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1.  Inledning

1.1  Problembakgrund

I och med den Europeiska marknadens framväxt och ökade integration ökar de
multinationella företagens makt och storlek i förhållande till de olika
medlemsstaterna. Landgränserna bleknar under den ökade
internationaliseringen. Företag köper företag, och samarbeten uppstår som inte
tillförne var tänkbara, eller ens möjliga.

Marknaden ställer allt större krav på integrerade revisions- och advokattjänster,
men de nationella regleringarna1 förhindrar i många fall sådana strukturella
samarbeten. Trenden är dock tydlig, de fem största internationella
revisionsbyråerna2 har redan skaffat sig juridiska avdelningar, och de
medelstora företagen lär inte vara sena att följa efter. För att inte bryta mot
nationell lagstiftning krävs dock i många fall att advokaterna som går till
revisionsbyråerna avsäger sig sina advokattitlar.

Vissa länder, däribland Sverige, har utfärdat generella förbud för advokatbyråer
att bilda strukturella samarbeten med andra företag som inte är advokatbyråer.3

Ett sådant samarbete betecknas generellt MDP (Multi Disciplinary Practice4),
även om uttrycket ibland något missvisande används för den specifika
samarbetsformen advokatbyråer - revisionsbyråer. Förbud mot sådana
samarbeten rättfärdigas med hänvisningar till etiska hänsyn för advokater i
allmänhet och risken för förlust av grundläggande principer inom
advokatverksamheten som t.ex. advokat – klient förhållanden. Som motpol står
de konkurrensrättsliga reglerna, huvudsakligen de som värnar om fri
etablering. Förbuden kan enligt vissa anses vara konkurrenshindrande i det
perspektivet att företag inte får etablera sig fritt i Sverige, då önskade
samarbetspartners är otillgängliga. Ett förhandsbesked beträffande sådana
förbud har begärts av den nederländska domstolen Raad van State, vilket EG-
domstolen för närvarande behandlar. Huruvida sådana förbud är förenliga med
EG-rätten diskuteras senare i uppsatsen.

1.2  Problemformulering

På vilket sätt påverkar de etiska reglerna konkurrensen på advokatmarknaden,
och finns det etiska regler vilka bör elimineras eller modifieras för att maximera

                                                
1 OFT-report sid 16
2 ”Big Five”, KPMG, Ernst&Young, PriceWater Coopers, Arthur Andersen, Deloitte & Touche
3 Vissa företag får har dock fått dispens från advokatsamfundet för sådana samarbeten. Några av
dessa omnämns i analysen.
4 Hädanefter används MDP som beteckning för ett samarbete mellan advokater och en annan
yrkesgrupp, ofta nog revisorer. Då det är en engelsk förkortning har jag godtyckligt valt att i
bestämd form kalla det MDPt, och i pluralform kalla dem MDPn.
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konsumentnyttan? Vilka konflikter kan identifieras mellan konkurrensreglerna
och de etiska reglerna, och hur bör dessa konflikter hanteras?

1.3  Syfte

Denna studie ämnar generellt undersöka samarbeten mellan advokatbyråer och
andra verksamheter, samt risker och kostnader förknippade med de etiska
regler som styr advokatverksamheten, sett i förhållande till konkurrensrätten.
Syftet är delvis att utröna huruvida de förbud som existerar är tillåtna men
framför allt om de är önskvärda eller inte. Vidare ämnar jag redovisa de
grundläggande effekter och konsekvenser som följer av ett bevarande av de
etiska regler som råder idag.

1.4  Metod

Jag har studerat delar av det material som finns tillgängligt beträffande MDPn
och de rekommendationer som finns huruvida de bör tillåtas eller inte. Eftersom
klara diskrepanser finns mellan olika debattörer, har jag haft som huvudsaklig
metod att se saken från båda sidorna, d.v.s. jag undersöker huruvida
anledningen till meningsskiljaktigheterna är den startpunkt man har valt för sin
analys. Med båda sidorna åsyftar jag de som håller konkurrensrätten som
ledstjärna, till skillnad från dem som anser att de etiska reglerna bör få företräde.
För att åstadkomma det antog jag två olika utgångspunkter. Först beskriver jag
vilka konkurrensrättsliga mål som existerar och på vilket sätt de etiska reglerna
hotar uppfyllandet av dessa mål. Sedan beskriver jag de grundläggande mål
som finns för de etiska reglerna, och hur konkurrensrätten kan komma att
påverka dem. Resultaten av dessa utvärderingar infogas sedan i analysen, på så
sätt att den svenska marknaden och de regler som gäller där bedöms efter de
allmänna risker/kostnader/vinster som tidigare identifierats.

1.5  Avgränsningar

Problematiken kring MDP finns i ett flertal länder. Gemensam
bakgrundsinformation har därför samlats in från hela världen, för att en korrekt
jämförelse och argumentation skall kunna ske. I och med att de olika ländernas
struktur på de berörda marknaderna skiljer sig lite eller mycket, behandlar
analysen dock endast den svenska marknaden och de specifika regler som råder
där. Jag gör detta för att konkretisera argumentationen något, och för att i
slutsatsen kunna nå direkta rekommendationer på lämpliga förfaranden. En
analys som inkluderar alla marknader blir av förklarliga skäl alltför allmänt
hållen.
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1.6  Disposition

Uppsatsen är disponerad på så sätt att jag först beskriver bakgrunden till
problemet, och mycket kortfattat de motstående värden som utgör problemet.
Sedan följer en utvärdering av de etiska reglerna ur ett konkurrensperspektiv,
speciellt med hänsyn till eventuella konsumentförluster. Efter det följer en
utvärdering av konkurrensreglerna ur ett etiskt perspektiv, speciellt med
hänsyn till de eventuella ökade risker som kan identifieras till följd av en
uppluckring av reglerna. I analysen ställs sedan resultaten från de båda
utgångspunkterna mot varandra, för att visa på skillnaderna. Efter det följer en
diskussion om vilken utgångspunkt som bör väljas. Slutligen rekommenderar
jag en utgångspunkt och redovisar de konkreta åtgärder som den innebär.



10

2.  Bakgrund

2.1  Inledning

Problematiken kring MDPn är mångfacetterad. Det finns många argument för
att tillåta MDPn, men egentligen bara ett argument för att inte tillåta dem. Detta
argument är att de etiska reglerna efter vilka advokater verkar kan komma att
äventyras, och att konsumenterna på så sätt lider skada då de inte försäkras
fullgoda tjänster på advokatmarknaden.

Ett av argumenten för att tillåta MDPn är att förbud mot dem inte är förenligt
med konkurrensrätten. EG:s policy är ju som bekant att integrera marknader
för att skapa den perfekta inre marknaden. Nationella förbud vilka har som
resultat att dela upp eller minska effektiviteten på marknader kan alltså angripas
med EG:s grundprinciper som stöd, oavsett vilket syfte dessa etiska regler
egentligen har. Resultatet av reglerna är minst lika viktigt som syftet.

Konkurrensrätten syftar till att minimera förekomsten av onödiga regler på
marknaden. För att uppnå effektivitet på marknaden behövs inte alltid regler
som främjar konkurrensbeteenden, det kan ofta nog räcka med att regler som
hindrar sådana beteenden tas bort. En studie av de etiska reglerna utifrån ett
konkurrensrättsligt perspektiv skulle följaktligen kunna ge som resultat att
vissa av de etiska reglerna är onödiga och därmed kan tas bort. Vidare är det
naturligtvis möjligt att vissa av de etiska reglerna är direkt
konkurrenshindrande i sin natur. En bedömning av dessa reglers syfte och
resultat är således nödvändig för att finna om de kan rättfärdigas på annat sätt.

Jag ämnar därför studera de motstående intressen som de etiska reglerna och
konkurrensreglerna representerar, för att utvärdera dem i ljuset av varandra.
Resultatet blir förhoppningsvis en identifikation av de kostnader som de olika
reglerna medför och de argument med vilka de kan rättfärdigas. Först och
främst måste jag dock förklara varför de etiska reglerna kostar, för att visa var
problemet har sin grund, konkurrensmässigt sett.

2.2  Kostnaden för etiska regler

De etiska reglerna kostar. Kostnaden är nationalekonomisk, d.v.s. den kan
mätas i kronor och ören. Den huvudsakliga anledningen är att marknaden inom
yrken som advokater och revisorer inte fungerar perfekt, inte heller på den nivå
som marknaden fungerar inom andra, mer konkurrensutsatta, yrken.5
Anledningen till detta är att både advokatyrket och revisorsyrket har styrande
organ, vilka utfärdar stadgar och i allmänhet bestämmer vad som är tillåtet eller
inte för dess medlemmar. För advokaterna är det advokatsamfundet (ASF)
medan det för revisorerna är revisorsnämnden (RN). Fokus kommer att riktas

                                                
5 OFT-report sid 8
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på advokatsamfundet och advokaterna eftersom det är där de huvudsakliga
problemen uppstår. Jag undersöker först vilka grundläggande effekter det
styrande organet har på yrket som helhet.

2.3  Grundläggande fördelar med styrande organ

Anledningarna till att advokaterna har ett styrande organ är flera. Först och
främst ser advokatsamfundet till att advokaterna inte missköter sina plikter
eller tummar på sina skyldigheter. Vidare ger det exempel på hur advokater bör
bete sig i olika situationer, och bedömer i vissa fall om detta har skett i
tillfredsställande grad. Marknadsmässigt sett är anledningen att
advokatsamfundet genom sin utnämning av advokater garanterar att
advokaten i fråga följer stadgarna, och därmed erbjuder konsumenten en bra
service. Medlemskap i advokatsamfundet är alltså en form av kvalitetsgaranti
gentemot kunden, vilken annars skulle ha fått svårt att bedöma huruvida en
advokat verkligen var en ”riktig”6 advokat. I och med advokatsamfundets
möjlighet att utesluta advokater ur samfundet, garanteras att medlemmarna
följer de regler som är uppställda.

2.4  Grundläggande nackdelar med styrande organ

Vissa lätt identifierbara risker finns med styrande organ som reglerar sin egen
verksamhet. Först och främst finns risken att ett sådant organ sätter
minimikraven på kvaliteten hos sina medlemmar högre än vad konsumenterna
önskar. 7 En konsument med full information om utbudet skulle nog ofta vilja
anlita en inte fullt så kompetent advokat till ett lägre pris, för att hantera mindre
svåra uppgifter. Medlemmar i samfundet åtnjuter alltså högre vinster på
bekostnad av kunderna samt ickemedlemmarna, vilket medför en
nationalekonomisk kostnad. Även om vi i Sverige inte har advokatmonopol,
kan blotta existensen av ett sådant samfund och de höga kraven på kvalifikation
till ett sådant medföra att priserna stiger, då kunderna kan ha uppfattningen att
ickemedlemmar erbjuder sämre kvalitet på sina tjänster. 8

                                                
6 mer om advokatverksamhet, faktisk och upplevd, senare i uppsatsen i stycke 7.1.1
7 OFT-report sid 8-12
8 OFT-report sid 8-12



12

3.  Konkurrensrättens tillämplighet

3.1  Inledning

I och med Sveriges inträde i den Europeiska unionen accepterade vi dess
struktur, inklusive den inre marknaden. På den inre marknaden skall de fyra
friheterna respekteras. Dessa friheter är de om fri rörlighet av arbetskraft,
tjänster, varor och kapital. Vidare gäller att företag enligt konkurrensreglerna
skall åtnjuta fri etableringsrätt i medlemsstaterna, samt att gränsöverskridande
samarbeten skall uppmuntras i så stor grad som möjligt.9

Frågan är om detta i sig medför att konkurrensrätten är tillämplig. För att
interna regler skall kunna prövas enligt EG-rätten krävs att dessa regler når upp
till den EG-rättsliga dimensionen. Advokattjänster och revisionstjänster är
tveklöst tjänster per definition, och borde därför generellt sett vara
konkurrensutsatta precis som alla andra tjänster. De nationella regler som
förbjuder samarbeten av det slag som beskrivits ovan kan alltså anses som
konkurrenshindrande med konkurrensrättsliga ögon sett, vilket legitimerar en
konkurrensrättslig analys av de existerande reglerna och förbuden. I och med
att konkurrensverket i Sverige nu för tiden10 har rätt att pröva regler enligt
artikel 81 och 82 i Romfördraget, räcker det således med att reglerna möjligtvis
kan anses bryta mot artikel 81 och/eller 82 för att en prövning skall kunna ske,
även om den är på nationell nivå. Det är i och för sig inte särskilt intressant om
prövningen sker av konkurrensverket eller av Kommissionen, med svenska
ögon sett, då samma principer får antas utgöra grunden för argumentationen.

Vidare uttalas i praxis11 av EG-domstolen att även de ”fria yrkena”12 skall
underkastas konkurrensrätten.

Den ytterst kortfattade redogörelsen ovan gav vid handen att det existerar
imperfektioner på marknaden för advokattjänster. Konkurrensrättens mål är att
reducera eller eliminera regler och förbud som skapar sådana imperfektioner.
Regler av denna typ hindrar en perfekt marknad utan att tillföra andra vinster i
motsvarande grad. En prövning enligt gällande konkurrensrättsliga regler kan
alltså identifiera regler och förbud vilka inte har någon plats på en fungerande
marknad, och som skadar mer än de hjälper.

3.2  Generella förbud

I samband med att jag diskuterar konkurrensrättens relevans, bör frågan ställas
huruvida generella förbud som t.ex. förbud för advokater att forma strukturella
samarbeten med andra yrkesgrupper är tillåtna enligt EG-rätten eller inte.

                                                
9 Weathermill sid 583ff
10 sedan 1/1 - 2001
11 C-180/98 till C-184/98
12 d.v.s. yrken med självreglerande styrande organ, t.ex. advokatyrket
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Frågan är av förklarliga skäl mycket relevant, men inte så avgörande för denna
uppsats som det först kan förefalla. Om EG-domstolen finner att ett sådant
förbud inte överensstämmer med EG-rätten, måste förbudet tas bort och
reglerna modifieras på ett sådant sätt att de är förenliga med EG-rätten. Denna
uppsats kan möjligtvis ge vägledning för sådana förändringar. Finner EG-
domstolen däremot att sådana förbud är förenliga med EG-rätten, har ju
riksdagen fortfarande möjlighet att upphäva förbudet och modifiera reglerna på
ett sådant sätt att marknaden för advokattjänster förbättras. I ett sådant läge kan
denna uppsats ge vägledning när det gäller att identifiera de problem som
existerar, och hur dessa bäst bör hanteras för att uppnå en effektiv marknad.

I samband med att den nederländska domstolen begärde ett förhandsbesked i
frågan, gavs den svenska regeringen tillfälle att yttra sig. Regeringen menar i sin
skrivelse13 att ett sådant generellt förbud som det handlar om här är acceptabelt,
vilket motiveras med ”av hänsynen till det personliga ansvar som en advokat
bör ha för de uppdrag som anförtrotts honom”. Tyngdpunkten i detta ansvar
tycks ligga på advokatens oberoende.14 Regeringen går vidare med sin
argumentation och menar att ett sådant förbud inte inskränker de fyra
friheterna, och inte heller rätten till fri etablering. Vidare anser regeringen att
även om så skulle vara fallet, har reglerna sitt berättigande i att regler om hur
advokatverksamhet får bedrivas är ett medel som syftar till att ”säkerställa
efterlevnaden av andra regler, t.ex. etiska regler, som omgärdar advokaternas
verksamhet.”15

Denna skrivelse förenklar dock problemet lite väl mycket. I RF 2:20 stadgas vad
som generellt betecknas likhetsprincipen. Den lyder:

”Begränsningar i rätten att driva näring eller utöva yrke får införas endast för
att skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte enbart att
ekonomiskt gynna vissa personer eller företag.”

Rättigheten att bedriva näringsverksamhet är alltså grundlagsskyddad.
Regeringen hävdar att de etiska värden som regleras inom advokatyrket är av
sådan typ att de kan klassificeras som angelägna allmänna intressen. Detta är en
subjektiv uppfattning från regeringens sida, och inte en absolut sanning. Det är
inte alls självklart att vissa av de regler som finns för advokater i Sverige är
välriktade, proportionerliga eller ens befogade. Utrymme finns således för en
konkurrensrättslig analys, och resultatet av en sådan analys kan mycket väl bli
att vissa av reglerna bör modifieras för att anpassas till konkurrensrätten. Ett
generellt förbud för advokater att forma strukturella samarbeten med
representanter från andra yrken kan alltså inte utan vidare godtas som gällande,
utan att en studie av de aktuella förhållandena genomförs.

                                                
13 regeringsuttalandet sid 2-3
14 se nedan under etiska principer, kapitel 6
15 regeringsuttalandet sid 2-3
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Med tanke på paragrafens utformning tycks dessutom bevisbördan ligga på den
som vill undanta reglerna från konkurrensrätten snarare än den som vill påvisa
att konkurrensrätten är relevant. Det förefaller högst otroligt att regeringen har
åstadkommit en sådan bevisning i sin skrivelse beträffande mål C-309/99.

Även om grundlagar sällan imponerar på domstolen torde slutsatsen av det
ovan anförda bli att de angelägna allmänna intressen som krävs för att
undantaget i RF 2:20 skall vara aktuellt inte ostridigt kan anses föreligga.
Vidare följer en konkurrensrättslig analys tidigare praxis från EG-domstolen. En
närmare studie av reglerna får således visa om dessa allmänna intressen är av
sådan angelägen natur att de inte kan rubbas på. Det generella förbudet är alltså
ogiltigt, utan en vidare argumentation som understöd.
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4.  Reglernas syften och mål

4.1  Inledning

Innan jag jämför de etiska reglerna och konkurrensreglerna, är det nödvändigt
att identifiera de grundläggande mål som reglerna syftar att uppnå. Mer
specifikt är det att notera vilka beteenden och vinster som de kan tänkas främja,
och i de etiska reglernas fall framför allt vilka beteenden de kan tänkas stävja.

