advokaten inte ansvarar för (exem-
pelvis förluster i nästa eller mer fjärran led).

Oavsett om det föreskrivs begränsning till en viss typ av skada, är det nog
rimligt och praktiskt att ha en begränsning till belopp. En sådan begränsning får
då bestämmas efter genomgång av advokatens och klientens möjlighet att
försäkra sig, och klientens behov av skydd.

Uppdragsbeskrivning

Det är vad jag vet inte så vanligt ännu att advokater i Norden skriver en upp-
dragsbeskrivning innan ett uppdrag påbörjas. I vissa speciella fall kan det vara
klokt att göra det. Dels för att det kan få betydelse för ansvaret, men också av
andra goda skäl.

Det förekommer i starten av ett uppdrag att klienten och advokaten har olika
föreställning om vad det är advokaten skall göra, utan att de är medvetna om
denna skillnad i uppfattning. Inför ett större uppdrag, t ex ett planerat företags-
förvärv, kan det vara lämpligt att advokaten formulerar ett utkast till uppdragsbes-
krivning för diskussion med klienten. Här kan advokaten ange vilka åtgärder
advokaten svarar för (t ex due diligence), vilka områden hans uppdrag inte täcker
(t ex bedömning av skatterättsliga konsekvenser med olika alternativ) vilka
insatser som klienten förväntas svara för, vilka insatser andra inkopplade i ärendet
(t ex advokater i en annan jurisdiktion, eller revisorer) förväntas svara för, etc. I en
sådan uppdragsbeskrivning kan också anges beräknad arbetsinsats, tidplan och en
uppskattning av arvodet. En sådan uppdragsbeskrivning kan innehålla en uttryck-
lig ansvarsbegränsning, till t ex X miljoner kronor, men behöver inte göra det.
Även om den inte innehåller en särskild ansvarsbegränsning, har uppdragsbes-
krivningen avgränsat advokatens uppdrag. Detta kan vara praktiskt mycket
betydelsefullt för advokatens ansvar.

Även om skadeståndsansvar aldrig senare aktualiseras, kan en sådan här upp-
dragsbeskrivning ha det goda med sig att den förhindrar missnöje som grundar sig
i missförstånd om uppdragets innehåll.
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3.2 Andra rådgivare än advokater

Möjligheten för andra rådgivare än advokater att begränsa sitt skadeståndsansvar
menar jag kan bedömas från allmänna avtalsrättsliga utgångspunkter. De rådgiva-
re som får anses ha en särskild lojalitetsplikt mot sina klienter, t.ex. auktoriserade
och godkända revisorer, menar jag har en särskild skyldighet att se till att en
ansvarsbegränsning är skälig.
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