4.2  Konkurrensreglernas mål

Konkurrensrätten används först och främst som en försvarare av
marknadsekonomin. Till skillnad från många andra områden inom juridiken är
konkurrensrätten till stor del influerad av ekonomiska teorier. När övrig juridik
stipulerar förfaranden, skuld, vara eller icke vara ner i minsta detalj så stannar
konkurrensrätten, av lätt förklarliga skäl, uppe på en mer övergripande nivå.
Detaljregleringar av marknadsekonomin är praktiskt omöjligt, då marknader
skapas och försvinner, växer och krymper, snabbare än lagen kan följa med. En
detaljerad lagstiftning skulle dessutom paradoxalt nog medföra förluster i
ekonomin, antingen genom en minskad kontroll av företagen eller också genom
en odynamisk ekonomi. Anledningen till detta är helt enkelt att en del företag
skulle erbjudas möjlighet att undvika detaljregleringar om dessa var väldigt
fokuserade på vissa företag och marknader. Att företagen undviker
detaljlagstiftningen skulle sedan kunna anföras som argument för deras
handlande, då de följer de lagar som finns. Existerar ett regelverk på detaljnivå
förefaller det svårare att argumentera för de generella principerna som ligger
bakom, i en eventuell tvistesituation. Skulle lagen istället utformas på ett sådant
sätt att majoriteten av företagen de facto reglerades hårdare, skulle följden
istället bli en mindre dynamisk ekonomi med minskad rörlighet och mer
långsamt växande företag, då företagen hämmas av nuvarande och förväntade
regler.

EG:s konkurrensrätt har som primärt mål att värna om den inre marknaden, och
dess fortsatta framväxt. Centralt för den inre marknaden är naturligtvis de fyra
friheterna, d.v.s. fri rörlighet för varor, tjänster, arbetskraft samt kapital.
Konkurrensrättens mål är alltså följaktligen att se till att de fyra friheterna
etableras, samt att hindra regleringar som inskränker dessa friheter.
Marknadsekonomins mål överensstämmer i stora drag med dessa mål. Målet för
marknadsekonomin är att effektivisera marknaden i största möjliga grad. Detta
uppnås bland annat genom att köpare och säljare innehar så bra information
som möjligt inför varje affär, att produktionskostnader minimeras, att
transportkostnader och importkostnader minimeras, att marknaden kan
anpassa sig snabbt till skiftande efterfrågan, samt att så kallade inträdesbarriärer
minimeras. Vissa av dessa mål kan uppnås t.ex. genom att tillåta stora
företagssammanslagningar för att skapa skalekonomiska fördelar, genom att ta
bort tull och tekniska kontroller vid gränserna, genom att undvika långsiktiga
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löneavtal utan möjlighet att minska lönerna vid minskad efterfrågan, samt
genom att undvika statligt stöd och inhemsk protektionism.

Den största positiva effekten på marknaden uppstår när att köpare och säljare
har så bra information som möjligt inför varje affär.16 Väl informerade säljare
justerar utbudet i takt med efterfrågan, och till en prisnivå som överensstämmer
med produktens kvalitet. Väl informerade köpare betalar det lägsta möjliga
priset för den kvalitet de vill ha på sin produkt, och köper inte en bättre eller
sämre produkt än de egentligen efterfrågar. Dessa två faktorer i kombination
medför att säljarna kan erbjuda den kvalitet de vill, och fortfarande kan få det
sålt, så länge som inte priset överstiger värdet. Motsvarande vinst för köparna
finns i att de inte behöver köpa en bättre produkt än vad de behöver, och inte
heller betala mer för en produkt av den kvalitet som de efterfrågar. Olyckligtvis
är det perfekta informationsflödet omöjligt att skapa, men åtgärder kan
naturligtvis vidtas för att förbättra det.

4.3  De etiska reglernas mål

De etiska reglerna syftar först och främst till att skydda klienten. Detta sker
genom att reglera den verksamhet som advokaterna bedriver, och på så sätt se
till att det inte finns några ”ruttna äpplen i korgen”. Kontrollen sker i två faser.
Först genom inträdet till samfundet då advokaten bevisar att han har levt upp
till de standarder som satts redan innan inträdet, och att han är mogen att bli en
advokat. Vidare sker den genom löpande kontroller av advokatens verksamhet,
där risken att bli utesluten ur samfundet fungerar som en garant för att
advokaten inte skall bryta mot reglerna efter att han redan har skaffat sig titeln
advokat. De etiska reglerna syftar huvudsakligen till att skydda fyra stycken
plikter för advokaten, vilka alla är till för klientens skull:

- tystnadsplikten
- advokat - klient förhållandet
- intressekonflikten
- oberoendet

Jag har valt att inte närmare diskutera reglerna som styr dessa plikter i denna
del av uppsatsen för att undvika upprepningar. En noggrann redogörelse görs
däremot i kapitel 6.

                                                
16 Lipsey sid 368ff
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5.  Etiska regler och konkurrensen

5.1  Inledning

Konflikten mellan de etiska och de konkurrensrättsliga reglerna har
identifierats på flera ställen och av flera författare,17 men resultaten och
slutsatserna skiljer sig markant från varandra. Möjligtvis kan detta bero på var
analysen har sin startpunkt. Jag avser nu att först utvärdera de etiska reglerna
ur ett konkurrensperspektiv, d.v.s. studera de marknadsimperfektioner som
uppstår på grund av sådana regelverk som existerar inom t.ex. advokatyrket.
Vidare ämnar jag studera de etiska reglerna och på vilket sätt de hotas av
konkurrensreglerna, d.v.s. vilka regler som konkurrensrätten vill eliminera men
som är nödvändiga sett utifrån en etisk utgångspunkt. Är det så att resultaten
blir olika kan ju detta vara en förklaring till en del av de meningsskiljaktigheter
som existerar.

5.2  Konkurrensproblem

5.2.1  Inledning

Förespråkare för konkurrensrätten hävdar att de etiska reglerna hämmar
konkurrensen genom restriktioner som omöjliggör en perfekt marknad mätt
med marknadsekonomiska mått.18 Marknaden fallerar, i yrken med
självstyrande organisationer, huvudsakligen i tre avseenden:19

• asymmetriskt informationsutbyte mellan köpare och säljare
• ”externalities”, d.v.s. effekter på utomstående företag, yrken och

köpargrupper som inte är direkt inblandade
• uppkomst av marknadsinflytande (market power) och/eller

dominerande ställning, och missbruket av denna
 

 Alla dessa tre imperfektioner kan leda till konsumentförluster, d.v.s.
konsumenten erhåller ett mindre värde för sina pengar än vad han hade fått vid
en perfekt fungerande marknad. Innan jag redovisar dessa tre olika
marknadsimperfektioner beskriver jag hur varor klassificeras i en av tre olika
typer. Jag gör detta för att underlätta förståelsen av marknadsimperfektionerna.

                                                
17 För lästips se källförteckningen under ”övrig läsning”.
18 OFT-report sid 14ff
19 OFT-report sid 14ff
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 5.2.2  Olika typer av varor

 Generellt sett20 finns det tre olika typer av varor21 som kan inhandlas. Den
första är ”search goods”, eller sökvaror. Med sökvaror menas varor vilkas
egenskaper till stor del kan undersökas och värderas före köpet, som t.ex.
kläder, datorer eller munspel. För dessa varor spelar priset och den estimerade
kvaliteten en mycket stor roll för konsumentens val. Informationskravet från
konsumentens sida är lågt. De övriga två typerna av varor är ”experience
goods” (erfarenhetsvaror) samt ”credence goods” (förtroendevaror).
Erfarenhetsvaror är av typen att konsumenten inte kan bedöma kvaliteten på
varan före köpet, men kan i stort sett omedelbart efter inköpet bedöma
huruvida den levde upp till hans krav eller inte. Exempel på sådana varor är en
middag på en restaurang, eller en manikyr. Informationskravet är högre än vid
köp av sökvaror, då konsumenten inte på egen hand kan bedöma varans kvalitet
innan den konsumerats. Slutligen finns det förtroendevaror, vilka är av typen
att konsumenten inte kan bedöma kvaliteten på varan före köpet, och ej heller
bedöma kvaliteten på kort sikt (ibland inte heller på lång sikt) efter köpet.
Exempel på en sådan vara är bilreparationer. Kravet på information för dessa
varor är av naturliga skäl mycket högt, då konsumenten inte kan förlita sig på
sina egna erfarenheter eller kunskaper varken före eller direkt efter köpet.
Avsaknad av bra information slår därför mycket hårt mot sådana marknader,
och orsakar lätt effektivitetsförluster.
 

 Tjänster inom de yrken vi diskuterar befinner sig i kategori två och tre, med
tyngdpunkt på kategori tre, förtroendevaror. En av anledningarna22 till detta är
att sådana tjänster ofta består av, eller åtminstone inkluderar, rådgivning
beträffande komplexa situationer och tekniska frågor om vilka konsumenten
saknar ingående kunskaper. Vidare så inkluderar sådan rådgivning avvägningar
baserade på egna erfarenheter hos säljaren, något som konsumenten naturligtvis
inte kan bedöma eller avgöra huruvida de har kommit till bra användning.
Slutligen finns det inte alltid en direkt koppling mellan en korrekt utförd tjänst,
och ett positivt resultat. En duktig advokat som presenterar ett mål på ett bra
sätt kan ändå förlora målet. Dessa tre karakteristika hos tjänsterna gör att de allt
som oftast får anses vara förtroendevaror.
 

 Det finns som tidigare nämnts tre stycken huvudsakliga orsaker till att
marknaden som har självstyrande organ fallerar. Dessa tre är asymmetriskt
informationsutbyte, effekter på utomstående aktörer samt missbruk av
marknadsinflytande eller dominerande ställning. En genomgång av dem var för
sig är på sin plats för att reda ut begreppen.
 

                                                
 20 OFT-report sid 10
 21 med varor menas även tjänster, service osv.
 22 OFT-report sid 10ff
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5.2.3  Asymmetriskt informationsutbyte

 Med asymmetriskt informationsutbyte menas att informationen beträffande
tjänstens/varans23 kvalitet inte är fördelad lika mellan köparen och säljaren.
Generellt sett menas att säljaren har en bättre information om tjänstens kvalitet,
även om motsatsen även kan existera. Motsatsförhållandet utgör dock knappast
ett problem för konsumenten. Problem kan däremot uppstå i de fall säljaren har
bättre information än köparen. Det huvudsakliga problemet som uppstår är att
säljaren har möjlighet, och kortsiktigt ekonomiskt incitament, att reducera
kvaliteten på tjänsten utan att reducera priset i motsvarande grad. I och med
konsumentens oförmåga24 att bedöma kvaliteten i förhand och på kort sikt, har
han ingen anledning att tro att han inte får den kvalitet på tjänsten som han
betalar för. Förlusten för konsumenten (och den motsvarande vinsten för
säljaren) består således i ett lägre värde på tjänsten (d.v.s. en lägre
produktionskostnad för säljaren) medan priset på tjänsten är oförändrad.
Säljaren skor sig på konsumenten. Ett sådant beteende hos en säljare leder till
högre vinster, vilket i sin tur medför att de konkurrerande säljarna är tvungna
att följa hans exempel för att behålla sina marknadsdelar. Detta i sin tur leder till
att den genomsnittliga kvaliteten på tjänsterna sjunker, utan en motsvarande
prisminskning. Kvaliteten på utbudet urvattnas.
 

 På kort sikt leder detta till att säljarna gör större vinster, och att konsumenterna
får sämre tjänster. På lång sikt leder detta till att konsumenterna inte köper lika
många tjänster av säljarna, då priset inte motsvarar förtjänsten. Värdet på
tjänsten är alltså för lågt i förhållande till priset. Detta medför den olyckliga
effekten att säljare som vidhåller sin höga kvalitet på tjänsterna inte har råd att
konkurrera med de säljare som sänkt kvaliteten, och de lämnas med valet att
antingen sänka kvaliteten på sina tjänster eller att lämna marknaden. En
prissänkning är egentligen inte aktuell, då detta ofta nog signalerar till
marknaden att just deras tjänster är av sämre kvalitet än liknande tjänster till ett
högre pris.25 Sänker de sin kvalitet bidrar de till urvattningen av kvaliteten på
marknaden som helhet, vilket accentuerar problemet på längre sikt. Ett så kallat
moment 22-fall har alltså uppstått.
 

 Frågan är om detta är ett reellt problem. Oberoende studier26 visar att just detta
problem existerar på marknader för yrken som har ett styrande, självreglerande,
organ. Dessa studier ger vid handen att informationsrelaterade problem var
den näst största orsaken (efter brist på pengar) till att köparen avstår att
inhandla tjänster av det slaget det är fråga om här. Problemet är alltså i högsta
grad reellt.
 

                                                
23 fortsättningsvis tjänstens
24 Egen kommentar: stora företag har säkerligen i mångt och mycket rätt bra information om hur
säljarmarknaden ser ut, men de har inte samma mängd av information som de skulle ha på en
marknad utan asymmetriska informationsflöden. Vidare saknar säkerligen många mindre
företag sådan information.
 25 OFT-report sid 15ff
 26 FSA-report
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 5.2.4  Effekter på utomstående aktörer

 Med effekter på utomstående aktörer menas sådana effekter som uppstår med
anledning av att tjänsten tillhandahölls på ett visst sätt, eller med en viss
kvalitet.27 T.ex. kan nämnas låneinstitutens villighet att låna ut pengar, vilken
ofta nog till del eller helhet grundar sig på revisorns bedömning av företaget i
fråga. En revision av mindre god kvalitet kan därför få effekter (positiva såväl
som negativa, för företaget i fråga) när det gäller möjligheten att få låna pengar.
Oavsett om effekterna är positiva eller negativa för företaget/kunden, är de
negativa för ekonomin då låneerbjudanden skall baseras på korrekt information
för att inte rubba den marknadsekonomiska cykeln. Ett lån till ett
konkursfärdigt bolag kan t.ex. skada andra, utomstående, borgenärer, genom
att de investerar i företaget eftersom de tror att det är ekonomiskt stabilt. Den
motsatta effekten är också tänkbar, att företaget inte får lån på grund av en
felaktig revision vilket kan skada redan existerande borgenärer såväl som
aktieägare. Effekterna stannar således inte heller i första ledet, utan kan fortsätta
ner i borgenärs- och/eller aktieägarleden. Av dessa skäl är det av yttersta vikt
att sådana tjänster som diskuteras här är av god kvalitet för att inte skapa
onödiga kostnader i ekonomin som helhet.
 

 Problemet med effekter på utomstående uppstår då företag väljer sina säljare
baserat på priset utan att vara säkra på den underliggande kvaliteten. Köparen
kanske medvetet väljer en billigare tjänst hos en mindre nogräknad säljare, i
avsikt att skaffa sig kortsiktiga fördelar. Detta är endast möjligt i och med
informationsasymmetrin som diskuterades ovan, då en avsaknad av denna
skulle leda till att effekterna på utomstående minimerades då dessa själva kan
avgöra värdet av t.ex. revisionen av det berörda företaget.
 

 5.2.5  Marknadsinflytande/dominerande ställning, och missbruk därav

 Ett vanligt återkommande konkurrensrättsligt problem är missbruk av
marknadsinflytande och/eller dominerande ställning.28 EG:s grundläggande
konkurrensregler stadgas i artikel 81 samt 82 i Romfördraget.29 Dessa regler tar
bland annat sikte på att identifiera och stävja sådant missbruk.30 Jag har
redovisat att ett asymmetriskt informationsutbyte medför en ineffektiv
konkurrens med skadliga marknadseffekter avseende pris kontra kvalitet, d.v.s.
kvaliteten försämras utan motsvarande prissänkning. Ett sådant förfarande är
själva grundproblemet med den dominerande ställningen. En dominerande
ställning medger att säljaren som befinner sig i en sådan, för honom fördelaktig
position, kan sälja sina tjänster till högre priser utan att riskera en motsvarande
förlust i omsättning. Detta av den enkla anledningen att det inte finns
konkurrenter vilka erbjuder samma tjänst till ett lägre pris. Förfaranden som
kan anses utgöra missbruk av dominerande ställning stävjas i ett flertal fall av

                                                
 27 OFT-report sid 16ff
 28 Åtskiljande mellan marknadsinflytande och dominerande ställning är en ytterst delikat fråga
som inte hanteras här. Det väsentliga är missbruket av en makt över marknaden.
 29 Se stycke 6.4.2 för en sammanfattning av artiklarna
30 Weathermill, sid 742-754
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EG-domstolen.31 Ett marknadsupplägg som medger kvalitetssänkningar, utan
motsvarande prissänkningar, skulle alltså kunna leda till missbruk av
dominerande ställning ifall det finns en aktör vilken kan anses ha en sådan
ställning. I det här fallet är då frågan ifall det styrande organet kan anses ha en
sådan ställning eller inte. Det styrande organet kan väl knappast anses dra
direkta vinster av att marknaden fungerar på ett sådant sätt, men dess
medlemmar åtnjuter som vi har sett högre vinster än vad de skulle ha gjort i en
perfekt fungerande konkurrens. I och med att det styrande organet
representerar sina medlemmar, och speciellt med tanke på att det består av
medlemmar ur den egna organisationen, torde en sådan dominerande ställning
föreligga. Det styrande organet reglerar ju marknaden utan att behöva ta
hänsyn till yttre faktorer som konkurrenter, då några sådana inte finns i och med
kvalitetsintygen från organet självt.
 

 Konsumentförlusterna på en marknad där en aktör missbrukar sin
dominerande ställning består av högre priser, sämre kvalitet på tjänsterna samt
färre valalternativ vid inköpen. Existensen av ett styrande organ bidrar till en
dominerande ställning genom att:
 

• organisationen väljer sina egna medlemmar
• organisationen förnekar kvalitetsintyg till ickemedlemmar
• prissättningen sker med basis på det styrande organets

rekommendationer, d.v.s. fri prissättning förhindras
• kvalitetskontroller utförs av den egna organisationen

 

 Missbruk av sådan ställning skulle t.ex. kunna bestå av:
 

• överprissättning av tjänst i förhållande till kvalitet
• kvalitetssänkningar utan att meddela köparna
• strypning av del av marknaden, genom att förhindra konkurrenter utan

kvalitetsintyg att konkurrera på samma villkor
 

 Huruvida det svenska advokatsamfundets ställning är att anses som
dominerande diskuteras nedan under stycke 6.4.2. Där diskuterar jag dessutom
huruvida advokatsamfundet kan anses missbruka sin eventuella dominerande
ställning.
 

 5.3  Konkurrensfrämjande lösningar

5.3.1  Inledning

 Att identifiera problem är ofta lättare än att hitta lösningar till dessa problem.
Det kan vara svårt att avgöra huruvida problemen verkligen är så grava som de
förefaller. Även om problemen är av en sådan magnitud att de väsentligen kan
påverka marknaden, kan det finnas automatiska mekanismer eller lösningar
                                                
 31 Bland flera andra se EG-domstolen fall 27/76, C-241/91, C-242/91
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som fungerar som motvikt för att reducera skadan. Dessa måste undersökas för
att ge en rättvisande bild av problemen.
 

 5.3.2  Korrigerande marknadsmekanismer

 På varje fungerande marknad kan vissa mekanismer identifieras, vilka har till
syfte att reducera imperfektioner hos marknaden som helhet.32 Dessa kräver en
närmare undersökning, för att se huruvida de kan reducera eller eliminera
brister på marknaden för de yrken jag studerar. Dessa mekanismer är:
 

 - garantier
 - rättsåtgärder
 - gott renommé
 

 Jag undersöker dem en och en för att utröna huruvida dessa mekanismer kan
påverka marknaden på ett positivt sätt, och på så sätt reducera eller eliminera de
negativa effekterna som jag beskrev ovan.

5.3.2.1  Garantier

 På i stort sett varje marknad finns det företag som erbjuder garantier33, vilka
skall hjälpa konsumenten att få fullt värde för sina pengar. Förekomsten av en
totalt fungerande garantimarknad skulle t.ex. kunna eliminera behovet av
kvalitetsintyg hos advokater, då konsumenten ersätts till fullo i de fall
advokaten inte lever upp till sin förmodade standard. Sorgligt nog är en sådan
lösning omöjlig på advokatmarknaden. Anledningarna till detta är flera. Först
och främst så beror det på det asymmetriska informationsutbyte som existerar,
och alltid kommer att existera, på en marknad för sådana komplexa produkter.
Kvaliteten på tjänsten är nämligen inte alltid avgörande för värdet av dess
användning. Konsumenten kan använda tjänsten eller rådet från rådgivningen på
olika sätt, och uppnå olika resultat. Ett magert resultat kan alltså erhållas trots att
tjänsten var av hög kvalitet. Även om konsumenten använder rådet på bästa
sätt, kanske de yttre faktorerna (som konkurrenter till köparen) påverkar
situationen på ett sådant sätt att köparen lider förluster i vilket fall som helst.
 

 De effekter som detta medför är att t.ex. en advokat eller en revisor inte kan
garantera resultatet av sina råd, då han inte har någon möjlighet att kontrollera
de yttre faktorer som påverkar köparens situation. En börskrasch, en ändring i
skattelagarna eller en konkurrents samarbete med en annan konkurrent är
omöjligt att förutse, och kan därför inte garanteras att det inte skall inträffa.
Vidare så beror framgången av användandet av ett råd på hur rådet används,
samt hur konkurrenterna hanterar motsvarande situation.
 

 Även bortsett från dessa problem, kan inte garantier fungera i sådana branscher
vilka diskuteras här. Anledningen till detta är att en köpare som har fått en

                                                
 32 OFT-report sid 12ff
33 Med garanti åsyftas sådana åtaganden från säljarens sida som åsyftar att ersätta kunden för en
förlust, antingen genom att byta ut varan eller genom att ersätta skadan ekonomiskt.
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garanti om ett visst resultat sannolikt34 är mer riskbenägen när det gäller sin
ekonomiska strategi, då ett negativt utfall täcks av hans advokatbyrå eller
revisionsbyrå. Garantier påverkar alltså köparens beteende menligt, sett ur ett
marknadsekonomiskt sunt perspektiv.
 

5.3.2.2  Rättsåtgärder

 En åtgärd som en konsument kan vidta i de fall han anser sig ha blivit
undermåligt representerad, eller erhållit en undermålig tjänst, är att via rättsliga
åtgärder söka kompensation. Hotet av dessa kan förvisso minska andelen
tjänster av låg kvalitet hos säljarna, men effektiviteten av detta motdrag är även
den begränsad av informationsproblematiken.35 Anledningen till detta är att
det blir svårt för rätten att utvärdera huruvida en undermålig tjänst har
tillhandahållits, då detta kräver just de specialkunskaper som finns hos säljaren,
samt att som tidigare nämnts även en bra tjänst kan medföra ett dåligt resultat
beroende på yttre faktorer. Denna korrigeringsmekanism är även den svag i
förhållande till de problem den försöker rätta till.
 

5.3.2.3  Stamkunder och gott renommé

 Precis som med många andra marknader lever säljarna på denna marknad
mycket på sitt rykte, och att samma köpare återkommer gång efter annan.36

Problemet med marknaden för dessa yrken är att konsumenten inte har en
möjlighet att utvärdera varje individuell prestation, beroende på
informationsproblemet som tidigare beskrivits. Detta i sin tur leder till att det är
möjligt för säljaren att variera kvaliteten på sina tjänster utan att konsumenten
är medveten om det, vilket i sin tur medför att förtroendet för en säljare aldrig
kan bli lika solitt som t.ex. för en säljare som handlar med erfarenhetsvaror. I
och med att kunden direkt kan utvärdera tjänsten eller varan, kan ett
förtroende byggas upp genom ett flertal bra leveranser i följd. Beträffande
tjänster som är svåra att utvärdera, vet konsumenten inte ifall han har erhållit
vad han efterfrågade, och kommer därför inte eller åtminstone i väsentligt
mindre grad att bygga upp samma förtroende, oavsett hur bra tjänsten
verkligen var.
 

 Vidare kan ett sådant förtroende, ifall det uppkommer, lätt missbrukas. En
säljare på en marknad med förtroendevaror kan först skaffa sig en kundbas
genom att erbjuda bra tjänster till bra priser, för att sedan reducera kvaliteten
samtidigt som han höjer priset. Kunderna återkommer då ingen möjlighet finns
att identifiera värdeminskningen för varje köp. Oavsett om säljaren beter sig på
detta sätt eller inte, medför blotta risken av detta förfarande en aversion för
konsumenten att lita blint på säljaren.
 

                                                
 34 OFT-report sid 12
 35 OFT-report sid 13
36 Lipsey sid 131-144
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 5.3.3  Effekten av de korrigerande mekanismerna

 Slutsatsen efter utvärderingen av dessa mekanismer är att de förvisso har en
viss effekt på marknaden när det gäller att rätta till de imperfektioner som
uppstår inom dessa yrken, men att de inte på lång väg när räcker till. Detta är
också en av orsakerna till att de restriktioner som finns på marknaderna
existerar, då restriktionerna förutom sitt syfte att skydda klienten ibland kan
försöka åstadkomma marknadsförbättringar. Huruvida restriktionerna är
befogade, välriktade samt proportionella diskuterar jag nedan.
 

 5.4  De etiska reglernas effekt på konkurrensen

5.4.1  Inledning

 Som jag tidigare visat finns det tydligen utrymme för vissa restriktioner,
emedan marknaden inte fungerar perfekt ens i avsaknad av dem. Jag ämnar
därför redogöra för vilka allmänna typer av restriktioner som finns, och vilka
som bör behållas eller tas bort för att maximera effektiviteten på marknaden. De
tre olika huvudtyper av restriktioner som finns inom dessa marknader är:37

 

 - Direkta inträdesrestriktioner
 - Indirekta inträdesrestriktioner
 - Beteenderestriktioner

 

 Jag undersöker dem en i taget, för att se vilken effekt de har.
 

 5.4.2  Direkta inträdesrestriktioner

 Med direkta inträdesrestriktioner menas restriktioner vilka har som syfte att
förhindra att icke kvalificerade personer utövar ett visst yrke. Ett typexempel på
en sådan restriktion är att en revisor som inte är godkänd eller auktoriserad ej
heller har rätt att bedriva revisorsverksamhet.38 Sådana restriktioner definierar
och skyddar titlar, d.v.s. kvalitetsintyg, som t.ex. advokat eller auktoriserad
revisor.
 

 Direkta inträdesrestriktioner rättfärdigas normalt genom att det hävdas att en
viss minimikunskap krävs för att korrekt kunna utföra t.ex. advokatyrket.39 I
och med att det är svårt för köparen att utvärdera säljarens kompetens både före
och efter själva köpet, är detta en viktig och sannolikt riktig iakttagelse från
säljarorganisationens sida. Utan någon form av kvalitetskontroll ökar
naturligtvis risken för att köparen köper undermåliga tjänster av mindre

                                                
 37 OFT-report sid 14ff
38 Med revisorsverksamhet menas här sådan verksamhet där auktoriserade eller godkända
revisorer krävs av kunden, t.ex. vid revision av ett börsnoterat aktiebolag.
39 OFT-report sid 16ff
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duktiga säljare. En positiv marknadseffekt uppstår därmed genom en erkänd
minimikunskap hos den auktoriserade säljaren.
 

 De negativa effekter som direkta inträdesrestriktioner leder till är att icke
auktoriserade säljare inte kan konkurrera på samma villkor som de
auktoriserade. Även om de besitter samma kunskap, får de sannolikt40 färre
kunder (i fallet jurist/advokat) eller inga kunder (i fallet auktoriserad/icke
auktoriserad revisor). En viss del av marknaden stryps alltså. Vidare har vi sett
att detta kvalitetsintyg, i kombination med en uniform prissättning, på lång sikt
leder till ett kvalitetsurvattnande på marknaden som helhet. I och med
kvalitetsintyget har säljaren lättare att skaffa sig kunder än vad han hade haft
utan det, då han endast behöver konkurrera med de andra säljare som innehar
ett sådant intyg. Sänker yrkets styrande organ kraven på säljarna för
auktorisering, är åtgärden bortkastad.
 

 Ytterligare ett problem är att kvaliteten på tjänsten inte enbart beror på säljarens
kunskap, utan även på faktorer som hur mycket tid han spenderar på kunden i
fråga. En stjärnadvokat som spenderar en timme på ett fall kommer knappast att
nå ett bättre resultat än en medelmåttig advokat som spenderar en vecka på
samma fall. I och med att antalet möjliga säljare minskar genom
auktoriseringen, minskar även den genomsnittliga tid de kan spendera på varje
fall, vilket i sin tur medför en sämre kvalitet på tjänsten som sådan.41

 

 Slutligen existerar även problemet att ett för litet, eller för dyrt, utbud från
säljarsidan kan komma att leda till att kunderna väljer att försöka hantera
problemen på egen hand. I de fall då professionell hjälp är påtvingat enligt lag
(ex. revisorsmarknaden) torde väl detta problem vara obefintligt, men på
marknader utan sådana regler (ex. advokatmarknaden) kan detta medföra att
efterfrågan på advokattjänster minskar på lång sikt, vilket i sin tur ger lägre
inkomster, och därmed generellt sämre kvalitet hos advokatbyråerna, helt
analogt med marknadsekonomiska teorier. (Lägre efterfrågan medför sänkta
priser vilket i sin tur medför lägre löner vilket i sin tur medför lägre status på
advokatyrket vilket i sin tur medför att en lägre frekvens duktiga personer
söker sig till advokatyrket vilket i sin tur sänker den genomsnittliga standarden
på tjänsterna.)
 

 Frågan är om dessa restriktioner i sin nuvarande form ändå är godtagbara som
marknadsförbättrande. Å ena sidan har vi den positiva effekten som uppstår
genom att alla de som är auktoriserade bevisligen besitter en hög kunskap.
Denna effekt skall inte underskattas, då vi har sett vilka effekter dålig rådgivning
kan få för utomstående, och därmed på ekonomin som helhet. Å andra sidan
minskar utbudet av tjänster, den genomsnittliga tiden (och därmed kvaliteten)
spenderat på varje fall minskar, samt en del av marknaden stryps eller
elimineras, beroende på hur strikt auktoriseringen slår igenom på dem som inte
är auktoriserade. Vidare finns risken för en urvattning av kvaliteten på

                                                
40 OFT-report sid 15ff
 41 Lipsey sid 197-212
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marknaden som helhet, om sådana restriktioner kombineras med
rekommenderad prissättning, eller om efterfrågan sjunker på lång sikt.
 

 Sammantaget torde dessa effekter medföra en negativ påverkan på marknaden.
En förändring av restriktionerna är på sin plats. I och med att olika länder har
olika system, är det inte nödvändigt att föreslå sådana förändringar här, utan
detta kommer att ske i analysen där den svenska marknaden behandlas mer
ingående.
 

 5.4.3  Indirekta inträdesrestriktioner

 Med indirekta inträdesrestriktioner menas sådana restriktioner som har till syfte
att förhindra att icke auktoriserade säljare förmedlar vissa tjänster (detta
inkluderas även i de direkta inträdesrestriktionerna och behandlades ovan)
samt restriktioner på ägandestrukturer, kontroll och drift av firmor inom de
relevanta yrkena. Frågan är då varför det finns restriktioner avseende vem som
kan äga eller driva ett sådant bolag. Rättfärdigandet av en restriktion som
förhindrar icke auktoriserade säljare att äga delar eller hela den auktoriserade
firman har som syfte att bibehålla den auktoriserade säljarens oberoende
gentemot klienten, samt att undvika intressekonflikter. Att en advokat får svårt
att bibehålla sitt oberoende som anställd hos t.ex. en revisionsbyrå torde vara
klart för alla, i de fall revisionsbyrån har något att vinna på att advokaten ger ett
råd i en specifik riktning. Som vi senare kommer att se är syftet att skydda
oberoendet samt undvikandet av intressekonflikter av största vikt för t.ex.
advokatyrket. Det är därför viktigt att inte underskatta betydelsen av dessa.
 

 De negativa effekter restriktioner av denna typ medför42 på marknaden är att
det blir svårare för nya aktörer att ta sig in på marknaden, att det blir svårare att
specialisera sig (”nischa” sin verksamhet) samt att det försvårar nytänkande och
utveckling inom branschen som helhet. Anledningarna till detta är följande.
Nya aktörer kan inte forma nya bolag hur som helst genom att gå samman med
redan existerande bolag på marknaden. I en bransch där förtroende är svårt att
uppnå, och är av största vikt för affärerna, är det svårt att som nystartat bolag ta
marknadsdelar. En allmänt43 använd strategi på sådana marknader är därför
sammangåenden med redan befintliga bolag och därigenom ta över kundbasen
och det goda ryktet. Sådana sammanslagningar är alltså omöjliga utom i de fall
de sker mellan två bolag inom samma yrke, något som uppenbarligen hindrar en
stor del av de intresserade investerarna. Vidare medför sådana restriktioner att
det blir svårare att specialisera sin verksamhet. I och med att restriktionen
endast tillåter att traditionell verksamhet bedrivs, eller åtminstone verksamhet
utan direkta influenser från andra yrken, kan inte bolag skapas vilka har som
mål att sammanfoga två eller flera branscher. Ett bolag som vill bedriva
advokatverksamhet, revisorsverksamhet samt finansiell rådgivning får finna sig
i att ha verksamheten uppdelad på flera, av varandra oberoende, bolag. Detta

                                                
 42 OFT-report sid 16ff
 43 Lipsey sid 234ff
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medför större kostnader både för säljaren och köparen, och utgör således en
negativ påverkan på marknaden.
 

 Slutligen förhindrar indirekta inträdesrestriktioner beträffande bolagsägande
och kontroll den naturliga utvecklingen på marknaden. Många oreglerade
marknader visar upp tydliga tendenser på ökade samarbeten över
branschklyftorna, och speciellt de multinationella företagen erbjuder inte bara
tjänster överallt, utan också inom många områden. Ett typexempel på en sådan
marknad är IT-marknaden, som domineras av ett antal multinationella företag
med kompetens inom många områden, flankerade av myriader av nischade
småföretag. En sådan marknadsstruktur omöjliggörs av restriktioner av det
ovan beskrivna slaget.
 

 Frågan är då hur advokatens oberoende och undvikandet av intressekonflikter
värderas gentemot de negativa effekter de medför på marknaden. De syften
dessa restriktioner försöker att uppnå är uppenbarligen av stor vikt för köparen.
Ignoreras dessa syften kommer marknaden inom dessa yrken förr eller senare
att kapsejsa, då kunden inte kan lita på att arbetet blir gjort som han önskar. Kan
han inte det kommer han söka att göra det själv istället, vilket som vi sett
minskar efterfrågan på t.ex. advokattjänster som helhet, och vilket leder till en
kvalitetssänkning på marknaden. De negativa effekterna som beskrivits ovan
kan sammanfattas som en svårighet för nya aktörer att etablera sig på
marknaden, minskad grad av specialisering samt en långsammare utveckling av
marknaden. Frågan uppkommer då hur allvarliga effekterna verkligen är.
Svårigheter för nya aktörer att etablera sig på marknaden leder till att utbudet
minskar, eller inte ökar i den grad som det skulle på en bättre fungerande
marknad.44 Prisnivåerna stannar på en högre nivå än vad som är nödvändigt, då
efterfrågan överstiger utbudet. Redan etablerade firmor åtnjuter högre vinster
tack vare mindre konkurrens, och en högre prisnivå. Dessa vinster medför
naturligtvis en motsvarande kostnad för köparna. Den minskade
specialiseringen medför att djupet i vissa tjänster minskar. Utan direkt nischade
byråer minskar utbudet av specialkunskaper, speciellt där dessa
specialkunskaper kräver kunskaper från andra branscher. Detta medför en
kostnad för köparna i form av en sämre kvalitet på de råd som efterfrågas inom
rena specialområden. En långsammare utveckling av marknaden medför
kostnader i form av uteblivna innovationer, en långsammare utveckling på
arbetsmarknaden samt obefintliga tjänster. Dessa drabbar köparna genom
sämre råd och framför allt genom avsaknaden av efterfrågade tjänster.
Restriktionerna medför således en huvudsaklig kostnad för köparna i form av
sämre kvalitet på tjänsterna än vad som skulle vara fallet utan restriktionerna.
 

 Tydligen försämras kvaliteten på utbudet oavsett om restriktionerna finns kvar
eller tas bort. Vilket alternativ som är mest skadligt är svårt att besvara
generellt, då marknaderna skiljer sig mellan olika yrken och olika länder. En
bedömning av restriktionernas effekt på den svenska advokatmarknaden görs
därför i analysen.

                                                
 44 Lipsey sid 234ff
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 5.4.4  Beteenderestriktioner

 Beteenderestriktioner är sådana restriktioner som syftar till att begränsa vad
auktoriserade säljare får eller inte får göra. Exempel på sådana restriktioner är
minimiprissättning och marknadsföringsbegränsningar. Olika bakomliggande
syften finns med restriktionerna. Minimiprissättning, eller ”rekommenderad”
prissättning rättfärdigas oftast45 genom att hävda att de underlättar
budgeteringen och den finansiella planeringen för eventuella köpare.
Kostnaden skulle alltså minska för köparen jämfört med om han tvingades
jämföra priser olika säljare emellan. Marknadsföringsrestriktioner rättfärdigas
genom grundläggande etiska hänsyn. Syftet med dessa restriktioner är att
förhindra att säljare ”stjäl” kunder av varandra, att förhindra att de bedriver
falsk marknadsföring samt att förhindra att de skapar efterfrågan där ingen
egentlig efterfrågan finns. Vidare existerar förbud mot prisjämförande
marknadsföring på vissa marknader. Jag ämnar nu redogöra för vilka effekter
dessa restriktioner har på marknaden.
 

5.4.4.1  Restriktioner beträffande prissättning

 Avsikten med restriktioner beträffande prissättning, vilket oftast kommer till
uttryck i form av rekommenderad prissättning, är som tidigare nämnts att
förenkla den potentiella köparens budgetering46. En sådan förenkling leder till
en minskad kostnad för köparen, givet att priset på tjänsten skulle vara
densamma var han än köpte den, då han slipper osäkerhetsmomentet, samt
sökkostnaderna. Det huvudsakliga problemet med en sådan argumentering är
att det förefaller vara en självuppfyllande profetia. Om alla säljare ligger på
samma prisnivå, så medför detta en vinst för kunden eftersom han inte behöver
oroa sig för att inte köpa till det bästa priset. Argumenteringen tar dock inte
hänsyn till fallet då alla säljare inte ligger på samma prisnivå. Ligger säljarna på
olika prisnivå, kan köparen möjligtvis göra en vinst genom att anlita en bra
säljare till ett lågt pris. Denna vinst förefaller ha potential att bli väsentligt större
än vinsten som uppnås genom en enkel budgetering. Att argumentera att
vinsten i och med restriktionen uppnås när restriktionen är i effekt, är inte
detsamma som att stadga att vinsten med restriktionen är större än vinsten utan
sagda restriktion. Den potentiella kostnaden för köparen består alltså i den
obefintliga möjligheten att välja säljaren efter pris och smak, då priset är
detsamma överallt. Jag redovisar senare att det huvudsakliga syftet med
rekommenderade priser, d.v.s. underlättad budgetering, istället kan uppnås
med hjälp av lättnader i marknadsföringsrestriktionerna.
 

 Internationella studier47 av rekommenderad prissättning har nått som resultat
att sådana rekommendationer kan vara acceptabla under förutsättning att de
bestäms oberoende och objektivt, att priserna reflekterar
marknadsförutsättningarna samt att säljare och köpare är fria att förhandla om

                                                
 45 OFT-report sid 36ff
46 OFT-report sid 36ff
 47 OECD
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priset. Vidare påstås48 att marknadsföring kan underlätta en rimlig prissättning
för rutinärenden, till fördel för konsumenterna. Hur dessa restriktioner spelar
in på den svenska marknaden tas upp i analysen.
 

5.4.4.2  Marknadsföringsrestriktioner

 Att säljarna inte stjäl kunder av varandra i redan pågående affärer kan möjligtvis
leda till en viss trygghet för kunden. Anledningen till detta är att han kan förlita
sig på att säljaren helhjärtat kan ägna sig åt just hans fall, då säljaren inte lider
någon risk att förlora fallet till en konkurrent utom i de fall då köparen själv
väljer att avbryta samarbetet. Ett samarbete som köparen avbryter kan ju
knappast anses som en marknadsframkallad kostnad. Denna vinst för köparen
är dock tveksam, och förefaller liten. Restriktioner för säljaren att inte bedriva
falsk marknadsföring medför uppenbarligen en vinst för köparen. Dock finns
sådana regler redan stadgade i bl.a. den svenska marknadsföringslagen, vilket
medför att dessa restriktioner knappt har någon effekt, varken positiv eller
negativ. Vinsten såväl som kostnaden är obetydlig.
 

 Den tredje marknadsföringsrestriktionen har som syfte att förhindra att säljarna
skapar efterfrågan där ingen efterfrågan finns sedan tidigare. Detta kommer till
uttryck genom förbud mot att kontakta potentiella kunder på eget bevåg, så
kallad ”cold-calling.”49 Anledningen till en sådan restriktion är att säljarna, t.ex.
inom advokatyrket, inte skall skapa rättprocesser och dylikt i onödan.
Advokaternas roll i samhället bör följaktligen vara att lösa tvister, inte att skapa
dem. I och med att en tvist skapar kostnader, i de flesta fall för båda inblandade
parter, medför detta en reell vinst för köparna som har mindre anledning att
frukta oprovocerade rättstvister. Denna restriktion medför en kostnad för
säljaren, i form av uteblivna intäkter, och medför en motsvarande vinst för
köparen.
 

 Slutligen råder ofta förbud mot prisjämförande marknadsföring.50 Denna
restriktion har som syfte att förhindra att säljarna indirekt stjäl kunder från
varandra. Vinsten för kunden skulle då vara densamma som vinsten rörande
restriktionen att säljaren inte direkt får stjäla kunder från varandra. Denna vinst
är som tidigare nämnts inte särskilt stor, och inte ens med säkerhet befäst som
existerande.51

 

 Intressant är då att undersöka vilka kostnader dessa restriktioner medför för
köparen. Restriktionen att säljarna inte får kontakta varandras kunder i syfte att
få kunden att anlita dem istället medför en kostnad i form av högre priser. Den
säljare som kontaktar en redan ”upptagen” kund torde ju förmodligen ha något
bättre att erbjuda, för att kunna hoppas på att kunden skall byta partner. Vad
han har att erbjuda är rimligtvis antingen ett lägre pris för samma tjänst, eller
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en bättre tjänst till samma pris. Ettdera erbjudandet skulle ju medföra en vinst
för kunden, som han nu aldrig får chansen att acceptera.
 

 Restriktionen mot falsk marknadsföring påverkar inte kunden i någon större
utsträckning, eftersom denna restriktion redan finns lagfäst annorstädes.
Restriktionen mot att kontakta potentiella köpare som inte har visat eget
intresse, kan medföra både en kostnad och en vinst för köparen. Kortsiktigt kan
vinsten bestå i en vunnen tvist där köparen inte insåg att han hade rätt, och
därför inte tog saken till rätten. Långsiktigt medför dock ett eliminerande av en
sådan restriktion kostnader för köparen. Dessa kostnader består av ökade
utgifter för juridiskt försvar, då antalet processer i samhället kommer att öka.
Vidare uppstår ju kostnader när andra köpare tvistar om saker de inte annars
hade tvistat om, om den andra köparen vinner. Denna restriktion medför
således ingen långsiktig kostnad för köparna.
 

 Slutligen har vi restriktionen mot prisjämförande marknadsföring. Denna
restriktion medför en kostnad för köparna på så sätt att sökandet efter den bästa
tjänsten till det bästa priset försvåras och därmed fördyras avsevärt.
Prisjämförande marknadsföring vore dessutom ett enkelt sätt för köparna att
bedöma den totala kostnaden för projektet, vilket är ett av syftena med
rekommenderade priser. Avsaknad av prisjämförande marknadsföring
förefaller dessutom underlätta överprissättning i säljarledet, då köparen saknar
en reell möjlighet att jämföra priserna hos olika advokatbyråer.
 

 Av ovan listade restriktioner beträffande marknadsföringen tycks endast den
beträffande ”cold-calling” vara befogad av ekonomiska skäl, sett ur köparens
perspektiv. De övriga restriktionerna skapar kostnader för köparen utan
motsvarande vinster. Dessa slutsatser kommer dessutom till uttryck genom att
restriktioner av denna typ i allt större grad får stryka på foten internationellt
sett.52
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 6.  Etiska principer och konkurrensreglerna

6.1  Inledning

 Jag har ovan visat att vissa av de etiskt grundade restriktioner som finns inte
har sin plats i ekonomin, om ett konkurrensrättsligt perspektiv antas. Frågan
uppstår då om dessa restriktioner har sådan vikt att de bör behållas av andra
orsaker. För att avgöra detta krävs att jag studerar de etiska regler som finns,
och de syften reglerna har. Jag gör det genom att först redovisa de
grundläggande problem som kan identifieras med de etiska reglerna, för att
sedan följa upp med konkurrensrättens syn på dessa problem.
 

 6.2  De etiska reglernas mål

 Trots att de rättsliga systemen varierar stort från land till land, finns vissa
gemensamma mål för de etiska reglerna hos i stort sett samtliga. I detta avsnitt
diskuterar jag de regler som förknippas med advokatyrket, då detta yrke är det
som undantagslöst medför problem. De huvudsakliga plikter som reglerna
syftar till att bevara är:53

 

 - Tystnadsplikten
 - Advokat - klient förhållandet
 - Intressekonflikter (rättare sagt undvikandet av dem)
 - Advokatens oberoende

 

 Reglerna för advokater i Sverige återfinns i rättegångsbalkens 8:e kapitel54 samt i
advokatsamfundets stadgar.55 De exakta reglerna återges inte närmare här, då
det intressanta inte är exakt hur reglerna är utformade, utan vad de syftar till
att uppnå. De fyra etiska plikter som reglerna syftar till att bevara beskrivs
således nedan en och en.
 

 6.2.1  Tystnadsplikten

 Advokatens främsta plikt är att tillvarata klientens intressen.56 Detta må låta som
något som andra yrkesgrupper också erbjuder, men i advokatens fall är det
annorlunda. Det som skiljer advokaterna från andra yrkesgrupper är den
absoluta tystnadsplikten. En klient kan meddela sin advokat vad han vill, utan
att riskera att advokaten anmäler honom till någon myndighet eller sprider
affärshemligheter till någon av hans konkurrenter. Denna tystnadsplikt medger
naturligtvis väldigt intima relationer advokaten och klienten emellan, och är en
service som klienten i vissa fall värderar mycket högt då han kan diskutera och
förmedla information som för honom är mycket känslig. I exemplet
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affärshemligheter har kanske klienten svårt att förstå eller veta hur han ska
hantera en situation, och behöver hjälp med detta. I ett sådant fall är en advokat
ovärderlig, då klienten utan risk kan lägga papperena på bordet och få hjälp med
allt han önskar utan att riskera ekonomisk förlust. Naturligtvis betyder inte
detta att andra yrkesmän än advokater automatiskt sprider affärshemligheter,
men för en advokat är det en fråga om fortsatt verksamhet. Bryter han mot en
sådan regel, är han automatiskt utesluten ur advokatsamfundet, och kan
dessutom åtalas. Tystnadsplikten finns tydligt återgiven i advokatsamfundets
stadgar:

 - 18 § Advokat är skyldig att gentemot klienten iaktta trohet och lojalitet
 - 19 § Advokat skall iaktta diskretion om sina klienters angelägenheter och

får inte, med mindre laglig skyldighet att lämna upplysning föreligger,
utan vederbörligt samtycke yppa något … Advokat är skyldig att ålägga
sin personal samma diskretions och tystnadsplikt.

 

 6.2.2  Advokat – klient förhållandet

 

Ytterligare en grundbult i advokatyrket som vi känner det idag är förhållandet
mellan advokaten och klienten, eller mer exakt det personliga samarbete de
bedriver utan yttre inblandning. Advokater världen över57 menar att detta
förhållande inte kan existera i MDP-strukturer, samt att detta skulle få som
effekt att klienterna kommer till skada genom förlust av en för dem högt
värderad relation. Ämnet har behandlats av flera författare i flera länder.
Utgångspunkten har varit densamma, men resultaten skiftar vitt och brett. I
England och Australien58 t.ex. anser vissa att ”non-lawyer partners should not
affect the issue anymore than non-lawyer employees”.59 Möjligtvis är detta sant,
men det säger inte mycket om vilken risk det medför för kunden. Å andra sidan
kanske det är irrelevant, eftersom om citatet ovan accepteras som en sanning så
har risken i alla fall inte ökat jämfört med dagens reglering. Vissa kanadensiska
författare60 menar å sin sida att ”merely embarking upon the MDP experiment
poses serious risks to the stability of the doctrine and the public interest which
depends on it”. 61 En indirekt jämförelse sker alltså med dagens lagstiftning, och
en ökad risk anas. Hur riskerna påverkas av en uppluckring av advokat – klient
förhållandet diskuteras senare i detta kapitel.
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 6.2.3  Intressekonflikten

 Det finns tre olika typer av intressekonflikter.62 Antingen kan det vara fråga om
en intressekonflikt mellan advokatens och klientens personliga intressen, eller
mellan advokatens intressen i klientens affärer och klientens personliga
intressen, eller mellan olika klienter hos advokaten. Konflikter mellan
advokatens och klientens intressen hanteras under oberoendedelen, medan
konflikter klienterna emellan diskuteras här.
 

 En konsekvens av att en advokat har att enbart tillvarata sin klients intressen, är
att han naturligtvis inte kan representera klientens opponent i en tvistsituation.
I och med att advokatbyråer relativt sett inte är så stora, uppkommer det
problemet inte så ofta, och när det gör så avstår helt enkelt advokatbyrån63 från att
ta den senare klienten till sig. Detta gäller dock på en nationell nivå. Även
advokatbyråer växer samman över gränserna och problemet uppkommer oftare
och oftare. Hur det problemet skall hanteras finns inga klara regleringar för i
dagsläget. Det synes självklart att en advokat från en byrå inte kan representera
en klient, medan en annan advokat från samma byrå representerar
motståndaren. Vore så fallet, torde klienterna med fog kunna hävda att det finns
risk för att deras intressen inte tillvaratas på bästa sätt. Värt att notera är att i
enlighet med svenska regler64 kan inte klienten avsäga sig sin ”ensamrätt” till
advokatbyrån i det aktuella fallet, då reglerna syftar till att skydda samhället så
väl som klienten själv.
 

 6.2.4  Advokatens oberoende

 Ytterligare en av de grundläggande etiska principerna för advokater är den om
oberoende. Advokat skall stå fri från varje ovidkommande inflytande som kan
komma att menligt inverka på hans uppträde i enlighet med god advokatsed.65

Anledningen till detta synes självklar. En advokat som befinner sig i
beroendeställning till någon annan kan få svårt att ge råd som motstrider dennes
vilja, om det är möjligt för den mot vem advokaten är beroende kan antas få
reda på vad advokaten har föreslagit sin klient. Advokaten måste vara
oberoende gentemot alla inblandade parter för att kunna försäkra sig och
framför allt klienten om att han hanterar situationen på ett sätt som totalt
utesluter eget vinstintresse. En advokat som står att väsentligen vinna
ekonomiskt på att ge ett råd i endera eller andra riktningen, kan knappast vara
att anse som oberoende.
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 6.3  Risker förknippade med de etiska principerna

6.3.1  Inledning

 Ovan listades fyra väsentliga plikter vilka advokater slåss för att bevara. Jag
redovisade ovan varför reglerna för att bevara dem finns där, men för att
avgöra huruvida reglerna kan modifieras eller elimineras krävs att jag
undersöker hur stora de reella riskerna egentligen är. Vidare är det av vikt att
avgöra huruvida riskerna ökar i och med tillåtandet av MDPn. Om riskerna
redan existerar, är det inte säkert att de ökar bara för att MDPn tillåts. Först
diskuterar jag problemet generellt för varje etisk princip, för att sedan jämföra
verksamheterna hos en advokat och en jurist. Anledningen till detta är att en
advokat lever och lyder under de regler som är uppställda av
advokatsamfundet, medan en jurist inte gör det. Kan risker identifieras som
endast beror på att juristen inte är reglerad i samma grad, finns det anledning
att anta att samma risker skulle uppkomma i ett MDP som inte lyder under
samfundets regler. Denna jämförelse är inte avsedd att vara heltäckande med
hänsyn till befintliga risker, men kan tjäna som en bas för en vidare en analys.
 

 För att senare kunna utröna huruvida en uppluckring av de etiska reglerna är
befogad eller inte, ämnar jag nu utreda vilka risker som finns med att modifiera
eller eliminera de plikter som reglerna försvarar. Jag diskuterar dem en i taget.
 

 6.3.2  Tystnadsplikten

 Problemet med tystnadsplikten och MDP är huvudsakligen att det finns en risk
att icke advokater kommer i kontakt med information som klienten lämnat sin
advokat.66 Ofta nog är det själva anledningen till att informationen lämnas,
eftersom advokaten har medarbetare inom sitt MDP som besitter en större
expertis i just de ämnen som klienten efterfrågar rådgivning i. Denna
medarbetare lyder då inte under samma regler som advokaten, och har ingen
absolut tystnadsplikt gentemot klienten. Huruvida detta utgör ett problem eller
inte är oklart. Generellt sett tycks åsikten67 vara att icke-advokater inte är
mindre angelägna än advokater om att bevara tystnadsplikten beträffande
klientens information. Problemet är istället att det inte finns några disciplinära
åtgärder med vilka ett förfarande i strid med tystnadsplikten kan straffas. Kan
ett sådant disciplinsystem upprättas, antingen på en frivillig basis eller t.ex.
genom krav på MDPn innan en eventuell licensiering från advokatsamfundet
kommer till stånd, kan problemet hanteras internt i MDPn. Givetvis föder det
ett ytterligare problem, nämligen att det blir svårt eller omöjligt att kontrollera
huruvida MDPn verkligen uppfyller sina disciplinära skyldigheter. Generellt
sett verkar det dock otroligt att icke-advokaterna inom MDPn skulle vara mer
benägna att sprida tystnadspliktskyddad information, då den långsiktiga

                                                
 66 King sid 4ff
 67 bl.a. Roach, LSEW, LCoA



35

effekten på MDPn blir negativ.68 Denna långsiktiga negativa effekt på MDPn kan
dessutom möjligtvis fungera som en garanti för att MDPn verkligen uppfyller
sina interna disciplinåtaganden, då det trots allt ligger i dess eget intresse.
Risken existerar, men förefaller vara liten.
 

 Ett specialfall är konflikten mellan revisorns underrättelseplikt och advokatens
tystnadsplikt, men denna hanteras i analysen.
 

 6.3.3  Advokat – klient förhållandet

 Detta för advokatyrket så primära förhållande medför stor kontrovers i MDP-
debatten. Vissa6970 debattörer menar att effekten av icke-advokater som
medarbetare eller partners inte är större än effekten av att ha icke-advokater
som anställda. Detta skulle bero på att det endast är en fråga om fakta
beträffande av vilken orsak informationen kom advokaten tillhanda. Ytterligare
analys ges inte, men synbarligen menar de att sådan information som skall
stanna inom advokat – klient sfären inte sprids vidare, utan att spridning
endast sker av sådan information vilken inte avsågs stanna inom
tvåpartsförhållandet. Detta kan sedermera bevisas genom att studera fakta.
Denna hållning verkar vara svagt underbyggd, vilket avsaknaden av tydlig
argumentation tyder på.
 

 Andra71 debattörer menar å sin sida att en MDP-struktur medger att normalt
sett privilegierad information i alltför hög grad kommer att spridas bland icke-
advokater. Detta kan möjligtvis vara riktigt. Dock är det ytterst tveksamt om
den information som sprids utanför förhållandet är av den typen att den inte
hade spridits i vilket fall, d.v.s. sådan information som är menad att undersökas
och utvärderas av experter utanför advokatyrket. Det förefaller inte föreligga
någon större risk för att privilegierad information som inte är nödvändig för
rådgivningen skall spridas vidare, om kontaktpersonen i läge ett är en advokat.
Vidare menar dessa debattörer att det finns en risk för att icke-advokater
kommer att ge råd etc. till klienter precis som om de vore advokater, kanske
utan att klienten vet om skillnaden. Detta förefaller synnerligen otroligt, och
framför allt inte särskilt svårt att hindra. En lagstiftning vilken stadgar att en
icke-advokat är tvungen att uppge att han inte är en advokat, torde råda bot på
problemet.
 

 Slutligen finns det debattörer72 som söker den gyllene medelvägen. Dessa
menar att riskerna för informationsspridning inte direkt ökar på grund av en
MDP-struktur. Anledningen till detta är att de yttre förutsättningarna är precis
desamma som i traditionella firmor, där advokaten har tagit steget till att ge
affärsråd snarare än rena juridiska råd, och advokaten anlitar experter för hjälp
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med analysen av klientens information. Vad som avses är alltså situationer i
vilka advokaten jobbar tillsammans med experter från andra områden, i avsikt
att framställa en korrekt analys vilket sedermera leder till en rådgivning.
Slutsatsen tycks rimlig, då icke-advokater i samma utsträckning tar del av den
privilegierade informationen. Enda skillnaden är att i det traditionella fallet
kanske experterna finns utanför advokatbyrån, medan de med största säkerhet
återfinns inom MDPt. Frågan är då om det är någon skillnad att anlita experter
från sitt eget bolag. Sannolikheten att informationen skall sprida sig utanför
bolagets väggar är av naturliga skäl alltid mindre, men å andra sidan kanske
advokaten har lättare för att dela med sig av priviligerad information
bolagsinternt. Även om så är fallet, torde den totala risken för klienten inte öka i
och med att informationen trots allt stannar inom MDPt.
 

 Sannolikt ökar alltså riskerna inte nämnvärt, om man jämför en traditionell
situation där advokaten samarbetar med interna eller externa experter som inte
är advokater, samt den möjliga situationen där advokaten samarbetar med
experter inom sitt eget MDP.
 

 Även inom denna del är det relevant att diskutera just kombinationen revisorer
– advokater, men detta sker som tidigare nämnt i analysen.
 

 6.3.4  Intressekonflikten

 Beträffande intressekonflikter och rollen som de har i ett MDP, råder inte lika
delade meningar som för andra etiska värden. Några73 förespråkare menar
förvisso att riskerna inte ökar i någon nämnvärd grad i och med skapandet av
ett MDP, då samma risker redan existerar i stora, multinationella advokatbyråer.
Förvisso ligger det en viss poäng i det, men detta kan knappast anses
representera marknaden som helhet och riskerna bör otvivelaktigt analyseras
mer ingående. Fördelen med denna åsikt är att den inte medför några extra
lagändringar, enbart på grund av tillåtandet av MDPn. Dock behöver ju
problemet ändå analyseras och regleras, eftersom kontentan av denna åsikt är att
risken redan finns, och därmed inte ökar, genom MDPn. Detta betyder ju
olyckligtvis inte att risken kan negligeras om man ser till marknaden som
helhet.
 

 Konsensus74 tycks istället råda om att riskökningen är reell, och att ett MDP i
större grad riskerar att representera motstående klienter ifall inte åtgärder
vidtas. Dessa förespråkare menar då att för att undvika sådana intressekonflikter
som det är frågan om, skall den standard som råder inom advokatyrket idag
även råda för MDPn. Advokaterna inom MDPt avgör sedan huruvida en
intressekonflikt föreligger, och således ifall klienten bör antas. Detta kan uppnås
på ett par olika sätt.
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 Ett sätt är att reglera advokatens verksamhet på personnivå, d.v.s. han ansvarar
för att MDPt beter sig på ett sätt som är förenligt med de regler som gäller.
Denna form av begränsning tycks svår att genomföra, då advokaten i vissa lägen
kan ha mycket lite att säga till om beträffande vilka klienter MDPt antar. Vidare
är det inte säkert att han har information om alla redan existerande klienter.
 

 Bättre vore nog att som andra förespråkar att reglera MDPt som helhet, kanske i
kombination med regleringen på personnivå. Detta sker förslagsvis i samband
med en eventuell licensiering av MDPt, som då accepterar att inte ta klienter i
strid med gällande regler. Problemet är uppenbart, nämligen att dessa icke-
advokater knappast frivilligt underkastar sig de rigorösa regler som gäller för
advokater, utan att tvingas till det. En lagändring är således nödvändig.
Dessutom medför en sådan reglering problem för de allra största bolagen, t.ex.
”Big Five”-bolagen, vilka konstant kommer att ha reella eller potentiella
klientkonflikter enbart på grund av sin storlek. Skulle dessa företag acceptera att
aldrig representera två klienter samtidigt, skulle processerna bli oändliga, eller
alternativt kunderna väsentligt färre. Föreställ er situationen där KPMG
företräder Ericsson i Sverige, och Microsoft i USA, och där en tvist uppstår
mellan Ericsson och Microsoft i Frankrike på grund av en revision som KPMG
utfört åt en underleverantör till dem båda. Lösningen är orimlig, om reglerna
skall vara lika hårda som de som gäller för advokater är idag.
 

 Å ena sidan hävdas alltså att risken redan finns, och därmed inte ökar i och med
MDPn. Å andra sidan hävdas att risken ökar i och med MDPn, men den enda
föreslagna lösningen är orimlig ifall inte storföretagen skall tvingas skära ner på
sin verksamhet. Oavsett vilken ståndpunkt man intar, verkar det klart att risken
för intressekonflikt föreligger i ett MDP. Det medför i sin tur att det egentligen
är irrelevant om risken ökar eller inte i och med införandet av MDPn, eftersom
lagstiftarna förr eller senare måste hantera problemet. När de gör detta, kommer
även eventuella MDPn att inkluderas. För att finna förslag till lösningar av
problemet krävs dock att andra faktorer inräknas, såsom marknadsekonomiska
och konkurrensrättsliga värden. Diskussionen om möjliga lösningar kommer
därför att föras nedan i stycke 6.4.5, där även de konkurrensrättsliga aspekterna
inkluderas.
 

 6.3.5  Advokatens oberoende

 Sist men inte minst av de etiska grundprinciperna är den om advokatens
oberoende. Det hävdas ofta75 att tillåtandet av MDPn skulle reducera
advokatens oberoende, till skada för klienten. Anledningen till detta är att i ett
MDP så har inte advokater fritt utrymme att ta de principiella besluten. Icke-
advokater kan till del eller helhet bestämma över MDPt:s framtid, och dess
finansiella strategi. Är dessa beslutsfattare inte införstådda med, eller inte
påverkade av, reglerna om oberoendet för advokaten är det möjligt att
advokaten påverkas menligt på så sätt att hans råd speglar sina egna eller sitt
bolags intressen snarare än klientens. Medför då tillåtandet av MDPn en ökning
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av risken för ej oberoende advokater? Den generellt76 rådande åsikten gör
gällande att så inte är fallet. Förvisso existerar ekonomiska incitament för
advokaten att handla på ett visst sätt, men dessa incitament finns även i de fall
han är anställd hos en advokatbyrå. I och med svårigheten att bedöma huruvida
ett råd är bra eller dåligt, existerar de facto heller ingen kontrollmöjlighet. Det är
till syvende og sist upp till den enskilde advokatens moral och pliktkänsla vad
för råd han ger.
 

 Det argumenteras vidare av MDP-motståndarna77 att ett MDP förenklar ett
undanröjande av oberoendet, genom att låta en icke-advokat hantera ärendet,
eller åtminstone genomföra analysen på vilken rådet baseras. Detta må vara sant
eller inte, men det är irrelevant eftersom advokatbyråer som samarbetar med
externa experter också genomför den grundläggande analysen utanför
advokatsfären. Dessa utomstående experter har inget krav på sig att vara
oberoende, utan kan fritt ge sådana råd som passar dem själva. Vidare kan de ge
sådana råd som de vet passar advokatbyrån, för att försäkra sig om framtida
samarbeten. Samarbeten mellan advokatbyrån och expertbyrån kanske inte
heller ens är kända för klienten, vilket minskar hans möjligheter att bedöma
värdet av rådet då han inte ens kan avgöra vilka baktankar som möjligtvis
existerar.
 

 Risken för klienten ligger snarare på personnivå än på bolagsnivå. Har han en bra
företrädare i bolaget är risken liten. Har han en sämre, ökar risken. Visserligen
skulle man teoretiskt sett kunna argumentera att en advokat generellt sett
värderar etiken högre än en icke-advokat, tack vare sin utbildning och sin
”uppfostran” inom yrket, men att förbjuda MDP på en sådan grund av lösa
antaganden vore inte bara en skymf mot hårt arbetande och ärliga icke-
advokater ute i samhället utan också en praktiskt sett oförsvarlig slutsats.
 

 Sammantaget verkar det således otroligt att risken för skada för klienten på
grund av icke-oberoende skall öka nämnvärt i och med tillåtandet av MDPn.
 

 6.4  De etiska principerna och konkurrensreglerna

6.4.1  Inledning

 Konkurrensrättens grundläggande regler återfinns i artikel 81 samt 82 i
Romfördraget, samt dess motsvarigheter paragraf 6 och 19 i konkurrenslagen.
Artikel 81 och 82 stadgar, i sammanfattning:
 

 Artikel 81
 

• Följande är oförenligt med den gemensamma marknaden och förbjudet:
avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och
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samordnade förfaranden som kan påverka handeln mellan
medlemsstater och som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa
eller snedvrida konkurrensen inom den gemensamma marknaden,
särskilt sådana som innebär att

o Inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller
indirekt fastställs

o Produktion, marknader teknisk utveckling eller investeringar
begränsas eller kontrolleras

o Marknader eller inköpskällor delas upp
o Olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner
o Ytterligare förpliktelser inkluderas i avtalet, som varken till sin

natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet
för avtalet

 

Sådana avtal som beskrivits ovan är ogiltiga. Undantag får dock medges ifall
avtalen, besluten eller förfarandena bidrar till att
• Förbättra produktionen eller distributionen av varor eller till att främja

tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande, samtidigt som
konsumenterna tillförsäkras en skälig del av den vinst som uppstår och
som inte:

o Ålägger de berörda företagen onödiga begränsningar
o Ger dessa företag en möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för

en väsentlig del av varorna i fråga
 

 Artikel 82
 

• Ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning på den
gemensamma marknaden eller inom en väsentlig del av denna är, i den
mån det kan påverka handeln mellan medlemsstater, oförenligt med den
gemensamma marknaden och förbjudet. Sådant missbruk kan särskilt
bestå i att:

o Direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller
försäljningspriser eller andra oskäliga affärsvillkor

o Begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till
nackdel för konsumenterna

o Tillämpa olika villkor vid likvärdiga transaktioner
o Ställa som villkor för att ingå avtal att den andra parten åtar sig

ytterligare, ovidkommande, förpliktelser.
 

 Frågan är då om de etiska reglerna bryter mot konkurrensreglerna. Jag
diskuterar varje grundläggande etisk regel för sig. Innan jag utreder dem krävs
dock att jag undersöker huruvida en dominerande ställning föreligger. Är så
fallet, är artikel 82 tillämplig.
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6.4.2  Dominerande ställning

 Grundfrågan är huruvida ett advokatsamfund kan anses ha en dominerande
ställning. I Sverige har vi inget advokatmonopol, vilken innebär att vem som
helst har rätt att representera en klient på vilket sätt han än önskar. Detta
medför av naturliga skäl att det blir svårare att argumentera för att en
dominerande ställning föreligger, men det är fortfarande inte omöjligt. En
dominerande ställning skulle kunna föreligga om medlemmar i
advokatsamfundet automatiskt får alla klienter, t.ex. av den anledningen att de
potentiella klienterna inte litar på att ickemedlemmar kan göra ett likvärdigt
jobb. Kan advokatsamfundet lastas för det? Ja, i och med att advokatsamfundet
själva väljer sina medlemmar, och därmed har rätt att neka medlemmar inträde,
påverkar de vilka som klienterna vänder sig till. En dominerande ställning
föreligger de facto om alla klienter använder sig av advokater, även om
advokatsamfundet möjligtvis inte har planerat att en sådan skall uppstå.
 

 Klart är att advokatyrket som sådant åtnjuter en hög status. Advokater har i alla
tider varit ansedda medborgare i samhället, och respekterade för sitt kunnande
och sin skicklighet, förutom de etiska plikter som förknippas med deras
verksamhet. Förutsatt en rimlig prissättning, föredrar säkerligen potentiella
klienter att vända sig till en advokat än till en icke-advokat, om inga speciella
krav finns på den service han efterfrågar. Detta är i och för sig inte så konstigt,
advokater har ju trots allt utbildat sig och tränat sig i att tillhandahålla tjänster
och att inte utnyttja dem vore ologiskt. Problemet är att det inte är enbart
advokater som är sakkunniga i lagfrågor i allmänhet, och i ekonomiska lagfrågor
i synnerhet. Det finns gott om kompetens hos många jurister som av en eller
annan anledning har valt att inte vara medlemmar i advokatsamfundet. Frågan
är om lagkunniga utan en titel missgynnas endast på grund av att de saknar
advokattiteln, och om kostnader därför uppstår för klienten. Kostnader för
klienten uppstår som vi vet på imperfekta marknader. En sådan imperfektion är
en marknad där en eller flera aktörer besitter en dominerande ställning. För att
en ställning skall räknas som dominerande, krävs t.ex. att aktören kan höja
priser utan motsvarande efterfrågeförluster. Alternativt kanske han kan styra
prissättningen på marknaden som helhet, eftersom effektiv konkurrens saknas.
 

 Jag avser inte att djupgående analysera begreppet dominerande ställning, det
finns det många andra som har gjort. Vad jag intresserar mig för är istället
huruvida advokatsamfundet kan anses ha en dominerande ställning på
marknaden för juridisk rådgivning. Det som pekar för det är:
 

• prissättningen ligger på samma nivå inom hela advokatsamfundet, vilket
påverkar marknaden som helhet

• prishöjningar kan ske utan motsvarande efterfrågeförluster, då klienterna
saknar reella alternativ

• prishöjningar kan ske utan efterfrågeförluster, då klienterna inte kan
utvärdera tjänstens kvalitet

• advokatsamfundets medlemmar agerar på ett sådant sätt att de skulle
kunna anses vara en företagssammanslutning
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 Det som pekar emot en dominerande ställning är:
 

• det finns inget advokatmonopol
• fri konkurrens är teoretiskt möjlig
• stora firmor med juristavdelningar bryter sig in på speciellt den

ekonomisk-juridiska marknaden
• advokatsamfundet är en sammanslagning av massor med små, av

varandra oberoende advokatbyråer
 

 Sammantaget framgår inte klart huruvida en dominerande ställning föreligger
eller inte. Det som starkast talar för en dominerande ställning är det faktum att
advokatsamfundet genom sina rekommendationer och beslut påverkar en så
stor del av marknaden som de gör. Trots att advokatsamfundet självt inte är en
aktör som direkt gör vinster på marknaden, gör dess medlemmar det. Att så
pass många små advokatbyråer agerar tillsammans kan inte anses vara något
annat än en företagssammanslutning. Vidare ser marknadsstrukturen ut på ett
sådant sätt att prishöjningar kan ske utan egentlig minskad efterfrågan,
åtminstone inte på kort sikt. Detta gäller för prishöjningar på marknaden som
helhet. En marknad som inte reagerar starkt på prishöjningar lider av att
tillräckligt bra substitut saknas. Det är ännu en faktor som pekar på att en
dominerande ställning föreligger. Slutligen medför tjänstens typ, d.v.s. en
mycket informationskrävande typ, att kunderna har svårt att bedöma värdet av
tjänsten. Detta medför förvisso ingen dominerande ställning i sig, men kan
fungera förstärkande på problem med prissättningen.
 

 Det som huvudsakligen talar emot en dominerande ställning är att vi inte har
advokatmonopol i Sverige. Hade ett sådant monopol funnits, hade slutsatsen
varit enklare att dra. Trots att vi inte har ett advokatmonopol medför dock
själva titeln advokat vissa problem för de som inte är advokater. I och med att
titeln advokat är så inarbetad i Sverige, och att de plikter som följer med titeln
inte finns inarbetade inom t.ex. juristsektorn, snedvrider förekomsten av själva
titeln marknaden. Advokater får på grund av sin titel en oproportionerligt stor
del av marknaden av de tjänster som skulle kunna utföras av jurister såväl som
advokater78.
 

 Den relevanta marknaden bör anses vara den om juridiska tjänster, då många
klienter anlitar samma advokatbyrå oavsett vilka tjänster som efterfrågas.
Tveklöst har advokaterna en stor del av marknaden inom ”traditionell juridik”,
och sammantaget med marknaden för affärsjuridik har de en sådan stor
marknadsandel att en dominerande ställning kan anses föreligga. Även om den
relevanta marknaden anses vara marknaden för affärsjuridiska tjänster, vilket
kan argumenteras, kan advokatsamfundet genom sin möjlighet att påverka
prissättningen för en stor del av marknaden, samt advokatsamfundets
ensamrätt på att utnämna advokater förmodligen anses ha en dominerande
ställning. Advokatsamfundets möjlighet att påverka prisnivån på marknaden
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som de önskar, utan att konkurrenterna egentligen har så mycket att säga till
om, understryker denna dominerande ställning.
 

 Nästa fråga som uppstår är då om ett missbruk sker av den dominerande
ställningen. Ett typiskt missbruk enligt artikel 82 är att påtvinga någon oskäliga
inköpspriser, eller med andra ord ta ut för mycket betalt för sina tjänster.
Huruvida detta sker är omöjligt att besvara, eftersom det inte går att avgöra
vilka kostnader advokatbyråerna har för sina tjänster, och ej heller vilka
vinstmarginaler som är ”rimliga”. För varje kalkyl som visar att priserna är för
höga, kan säkerligen en visas som visar att de är för låga eller åtminstone
skäliga. Slutsatsen beträffande prissättningen är att det är omöjligt att avgöra
huruvida överprissättning sker utan att antingen
 

• jämföra med andra länder
• konkurrensutsätta marknaden och se vilken prisnivå som blir aktuell

 

 Av dessa alternativ är dessutom egentligen endast det andra alternativet
effektivt, då samma prissättningsproblem som råder på den inhemska
marknaden mycket väl kan råda på den utländska.
 

 Möjligt är att andra sorters missbruk föreligger. Punkt två i artikel 82 tar sikte på
sådana förfaranden som ”begränsar produktion, marknader eller teknisk
utveckling till nackdel för konsumenterna”. Det kan möjligtvis argumenteras
att advokatsamfundet genom sina kvalitetsintyg begränsar utbudet på
marknaden, då inte alla kvalificerade personer erhåller ett sådant intyg, beroende
på var de arbetar. Sannolikt79 syftar nog punkt två i artikel 82 mer på förfaranden
vilka delar upp marknader i segment, snarare än reducerar utbudet som sådant.
Även om ett sådant beteende kan vara konkurrenshindrande, torde det vara
svårt att få det att falla under artikel 82. Punkterna tre och fyra är inte relevanta i
någon större grad för marknaden i fråga. Slutsatsen beträffande artikel 82 är
således att en dominerande ställning kan anses föreligga, men att det är svårt att
bevisa att missbruk av den föreligger.
 

 Trots att advokatsamfundet tydligen inte kan anses bryta mot artikel 82, kanske
det kan anses bryta mot artikel 81. Jag undersöker de etiska reglerna en och en
för att se om dessa kan anses vara generellt konkurrenshindrande enligt artikel
81.
 

 6.4.3  Tystnadsplikten

 Beslut av advokatsamfundet utgör uppenbarligen ett samordnat förfarande för
företagssammanslutningar enligt artikel 81. Kan påtvingandet av
tystnadsplikten för advokaten gentemot klienten utgöra ett sådant förfarande
vilket har som syfte eller resultat att ”hindra, begränsa eller snedvrida
konkurrensen inom den gemensamma marknaden”? Tystnadsplikten som
sådan är endast en begränsning för den enskilde advokaten, och kan därför inte
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i sig utgöra ett konkurrenshinder för den gemensamma marknaden. Däremot
kan den möjligtvis utgöra ett konkurrenshinder på så sätt att den förhindrar
icke-advokater att konkurrera med advokaterna på lika villkor, i och med att
icke-advokaterna kan få svårare att attrahera kunder på grund av avsaknaden av
advokattiteln. Vidare kan tystnadsplikten, om den drivs till sin spets, orsaka
snedvridningar i konkurrensen genom att advokater inte kan samarbeta med
icke-advokater på ett sådant sätt som de (och framför allt klienterna) önskar.
 

 En absolut tystnadsplikt förhindrar advokater att dela information med icke-
advokater. Detta kan innebära en konkurrensförlust i och med att företag med
både advokater och icke-advokater inte kan utnyttja sin expertis till fullo, vilket
i sin tur leder till lägre kvalitet på tjänsten som erbjuds klienten. Frågan är hur
stor denna reella förlust egentligen är. Sett utifrån klientens synvinkel är det
säkert så att han i många fall föredrar att hans information bearbetas av de som
är mest kunniga, tystnadsplikt eller inte. Risken för att informationen sprids
utanför bolagets väggar är ändå liten, och risken alternativt kostnaden för det
förefaller mindre än risken för att få ett råd av sämre kvalitet. Vidare torde
klienten med fog kunna hävda att han skall erbjudas ett val om han från fall till
fall vill åtnjuta full tystnadsplikt eller inte.
 

 Tystnadsplikten är inget självändamål, utan finns till för att skydda klienten.
Rimligt vore därför att klienten har rätt att ge upp den rättigheten. Det är inte
svårt att tänka sig en klient vilken söker juridisk rådgivning på reguljär basis. I
vissa fall är tystnadsplikten av stor vikt, i vissa fall av liten eller ingen vikt. I
och med klienters tendens att söka sig till samma rådgivare gång efter annan80,
förutsatt att de erbjuder bra tjänster, innebär detta ett konkurrenshinder i och
med att icke-advokater inte kan erbjuda lagstadgat skydd för tystnadsplikten.
En klient som i vissa fall kräver tystnadsplikt har alltså inget val än att söka sig
till en advokat, snarare än en jurist. Anlitar han fortlöpande samma advokat
trots att han i vissa fall skulle föredra att anlita en juristfirma, har konkurrensen
rubbats. Rimligare vore att klienten skulle få anlita en advokat inom ett MDP,
och själv avgöra från fall till fall huruvida han fordrar full tystnadsplikt eller
inte. Klienten bör dessutom ha rätten att ge upp sin rätt till tystnadsplikt utan
att behöva ge upp sin rätt till att anlita en advokat, vilket inte är fallet om
tystnadsplikten är absolut. Advokaten har ju som bekant även andra plikter än
enbart tystnadsplikten.
 

 Som motargument kan anföras att tystnadsplikten är en så viktig grundbult för
advokatverksamheten att utförandet av advokatens övriga plikter kan försättas
i fara om tystnadsplikten ges upp. Exempelvis kan nämnas att advokatens
oberoende minskar i de fall klientens information sprids inom MDPt, eftersom
detta ger icke-advokater möjlighet att bedöma konsekvenserna av de olika
alternativa råd som står advokaten till förfogande vid en rådgivning. Möjligtvis
är det så, men även om så är fallet borde klienten vara den som avgör vad som
är bäst för honom, snarare än advokaten. Informeras klienten om vad som
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gäller, kan han fatta beslut om han vill att tystnadsplikten skall gälla eller inte,
utifrån hans egen bedömning av konsekvenserna.
 

 Slutsatsen beträffande tystnadsplikten är alltså att en absolut tystnadsplikt för
advokater, d.v.s. ett förbud för advokater att arbeta i miljöer där en total
tystnadsplikt inte kan garanteras, är konkurrenshindrande. Detta som sagt av
den anledningen att klienterna helt enkelt inte ges valmöjligheter för varje fall,
vilket tenderar att minska efterfrågan av jurister till fördel för efterfrågan av
advokater i och med att klienterna ofta anlitar samma samarbetspartner.
 

 6.4.4  Advokat - klient förhållandet

 Diskussionen beträffande detta förhållande kan föras analogt med den
beträffande tystnadsplikten. Klienten har rätt till ett advokat – klient förhållande
i en traditionell mening, men borde även ha rätt att avstå från ett sådant
förhållande utan att ge upp rätten till en advokat eller rätten till expertis.
Konkurrenshindret består här precis som när det gäller tystnadsplikten av att en
klient som i vissa fall vill ha ett sådant förhållande, och i vissa fall inte, är
hänvisad till en advokatbyrå, förutsatt att han anlitar samma rådgivare vid varje
tillfälle. Givetvis kan det argumenteras att klienten kan byta samarbetspartner
beroende på vad hans förfrågan gäller, men detta leder till ökade sökkostnader
för klienten samt ökade kostnader i form av grundläggande arbete. Med
grundläggande arbete menas det arbete vilket krävs för att rådgivaren skall
kunna sätta sig in i klientens situation. Ett fortlöpande samarbete mellan en
klient och en rådgivare minimerar av naturliga skäl denna kostnad. Klienten
lider alltså skada oavsett vad. Antingen består skadan av ökade kostnader i och
med byte av samarbetspartner, eller så består den av ökade kostnader i form av
utebliven expertis och därmed sämre rådgivning.
 

 6.4.5  Intressekonflikter

 De potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom ett MDP är en av de stora
stötestenarna när det gäller ändring av lagstiftningen. Förespråkare för MDPn
menar att problem med intressekonflikter redan finns i de stora
advokatbyråerna, och att risken inte skulle öka nämnvärt i och med införandet
av MDP som bolagsform. Motståndarna menar å sin sida att risken ökar
signifikant, då ett MDP är inblandat i fler olika typer av affärer, samt att
storleken på de stora MDPna kommer att vara väsentligt större än även de
största multinationella advokatbyråerna. Som jag visat tidigare är det egentligen
inte intressant att undersöka huruvida risken ökar i och med MDPn eller inte,
eftersom problemet förr eller senare måste hanteras.
 

 Frågan är då vilka risker som finns för att intressekonflikter uppstår, och hur
problemet skall hanteras för att inte strida mot konkurrensrätten mer än
”nödvändigt”. Intressekonflikter kan uppstå om ett MDP hanterar två
motstående klienters affärer samtidigt. Den enkla lösningen är uppenbarligen
att förbjuda ett MDP att ta en ny klient vilken har problem med en redan
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existerande klient, och det är den lösningen som skulle vara aktuell om reglerna
för advokatbyråer direkt överfördes till MDPn. Detta är tyvärr praktiskt
ohållbart. I och med att ett MDP kommer att tillhandahålla flera typer av tjänster
kommer det dels vara svårt att se när klienters intressen står emot varandra, och
dels reglera marknaden för de stora MDPna i en sådan utsträckning att
konsumenterna blir lidande.81 För att förtydliga, ta som exempel ”Big Five”-
bolagen. Dessa fem stora revisionsbolag har tusentals kunder världen över, och
skulle MDP-verksamhet tillåtas skulle de tillhandahålla juridiska råd till många
av sina kunder. Ställs krav på ett absolut undvikande av intressekonflikter
betyder det att så fort ett problem uppstår mellan två av MDPt:s kunder, skulle
MDPt vara tvunget att avsäga sig en av klienterna. Vidare skulle de inte kunna
ta dem till sig igen efter att tvisten är löst, i och med risken för fortsatta tvister.
Dessutom har de redan sådan klassificerad information om den klienten som de
tvingas säga upp, att klienten sannolikt kan opponera sig mot att den används.
Gränsdragningarna mellan vad som blir tillåten och otillåten information blir
otroligt svåra att göra.
 

 Förutom ”rena” intressekonflikter som t.ex. de i rättssalen, kan konflikter
uppkomma genom att ett MDP representerar ett företag juridiskt, medan det
reviderar detta företags motståndare. Delikat ekonomisk information finns då
att tillgå inom MDPt, vilket kan vara till nackdel för den klient vars revision
utförs av MDPt. En lösning vore naturligtvis att förbjuda ett MDP att ta en
klient om dess motståndare är representerad. Olyckligtvis medför den
lösningen också problem. Först och främst kan det vara svårt att avgöra om
motståndaren är representerad. Om ett MDP fungerar som revisor åt företag A,
är detta företag att anses som representerat? Om MDPt endast förmedlar
patent? Om MDPt varit konkursförvaltare för ett dotterbolag?
Kombinationerna är oändliga. Vidare är det fullt tänkbart att det inte finns
någon ”motståndare” när företag B söker sig till MDPt. Kanske företag A har
anlitat MDPt för revision och juridisk representation i tio år, när företag B söker
sig dit. Inga problem finns mellan företag A och företag B. Fem år efter att
företag B började använda sig av MDPt, uppstår dock ett problem mellan
företag A och B. Skall MDPt säga upp företag B på grund av att företag A var
”före”? Eller skall företag A sägas upp på grund av att företag B är tio gånger
större? Vem avgör vem som skall sägas upp? Sker detta helt godtyckligt har ju
inte klienterna något skydd överhuvudtaget, då de kan förlora sin juridiska
representation innan de hinner blinka. Sker det på grund av vem som anlitade
MDPt först, finns ju ingen anledning för ett sent företag att anlita dem
överhuvudtaget, då de kan räkna med att inte få hjälp vid en krissituation.
Denna lösning fungerar alltså inte i praktiken.
 

 Intressant är att undersöka huruvida det överhuvudtaget existerar en praktisk
lösning, helt oavsett konkurrensrätten. Det har gjorts försök med så kallade
”kinesiska murar”, d.v.s. avgränsningar inom företag över vilka information
inte sprids. En klient kan alltså räkna med att hans information stannar inom
hans del av firman, och att denna information vid en eventuell konflikt inte
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sprids till hans motståndares del. Denna lösning är ju väldigt tilltalande, men
frågan är om den är praktiskt möjlig. Rättspraxis från några länder82 visar att
murarna inte fungerar så bra som de borde, eller åtminstone inte erbjuder ens
den teoretiska säkerhet som krävs. Detta skall man dock se ur dagens
perspektiv, d.v.s. de kinesiska murarna håller inte måttet enligt dagens
regleringar om intressekonflikter. Möjligtvis är de tillräckligt bra för att klara
kraven ifall regleringen lättas något.
 

 Advokater världen över hävdar att undvikandet av intressekonflikten är en
grundläggande princip och att den inte får rubbas. I och med att problematiken
som ovan listats för MDPn, även till stor del är aktuell för multinationella
advokatbyråer, betyder det att advokatyrket står inför ett val. Antingen
struktureras advokatmarknaden på ett sådant sätt att advokatbyråerna är relativt
små, och att det finns så många advokatbyråer att alla potentiella klienter kan få
”sin egen” i varje konfliktsituation. Det andra alternativet är att fortsätta tillåta
stora multinationella advokatbyråer, och att lätta på reglerna om
intressekonflikter. Det går som vi ovan har sett inte att kombinera de strikta
reglerna med de stora byråerna (eller MDPna).
 

 Vilket alternativ gynnar då konsumenten, d.v.s. vilket är konkurrensrättsligt att
föredra? En splittrad marknad med många små aktörer, i advokatbyråform,
medför att klienterna tillförsäkras83

 

• lojalitet
• de etiska grundprinciperna
• flera olika samarbetspartner, möjligtvis priskonkurrerande med

varandra
 

 En marknad som tillåter stora aktörer samt MDP tillförsäkrar84 klienterna
 

• storskalighet, d.v.s. samma samarbetspartner i alla länder
• ökad konkurrens genom prissättning
• ökad konkurrens genom specialisering
• ökad marknadsutveckling genom branschsamarbeten
• one-stop shopping85

Vilket av alternativen som konsumenten föredrar beror på vilken storlek och
struktur han har på sin rörelse. Ett multinationellt företag torde värdera
möjligheten till samma samarbetspartner vart helst han vänder sig relativt högt,
medan ett litet lokalt företag inte är särskilt intresserat av den möjligheten. Alla
konsumenter är intresserade av att priserna på advokattjänsterna sjunker, givet
att kvaliteten inte blir sämre i motsvarande grad. Vidare är en ökad
specialisering till nytta för i stort sett samtliga konsumenter, liksom en

                                                
 82 King sid 9
83 OFT-report sid 15ff
84 OFT-report sid 15ff
85 möjligheten att få heltäckande service från samma företag
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utveckling av marknaden som sådan. Det finns tydligen fördelar för
konsumenterna i och med en marknadsstruktur som tillåter stora aktörer samt
MDP. Fördelarna tycks stiga i och med storleken på konsumentens rörelse.
Frågan är hur de olika konsumenterna värderar de etiska reglerna vilka utgör
huvudargumentet för att behålla marknaden i sin nuvarande form. Givetvis är
det av största vikt för konsumenterna att de kan lita på sina advokater. Det
ligger i deras intresse att lojalitetskonflikter undviks, om detta är möjligt. Detta
medför dock inte att det är viktigare än att marknaden är fullt
konkurrensutsatt.

För stora konsumenter som förutom de rena marknadsfördelarna har att vinna
en betydande förenkling av affärerna, är sannolikt fallet att de föredrar en
konkurrensutsatt marknad. I och med att konsumenterna liksom MDPna är
stora och kommer att verka i flera länder, kan nog konsumenterna acceptera
och sannolikt även räkna med att deras affärer hanteras av samma företag som
hanterar deras motståndares affärer. Med tanke på att de flesta storföretag
dessutom har egen juridiska avdelningar vilka skulle kunna hantera de allra
känsligaste frågorna, utgör detta förmodligen inte ett problem av en sådan
magnitud att de vill ge upp sin rätt att anlita samma firma i flera länder. Man
kan förutse att de tjänster som handlas är av en sådan natur att det rör sig om
mer praktiskt arbete såsom revision och skatterådgivning, snarare än rena
processer. Uppkommer ett problem som fordrar processuell lösning, finns ju
dessutom alltid möjlighet att gå till ett konkurrerande MDP även om kostnaden
stiger. De stora företagen föredrar således med stor sannolikhet alternativ två,
d.v.s. en marknadsstruktur vilken tillåter stora multinationella advokatbyråer
samt MDPn.

För de små konsumenterna är situationen inte lika klar. De tjänar ingenting på
möjligheten att kunna använda sig av samma samarbetspartner i flera länder.
En tänkbar situation med tillåtna MDP är att ett stort MDP har hundratals små
lokala klienter, vilka kämpar mot varandra på en eller flera marknader. Detta
förefaller vara en riskabel situation för den lilla klienten. För att utreda detta
krävs att jag utvärderar hur stor risken är för att konsumentens affärer blandas
upp med motståndarens. Eftersom advokater som jobbar inom ett MDP med
största sannolikhet kommer att specialisera sig på olika grenar inom juridiken,
och säkerligen även på olika marknader inom olika grenar, existerar det en reell
risk att samma advokat eller samma team av advokater hanterar både den lille
konsumentens och hans små konkurrenters affärer. En tvistsituation dem
emellan leder alltså automatiskt till jäv på något sätt, då advokaten i fråga innehar
konfidentiell information från båda sidor. Detta är förmodligen inte acceptabelt
för den lilla konsumenten. Trots att fördelar nås genom de lägre priserna, den
ökade specialiseringen och marknadsutvecklingen, lider han större skada av ett
eventuellt jäv så länge som informationen kan komma att användas emot
honom.

En lösning som skulle passa den lilla konsumenten är att i en sådan
tvistsituation får ingen av kombattanterna använda sig av sitt (gemensamma)
MDP, utan båda två får lov att söka sig någon annanstans för att slita tvisten.
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Frågan är om detta är genomförbart. Uppenbarligen kommer väldiga
gränsdragningsproblem att uppstå beträffande huruvida en klient verkligen är
att anse som en sådan klient som måste byta advokat för processen. Klienterna
kommer naturligtvis göra sitt bästa för att få behålla sin advokat inom MDPt, för
att uppnå fördelar gentemot sin motståndare. Det verkar dock vara en lösning
som kan fungera, då MDPt självt står att förlora på att ta en sådan klient eller
rättare sagt att representera honom trots att det inte borde enligt detta
lösningsförslag. Anledningen till förlusten är att den klient som känner sig
förfördelad kommer att sluta använda sig av MDPt, samt att MDPt:s
förtroendebas i samhället kommer att sjunka då det blir känt som ett MDP som
inte bryr sig om sina klienter. På lång sikt kan detta inte medföra annat en
kraftigt menlig inverkan på MDPt:s kundbas och därmed vinster, och är därför
ett förfarande som det kan antas att MDPt undviker. Marknaden blir alltså
självsanerande med en sådan lösning.

En lösning som skulle passa stora såväl som små klienter är följaktligen att tillåta
MDPn samt stora multinationella advokatbyråer, med restriktionen att i de fall
en tvist uppstår i en reell jävssituation så har inte MDPt rätt att företräda någon
av de inblandade.

Är en sådan lösning rimlig? Med stöd av det ovan anförda anser jag att det är
sannolikt att ett MDP kommer att bete sig på ett sådant sätt att reglerna
efterlevs. Vidare så ger sig klienterna in i affärerna med öppna ögon. De vet att
de riskerar en ökad kostnad i och med att de kan tvingas byta advokat inför en
förestående process, men de vet också att de inte behöver oroa sig för kostnaden
i och med att den information de förmedlat MDPt används på ett för dem
skadligt sätt. Kostnaden för att byta advokatbyrå inför vissa processer torde
dessutom med lätthet vägas upp av de fördelar som uppstår på marknaden i
form av lägre priser, ökade specialiseringar och ökad marknadsutveckling,
givet att processdrivning inte är företagets dagliga verksamhet. Är företaget av
en sådan typ att processerna är många och dyra, kan det alltid vända sig till en
mindre advokatbyrå som är specialiserad på processrätt. En sådan lösning
medför alltså fördelar i form av de marknadsfördelar vi sett ovan, vilket är till
fördel för säljarsidan (åtminstone dem utanför advokatsamfundet). Dessutom
gynnas konsumenterna, både stora som små.

Ett tillåtande av MDP utan att ändra reglerna enligt ovan, medför istället
fördelar för säljarsidan och för de stora klienterna, men nackdelar för de små
klienterna. Hur avvägningen skall ske mellan stora och små klienter är dock
varken juridik eller ekonomi, utan politik.

6.4.6  Advokatens oberoende

Strider reglerna som bevarar advokatens oberoende mot konkurrensreglerna?
Ett av målen med konkurrensreglerna86 är att alla restriktioner som inte tillför

                                                
86 Weathermill sid 755ff
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någonting till marknaden skall tas bort, egentligen oavsett om de kan påvisas
vara skadliga eller inte.

Jag visade ovan i diskussionen beträffande eventuella ökade risker i och med
tillåtandet av MDPn, att risken för advokatens oberoende inte ökar nämnvärt.
Regler som hindrar MDPn med huvudargument att oberoendet är i fara, är
således inte adekvat underbyggda. Att konkurrensen på marknaden påverkas
menligt av de etiska regler som existerar är klart. Sammantaget ger detta
slutsatsen att konkurrenshindrande regler inte kan rättfärdigas med hjälp av
advokatens oberoende, då den potentiella riskökningen inte är reell. Eftersom
reglerna medför konkurrenshinder utan motsvarande vinster, ska de enligt
konkurrensreglerna i bland annat artikel 81 tas bort.

Givet att slutsatsen ovan accepteras, d.v.s. att införandet av MDPn inte
väsentligt ökar risken för advokatens oberoende (jämfört t.ex. med dagens
multinationella advokatbyråer) ger konkurrensreglerna att sådana regleringar
som har till syfte att skydda oberoendet skall tas bort, om de förhindrar
tillåtandet av MDPn.

Regler som förhindrar MDPn enbart med hänvisning till advokatens oberoende
skall alltså elimineras.

7.  Konkretisering av argumentationen

7.1  Inledning

För att undvika att argumentationen beträffande riskerna blir alltför teoretisk,
ämnar jag göra en kortfattad jämförelse mellan advokatverksamhet och
juristverksamhet. Denna jämförelse syftar till att undersöka riskerna som
klienten tar när han anlitar en jurist istället för en advokat. En jurist lyder som
bekant inte under de regler som advokatsamfundet har ställt upp för
advokater.

Först och främst krävs dock att jag definierar advokatverksamheten som sådan,
för att en jämförelse skall kunna ske. Diskussionen kommer därför först att
handla om vad advokatverksamhet verkligen är, för att sedan jämföra den med
juristverksamheten.

Enligt 8 kap. 4 § rättegångsbalken är advokat skyldig att vid utövande av sin
verksamhet redbart och nitiskt utföra honom anförtrodda uppdrag och i allt
iaktta god advokatsed. Denna regel återfinns även i inledningen till
advokatsamfundets stadgar. Den skapar två problem. För det första är god
advokatsed inte definierat, utan advokatsamfundet menar att ”normer därom
har utbildats inom advokatkåren och kommit till uttryck i avgöranden av
advokatsamfundets styrelse och disciplinnämnd”.87 Vidare finns inte heller

                                                
87 advokatsamfundets stadgar
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själva begreppet advokatverksamhet definierat. Frågan är då vad som utgör
advokatverksamhet, och vad som egentligen åsyftas med god advokatsed. Detta
måste utredas för att förstå vilka regler som måste skyddas, och vilka beteenden
som måste konserveras.

7.1.1  Advokatverksamhet

I lagen finns ingen direkt definition av begreppet advokatverksamhet. I själva
ordet ligger den naturliga förklaringen att advokatverksamhet helt enkelt är det
som advokater gör. Frågan är då vad en advokat egentligen gör. Det första
många människor förknippar med ordet advokat är förmodligen Perry Mason
eller någon annan favoritförsvarare från televisionens förlovade värld. I verkliga
livet är dock situationen något annorlunda. Förvisso finns det många
brottsmålsadvokater, men de advokater som vanligt folk liksom företag oftast
kommer i kontakt med hanterar rådgivningar och civilrättsliga tvister snarare
än straffrättsliga problem.

Dagens juridik ser en uppdelning mellan affärsjuridik och övrig juridik.
Marknadens tempo ökar för varje dag, och bestämmelser och lagstiftning som
reglerar den blir mer och mer komplicerade. Behovet av affärsjurister ökar i
större grad än behovet av övriga jurister/advokater.88 Detta medför i sin tur att
det blir väldigt svårt att beskriva advokatbranschen i generella ordalag, vilket i
sin tur gör begreppet advokatverksamhet svårdefinierat. En lösning vore
kanske att försöka definiera traditionell advokatverksamhet å ena sidan, och
affärsjuristens verksamhet å andra sidan. Ett praktiskt exempel på problemet är
att försöka hitta gemensamma nämnare mellan Affärsjuristerna AB i Växjö,
med två anställda, och Storadvokaten AB med kontor över hela landet. Vad har
de gemensamt? Inte mycket.

Marknader skiftar med en ständigt ökande hastighet, och kraven på flexibilitet
ökar hos företagen i samma utsträckning. Av speciell vikt är det för företagen
att följa med i lagstiftningen, för att kunna dra nytta av de fördelar som erbjuds,
och för att identifiera trender i juridiken för att kunna undvika framtida
problem. Av den anledningen upprättar därför de stora företagen i allt högre
grad långsiktiga samarbeten med advokatbyråer, snarare än att anlita dem för
punktinsatser. Inget storföretag av rang sitter heller utan en egen
juristavdelning, med komplett information och fokus på den egna
verksamheten.

Tyvärr är företagen inte enbart intresserade av traditionella juridiska tjänster,
som civilrättslig rådgivning och tvistelösningar. Snarare är det så att det som
ofta efterfrågas är skatteplanering, fusion- och fissionsrådgivning,89 utvärdering
av olika transaktionsalternativ etc. vilka alla kräver en affärsjurist eller en
advokat med motsvarande kunskaper. En grundläggande orsak till detta är att
affärsjuridiken inte bara innefattar juridik, utan till stor del även ekonomi, något
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som traditionellt inte inkluderats i vare sig advokatutbildningar eller i
definitionen av advokatverksamheten. En uppdelning av advokatverksamheten
i en advokatdel och en juristdel är kanske den vettiga lösningen, där
advokaterna förutom straffrätten hanterar civilrättslig rådgivning på det mer
personliga planet, medan juristerna hanterar den ekonomiska rådgivningen till
företag.

Detta är ju rimligtvis inte hela sanningen, då advokater skulle vara mer eller
mindre överflödiga inom vissa delar av juridiksektorn. Vad gör då advokater
som inte ”vanliga” människor kan? Först och främst erbjuder advokater den
absoluta tystnadsplikten. För många klienter är det säkerligen av yttersta vikt
att veta att företagshemligheter, expansionsplaner etc. är skyddade av lag. I
många fall kan en korrekt rådgivning endast ske om rådgivaren har all
information tillgänglig. Vidare har advokaten en lagstadgad skyldighet att
främja sin klients intressen. Advokaten får alltså inte ge råd vilka har som avsikt
att även berika honom själv, om inte dessa råd objektivt sett är de bästa för
klienten. Slutligen så befinner sig advokater i en oberoende ställning gentemot
klienten, vilket medför att klienten inte behöver frukta att advokatens
rådgivning påverkas av andra, för klienten okända, utomstående faktorer.

Dessa är alla skyldigheter för advokaten, och återfinns i lag eller i
advokatsamfundets stadgar. Detta betyder naturligtvis inte att icke-advokater
beter sig på ett motsatt sätt. Jurister har förvisso ingen lagstadgad tystnadsplikt
gentemot klienten, men det förefaller som vi har sett högst otroligt att juristen
skulle handla på ett annorlunda sätt än vad advokaten skulle, given samma
förutsättningar. Renommé och förtroende är av yttersta vikt inom juridiken
som helhet och framför allt inom rådgivningssektorn, vilket medför att en jurist
som bryter mot den imaginära tystnadsplikten har satt sin sista potatis när det
kommer till fortsatta och förnyade uppdrag.  Juristen har inte heller en
lagstadgad plikt att främja sin klients intressen framför alla andra. Det betyder
dock inte heller att juristen kommer att dra fördel av klienten för att gynna sig
själv, då detta i sinom tid blir uppenbart för klienten och juristen förlorar i det
långa perspektivet. Beträffande oberoendet, är detta inte lagstadgat ens för
advokaten, även om det står inskrivet i advokatsamfundets stadgar.  Juristen är
inte skyldig att meddela klienten att han har samröre med exempelvis klientens
motpart, eller att han står i en ekonomisk beroendeställning till en inblandad i
fallet.

7.1.2  God advokatsed

Att definiera begreppet god advokatsed är förvisso en uppsats i sig, men jag
kan kort redogöra för några aspekter kring begreppet. I rättegångsbalkens
åttonde kapitels fjärde paragraf stadgas att:

”En advokat skall i sin verksamhet redbart och nitiskt utföra de uppdrag som
anförtrotts honom och iaktta god advokatsed.
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…

[om tystnadsplikten] Annan advokat är skyldig att förtiga vad han får
kännedom om i sin yrkesutövning när god advokatsed kräver detta.”

God advokatsed är tydligen förknippat både med att utföra sitt arbete väl, samt
att respektera tystnadsplikten, men består inte enbart av dessa.
Advokatsamfundets styrelse avgör huruvida en advokat har skött sitt arbete på
ett riktigt sätt. Vid bedömningen studeras om advokaten har handlat i enlighet
med god advokatsed. Intressant nog verkar det som om det inte finns någon
direkt definition av vad god advokatsed är, vilket gör en sådan bedömning
något godtycklig. God advokatsed förefaller vara ett värdeladdat begrepp,
vilket inte bara inkluderar att utföra sitt arbete väl men även att bete sig på ett
sådant sätt att kollegiala hänsyn tas och advokatkårens anseende bevaras. Det är
svårt att finna grunder till en argumentation vilken syftar till att ta bort dessa
mål, men det är inte orimligt att kräva att en klarare definition av god
advokatsed infogas i advokatsamfundets stadgar, eftersom begreppet är
upptaget i lagen. Av rättssäkerhetsskäl bör därför begreppet definieras
tydligare.

Vid undersökningen av advokatverksamheten ovan beskrev jag en del av det
som advokater ägnar sig åt. Nu följer en jämförelse mellan advokatverksamhet
och juristverksamhet, och framför allt skillnader i risk att anlita en jurist istället
för en advokat. Jämförelsen är som tidigare nämnts inte heltäckande, men den
kan ge vägledning om vilka risker som de facto existerar och framför allt
konkretisera argumentationen i allmänhet.

7.2  Juristverksamhet kontra advokatverksamhet

7.2.1  Inledning

Varför skulle då någon välja en jurist före en advokat? Anledningen är helt
enkelt att den specialkompetens som efterfrågas i allt större utsträckning kan
hittas hos affärsjurister, snarare än advokatbyråer. Frågan uppstår då direkt hur
stor risken är för att juristen bryter mot de för advokaterna så grundläggande
plikterna. Risken finns, även om den är liten. Som tidigare har nämnts lever
juristen i egenskap av rådgivare mycket på sitt renommé och sitt allmänna rykte,
vilket ger klienten förtroende för honom. Många företag väljer
jurister/advokater/rådgivare utifrån vilken grad av förtroende de har, eller kan
förväntas ha för dem.90 Trots att det förefaller som om riskerna inte är så stora,
kan det mycket väl finnas reella risker. Jag undersöker de etiska plikterna en
och en för att finna riskerna förknippade med dem.

                                                
90 OFT-report sid 36ff
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7.2.2  Tystnadsplikten

I rådgivning är det ofta av yttersta vikt att klienten kan delge rådgivaren all
relevant information, t.ex. affärshemligheter, för att rådgivningen skall bli så
korrekt och bra som möjligt. Risken med affärshemligheter är tvådelad. Först
och främst är risken att juristen tar del av affärshemligheterna, och sedan
antingen sprider dem vidare eller åtminstone inte förvarar dem på ett sådant sätt
att de är skyddade. Den andra risken är att klienten inte litar på att juristen
kommer att skydda affärshemligheterna, och därför inte delger honom den,
vilket i sin tur leder till en sämre rådgivning och en kostnad för klienten. Innan
jag diskuterar sannolikheterna med dessa risker, måste begreppet
affärshemligheter undersökas lite närmare. I dagens ekonomi finns det inte
mycket som utgör affärshemligheter, åtminstone inte jämfört med förr i tiden.
Marknadsandelar, återförsäljare, produktionskapacitet osv. är ofta väl känt för
alla inblandade aktörer, må vara konkurrenter, underleverantörer eller köpare.
Rena affärshemligheter tycks istället vara avtalen med distributörerna
beträffande marginaler, tekniska specifikationer, recept och dylikt.

En affärsjuridisk rådgivning syftar ofta till att antingen skatteplanera, att
hantera företagsomstruktureringar eller att lösa tvister som uppkommit i och
med sådana förfaranden.91 Varken skatteplaneringen eller
omstruktureringsfrågorna, eller andra frågor av liknande karaktär, kräver
egentligen att juristen tar del av de egentliga affärshemligheterna. För att
hantera sådana frågor krävs att juristen har tillgång till detaljer som
balansräkningar, resultaträkningar, internredovisningar, distributionskanaler,
koncernförhållanden, etc. vilka i större eller mindre grad är offentliga
dokument, eller åtminstone inte siffror som utgör en betydande säkerhetsrisk
för företaget om de av någon anledning skulle komma ut. Två saker talar för att
affärsjuristen inte kommer att orsaka större skada för klientföretaget än vad
advokaten skulle. Först och främst så har han inte behov av sådana känsliga
dokument som skulle kunna skada företaget i någon större grad, vilket betyder
att sådana hemligheter stannar inom företaget. Om sådana hemligheter ändå
delges juristen, lever han ändå efter samma moraliska lagar som advokaten gör.
Bryter han mot dem kan han bli åtalad precis som en advokat, även om det är på
andra grunder. Vidare så utgör inte ens lagen ett skydd mot att advokater bryter
sin tystnadsplikt. Förvisso kommer de att bli åtalade om det upptäcks, men
skadan är redan skedd för företaget. Oavsett hur starka reglerna är ligger risken
trots allt alltid på personnivå, då vissa personer har en tendens att bryta mot
lagen.

Den andra risken jag nämnde ovan är risken för att klienten inte delger
affärsjuristen all relevant information. Som vi har sett är denna risk inte heller
särskilt stor, då ”all relevant information” för affärsjuristen skiljer sig från ”all
relevant information” i traditionell juridik. Rena affärshemligheter är sällan
inkluderade i denna relevanta information, vilket torde göra företagen mindre
benägna att undanhålla juristen någonting som han behöver. Hade
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affärshemligheterna varit del av denna relevanta information, kan man lätt
tänka sig att klienterna hade varit mer tveksamma, delgivit juristen otillräcklig
information, och således framkallat en företagsekonomisk och
nationalekonomisk kostnad.

7.2.3  Advokat – klient förhållandet
Advokaten har, till skillnad från juristen, en skyldighet att främja klientens
intressen framför alla andras, inklusive sina egna. Utgör detta en reell risk för
en klient som anlitar en affärsjurist? En renodlad affärsjurist som hanterar t.ex.
skatterådgivning eller omstruktureringar har sällan något att vinna på att ge det
ena eller det andra rådet, om han inte är inblandad i affären. Är han detta, är
situationen naturligtvis annorlunda. I de fall han inte är inblandad, torde risken
för att han inte skulle främja klientens intressen vara minimal, då juristen precis
som advokaten strävar efter att inge förtroende hos klienten. Han har ingenting
att vinna på att ge felaktiga råd, utan bara tvärtom.  Marknadsekonomiska
teorier ger att bra rådgivning leder till förnyade uppdrag, vilket i sin tur är
fördelaktigt för juristen. Risken är således minimal, så länge juristen inte är
direkt inblandad.

Är juristen inblandad, d.v.s. om han har något konkret och kortsiktigt att vinna
på ett ge det ena eller det andra rådet, ökar risken. En sådan situation skulle t.ex.
kunna uppstå om han kan tänkas erbjudas en anställning i det nybildade
bolaget, eller om han troligtvis får hantera resten av affären om han ger rådet att
sammanslagningen av två företag är en bra idé. I dessa fall kan direkta
ekonomiska fördelar identifieras. Denna risk är dock inte större än för en
motsvarande rådgivning av en advokat. Ta som exempel situationen där
juristen/advokaten skall ge ett råd om en sammanslagning med ett annat
företag är bra för klienten eller inte, och att juristen/advokaten kan räkna med
att få hantera resten av affären om den skulle bli av.

Ponera i läge ett att företaget som köper rådgivningen förstår och är insatt med
problemen, och kan utvärdera dem själva, men har bett om en utomståendes
åsikt. Juristen ger som råd att sammanslagningen skall äga rum. Klienten, som är
insatt i problematiken, studerar argumenten som juristen har för
sammanslagningen, och fattar sedan ett beslut baserat på all information, d.v.s.
juristens råd i kombination med klientens egna kalkyler. Går affären igenom,
överensstämmer tydligen informationen på ett sådant sätt att klienten finner det
för bäst att genomföra sammanslagningen. Juristen råd var alltså korrekt. Finner
klienten å andra sidan att sammanslagningen inte skall genomföras, var
juristens råd felaktigt, men ingen skada har skett eftersom affären inte
genomförs.

Ponera sedan läge två, där klienten inte är insatt i den sannolikt komplexa
problematiken, och ber om ett råd från juristen. Juristen förespråkar
sammanslagningen. Baserat på denna argumentation, väljer klienten att
genomföra affären. Juristen hanterar den fortsatta affären, och gör en
ekonomisk vinst. Utgör inte detta då en reell risk? Nej, för juristens beteende
skiljer sig inte från advokatens. I och med att klienten inte vet vad som skulle ha
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hänt om sammanslagningen inte ägt rum, finns det ingen möjlighet att
utvärdera juristens/advokatens rådgivning. Eftersom rådgivning är en väldigt
svår vetenskap, finns det dessutom inga absoluta rätt och fel, utan endast
argument, i alla fall när det gäller stora affärer med svåröverskådliga
konsekvenser och biverkningar. En advokat kan alltså, och gör med största
sannolikhet, handla exakt på samma sätt som juristen i fallet ovan utan att bryta
mot sin plikt om att främja klientens intressen. Risken må finnas där, men den är
inte större om klienten anlitar en jurist än om han anlitar en advokat.

7.2.4  Oberoendet och intressekonflikter

Riskerna med en icke oberoende jurist sammanfaller till viss del med de risker
som diskuterades i avsnittet ovan. Det finns dock andra risker vilka inte gör
det. En jurist som står en beroendeställning till en annan kan få svårt att ge råd
som motstrider denne någons intressen. Exempel på en sådan situation skulle
kunna vara en jurist som fortlöpande anlitas av företag A, men som anlitas av
konkurrerande företag B som funderar på en sammanslagning med
konkurrerande företag C. En sådan sammanslagning skulle kunna skada företag
A ekonomiskt, på både kort och lång sikt, vilket i sin tur skulle kunna leda till att
juristen inte längre får några fler uppdrag av företag A. Utgör detta en reell risk,
och är den risken större för klienter som anlitar jurister än de som anlitar
advokater? En jurist har inte skyldighet att meddela sin klient, företag B, att han
fortlöpande samarbetar med företag A. Detta medför i sig en ökad
risk/kostnad, då klienten kan behöva försäkra sig om att så inte är fallet innan
han anlitar juristen. Advokaten å sin sida måste meddela klienten om att så är
fallet, och får inte heller anta honom som klient ifall han i dagsläget
representerar klient A. I enlighet med god advokatsed torde han inte heller få
anta uppdrag av klient B ifall han tror att han i framtiden kommer fortsätta sitt
samarbete med klient A, även om de inte har någon uppdragsrelation i för
närvarande.

Detta är en risk, vilken tveklöst medför ökade kostnader för klienten, antingen i
form av kontroller innan uppdraget ges, eller i form av avbrutna uppdrag eller
ännu värre parallella uppdrag genomförda av oetiska jurister. En tänkbar
lösning92 vore uppdragskontrakt med juristerna vilka garanterar att de inte gör
affärer med kontrahenten, och ej heller står i en sådan beroendeställning till dem
att uppdraget kan äventyras på något sätt. I och med att gemensamma
klientregister finns, eller lätt kan anordnas, skulle detta kunna vara en lösning.
Givetvis finns ingen garanti för att juristfirman inte döljer sina relationer med
konkurrenterna, men det gör det inte heller för advokatbyråerna. Återigen är vi
nere på personnivån, och där kommer vi alltid att hamna eftersom oavsett vilka
regler eller kontrakt som har skrivits så existerar alltid risken att
juristen/advokaten bryter mot dessa, precis som i alla andra delar av
näringslivet. Den huvudsakliga skillnaden är att advokaten bara kan bryta mot
dem en gång, medan en oetisk jurist konsekvent kan bryta mot dem så länge han
har råd att betala skadestånd för kontraktsbrotten. Som jag tidigare visat är dock
                                                
92 King sid 19ff
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renommé av yttersta vikt i denna bransch, vilket ger att en jurist som inte tar
hänsyn till de regler som gäller på marknaden förlorar på det i längden.
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8.  Analys

8.1  Inledning

Som jag tidigare har diskuterat uppstår vissa problem på marknader med
självreglerande organ, t.ex. advokatmarknaden. Dessa marknader återfinns
naturligtvis även i Sverige. I analysen ämnar jag därför att först redovisa för de
regler som gäller på den svenska marknaden, samt hur och varför undantag kan
meddelas för dessa regler. Vidare kommer jag att identifiera och analysera vissa
specialkonflikter mellan olika regler, speciellt de mellan regler för revisorer och
regler för advokater. Efter det undersöker jag vilka resultat som fås när det
konkurrensrättsliga perspektivet antas, och vilka resultat som nås när etiken
ligger som grund. Skillnaderna dem emellan identifieras och analyseras.

Efter att det diskuterar jag vilken utgångspunkt som skall väljas, och varför den
bör väljas. Dels diskuterar jag huruvida de etiska reglerna bör vara starkare än
de konkurrensrättsliga, eller tvärtom, dels diskuterar jag vem reglerna syftar till
att skydda och varför den ena eller andra parten bör få företräde. Slutligen görs
en helhetsbedömning av de båda utgångspunkterna och de konsekvenser de
medför.

Slutsatsen av analysen är vilken utgångspunkt som bör väljas, vilka effekter
som kan identifieras i Sverige och vilka grundläggande regeländringar som
måste genomföras för att uppnå sagda effekter.

8.1.1  De svenska reglerna

På den svenska marknaden för advokater råder ett generellt förbud att
samarbeta med andra företag, speciellt sådana som inte är advokatbyråer. Det
enda samarbetet som är generellt accepterat är det mellan olika svenska
advokatbyråer. Advokatsamfundet har på sin hemsida93 lagt ut ett vägledande
uttalande, vilket bland annat stipulerar följande:

”I anledning av de olika samarbeten mellan advokatbyråer som växer fram,
särskilt gränsöverskridande samarbeten, finner styrelsen anledning att uttala
följande.

…

För att i samarbetet skall få ingå annan än svensk advokat erfordras [dock]
styrelsens dispens beträffande varje samarbetspartner. Dispens lämnas normalt
endast för samarbete med utländsk advokat som arbetar enligt regler för
advokatverksamhet jämförbara med de svenska.”

Vidare stipuleras i 3 § i advokatsamfundets stadgar att:

                                                
93 www.advokatsamfundet.se
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”Bedriver advokat verksamhet i bolag skall följande gälla. Bolaget får inte ha
annat verksamhetsändamål och får inte driva annan verksamhet än
advokatverksamhet. Endast advokat får direkt eller genom bolag, som driver
advokatverksamhet, inneha aktier i bolaget eller vara bolagsman i detta.”

Sammanfattningsvis ger dessa regler tydligen att advokatbyråer inte kan
samarbeta med andra än advokatbyråer, och med utländska advokatbyråer
endast i de fall advokatsamfundet ger dispens.

Detta är dock inte hela sanningen. Advokatbyråer samarbetar i Sverige med
bland annat patentbyråer94. Dispens har i minst ett av dessa fall medgivits av
advokatsamfundet. Det förefaller underligt att dispens meddelas vissa
företagsformer, t.ex. patentbyråer, medan andra som t.ex. revisionsbyråer nekas
undantag.95 En anledning skulle kunna vara de regler som råder för revisorerna,
vilka inte är relevanta för de som ägnar sig åt patent. En närmare redovisning
av revisorsreglerna genomförs därför i nästa avsnitt.

Advokatsamfundet har inte i någon större grad försvarat sina handlingar i
debatten. Detta betyder naturligtvis inte att de är felaktiga, men det är svårare
att se varför de har gjort som de har gjort. Vissa uttalanden har dock gjorts.96 De
huvudsakliga argument som anförts är att de plikter baserade på etiska grunder
som advokater har kan komma att äventyras. Att dessa argument har viss merit
har vi redan sett ovan, och det kommer dessutom närmare att diskuteras
nedan.

8.2  Specialkonflikter

8.2.1  Inledning

Att vissa samarbeten är tillåtna medan andra inte är det kan som tidigare
nämnts kanske bero på att reglerna hos samarbetspartnern kan förhindra ett
samarbete i enlighet med de etiska reglerna. I debatten97 diskuteras speciellt
samarbeten mellan revisorer och advokater, och de regler som kan tänkas
komma i konflikt med varandra. Jag ämnar därför närmare studera de regler
vilka revisorer lyder under, och se om dessa medför en konflikt i sig. Utrymme
ges tyvärr inte för en ingående analys av revisorsreglerna, utan dessa behandlas
relativt generellt.

Vissa principiella likheter och olikheter kan direkt identifieras, vid en
jämförelse av de etiska reglerna för advokater och revisorer. Utdrag ur de
vägledande reglerna om god advokatsed samt FAR:s etikregler:98

                                                
94 Ström och Gulliksson (www.sg.se)
95 t.ex. det så kallade ”KPMG Wahlin-fallet”. Se Balans nummer 11/98
96 bland annat i Balans 11/98
97 Se källförteckningen för relevanta nummer av tidskriften Balans
98 Balans 11/98
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För advokaterna:

”Advokatens uppträdande skall vara sakligt och korrekt samt sådant att
förtroendet för advokatkåren upprätthålls.”

För revisorerna:

”Ledamot skall alltid visa sig värd det förtroende som yrket kräver. Han skall i
sin yrkesutövning samvetsgrant iaktta god revisorssed.”

Likheten är slående. Problem uppstår naturligtvis när god advokatsed och god
revisorssed påtvingar olika förfaringssätt, vilket till viss del framkommer i
andra delar av samma etikregler:

För advokaterna:

”Advokats främsta plikt är att, inom ramen för vad lag och god advokatsed
bjuder, efter bästa intresse tillvarata klientens intressen. Han är skyldig att
främja dessa utan att låta sitt handlande påverkas av tanke på egna fördelar …
eller andra ovidkommande omständigheter. Advokat får ej främja orätt.”

För revisorerna:

”Ledamot skall utöva sitt yrke med självständighet och objektivitet. Han måste
därför vid ett uppdrag alltid vara oberoende i sina ställningstaganden. Brister
denna förutsättning, skall han avböja eller avsäga sig uppdraget. Detta gäller
likaledes då omständigheterna är sådana att de kan ge anledning till bifogat
tvivel om ledamotens oberoende.”

Vad dessa regler egentligen säger är att advokaten skall vara totalt lojal mot
klienten och lagen. Så länge inga lagbrott begås, finns inga undantag från
tystnadsplikten. Revisorns arbete redovisas till vissa delar offentligt, och är
därför av naturen inte till sin helhet skyddat av tystnadsplikten. Offentligen
gäller detta dock inte revisorn i egenskap av konsult99 och i detta fall närmar
hans tystnadsplikt advokatens. Revisorns plikt är att vara oberoende mot sin
uppdragsgivare, d.v.s. bolagsstämman. Revisorns eventuella lojalitet skulle då
vara mot aktieägarna som ibland kallas för samhällets ombud.100

Problemet består tydligen inte egentligen i de grundläggande etiska regler som
finns. Revisorn agerar på ett sätt som kan jämställas med om han hade
tystnadsplikt. Informationen hanteras på i huvudsak samma sätt av revisorn
som av advokaten, utom i det fall då revisorns underrättelseplikt blir aktuell. En
konflikt uppstår då mellan underrättelseplikten och den faktiska eller teoretiska
tystnadsplikten.

                                                
99 Balans 11/98
100 Balans 11/98
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Revisorns underrättelseplikt aktualiseras då misstanke om brott föreligger.
Enligt god revisionssed skall revisorn vid sin granskning bedöma om risken för
eventuella oegentligheter är av en sådan betydelse att de kan komma att på ett
väsentligt sätt påverka bolagets resultat och ställning samt frågan om VD:s och
styrelseledamöternas ansvarsfrihet för förvaltningen.101 Däremot har revisionen
inget självständigt syfte att hindra eller upptäcka oegentligheter.102 Föreligger
sådan misstanke, skall revisorn underrätta VD eller styrelsen.103

Vidare gäller att revisorn inte drabbas av handlingsplikt för företag X om den
information som handlingsplikten baseras på gavs av företag Y under
tystnadsplikt.104 Effekten av detta är att risken för klienten inte blir större om
revisorn har andra klienter än bara honom själv. Denna effekt gäller även för ett
eventuellt MDP då tystnadsplikten är densamma.

Frågan är då om revisorns underrättelseplikt utgör ett sådant hinder för
tystnadsplikten att samarbeten, med bevarande av tystnadsplikten eller
åtminstone dess essens, kan anses vara omöjliga att genomföra. De motstående
intressen som finns är:

- advokatens lojalitet mot klienten, i form av tystnadsplikten
- revisorns underrättelseplikt vid misstanke om brott

 

 Till saken hör att underrättelseplikten riktar sig mot VD och styrelsen som ges
tillfälle att avhjälpa problemet. Det är alltså inte fråga om rent ”angiveri”. För att
konflikten överhuvudtaget skall uppstå krävs att revisorn misstänker att brott
sker eller kan komma att ske. Är så fallet, skall han underrätta styrelsen och VD.
 

 Advokatens tystnadsplikt grundar sig i att han skall främja klientens intressen
framför allt. Han får inte främja orätt, vilket i detta fall innebär att han inte har
deltagit i att skapa situationen i vilken risk för brott föreligger, men han
observerar att en sådan situation är vid handa. Han har dock ingen plikt att
åtgärda problemet om han inte deltar i att förvärra det. Oklart är dock om detta
är att främja klientens intressen. Vid nästa revision är det inte otroligt att
revisorn upptäcker vad som är i görningen, och VD/styrelsen måste revidera
sitt förfarande. Vidare kan ansvar ha uppstått enligt aktiebolagslagen, eller
företaget ha gjort onödiga förluster om stora förändringar måste till. Att främja
klientens intressen vore nog istället i många fall att påpeka det oegentliga
förfarandet och be honom åtgärda detta, då det är en långsiktigt sund strategi.
Detta förfarande överensstämmer till fullo med revisorns.
 

 Problemet uppstår när klienten inte åtgärdar oegentligheterna. Advokaten har
då ingen rätt att sprida informationen till någon annan intressent, utan är istället
tvungen att beakta tystnadsplikten. Revisorn å andra sidan är tvingad att
                                                
101 Balans 2/98
102 Balans 2/98
103 FAR:s rekommendation ”Revisionsprocessen”
104 Balans 2/98
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underrätta berörda myndigheter om det oegentliga förfarandet. Klienten har
alltså inget skydd, utan kan tvärtemot vara säker på att hans affärer uppdagas.
 

 Att tillåta samarbeten mellan revisorer och advokater skulle följaktligen
medföra en förlust i klientskyddet för vissa klienter. Dessa klienter är de
klienter som bedriver oegentlig verksamhet i den grad att den omfattas av
revisorns underrättelseplikt. Bevarandet av samarbetsförbudet gynnar alltså
klienter som tänjer eller överträder lagens gränser, på bekostnad av de klienter
som föredrar att söka sig till byråer med både advokater och revisorer. Detta är
inte samhällsekonomiskt sunt, då det inte bara medför en nationalekonomisk
förlust för de klienter som vill ha MDP-partners, utan även om än i en mycket
liten grad underlättar ekonomisk brottslighet.
 

 8.2.2  Samarbeten med andra än revisorer

 Utrymme ges inte för att ingående studera andra samarbeten än de mellan
advokater och revisorer. Då den övervägande majoriteten av de övriga
yrkesgrupperna vilka kan tänkas vilja samarbeta med advokatbyråer inte lyder
under särskilt strikta regler, relativt sett, kan sannolikt den största delen av
advokat – allmänt samt advokat – revisor problematiken överföras på lämpliga
delar.
 

 8.3  Konkurrensen som utgångspunkt

 8.3.1  Inledning

 I detta stycke ämnar jag helt enkelt redovisa de resultat som nåddes ovan i
kapitel 5, och de åtgärder som dessa resultat kräver, speciellt på den svenska
marknaden.
 

 8.3.2  Resultat

 Jag har tidigare redovisat för de resultat som följer av att se problemet med
konkurrensrätten som grund, liksom den argumentation som understöder
resultaten. Här sammanfattar jag endast de resultat som nåtts för att inte
upprepa mig själv. För argumentationen hänvisas till kapitel 5.
 

 De resultat jag nådde när de etiska problemen analyserades från en
konkurrensrättslig utgångspunkt kan sammanfattas enligt följande:
 

 Direkta inträdesrestriktioner medför
- positiva effekter

o hög minimikunskap i säljarledet, en sorts kvalitetsgaranti
- negativa effekter

o minskat utbud
o minskad tid per fall för säljarna => kvalitetssänkning
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o strypta eller eliminerade marknader
o långsiktig kvalitetsurvattning

 

 Indirekta inträdesrestriktioner medför
- positiva effekter

o underlättar skydd av etiska regler
- negativa effekter

o försvårar nyetablering
o minskad grad av specialisering
o långsammare marknadsutveckling

 

 Beetenderestriktioner delas upp i prisrestriktioner och restriktioner för
marknadsföring.
 

 Prisrestriktioner medför
- positiva effekter

o förenklad budgetering
- negativa effekter

o högre priser
 

 Marknadsföringsrestriktioner beträffande regler mot falsk marknadsföring
medför
- positiva effekter

o obetydliga
- negativa effekter

o obetydliga
 

 Marknadsföringsrestriktioner beträffande regler mot att kontakta redan
upptagna kunder medför
- positiva effekter

o större dedikation hos säljaren
- negativa effekter

o högre priser
o inte alltid tillgång till det bästa erbjudandet

 

 Marknadsföringsrestriktioner beträffande regler mot ”cold-calling” medför
- positiva effekter

o långsiktiga vinster i och med färre processer
o lägre kostnader för juridiskt försvar

- negativa effekter
o eventuella kortsiktiga förluster i form av uteblivna vinster

 

 Marknadsföringsrestriktioner beträffande regler mot prisjämförande
marknadsföring medför
- positiva effekter

o inga eller obetydliga
- negativa effekter

o ökade sökkostnader
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o förenklar överprissättning i säljarledet
 

 De positiva alternativt negativa effekterna är identifierade utifrån köparens
perspektiv. Sammanfattningsvis gäller att om detta synsätt antas så krävs en
eliminering eller i vissa fall en kraftig justering av följande restriktioner:
 

 Direkta inträdesrestriktioner
 Prisrestriktioner
 Samliga marknadsföringsrestriktioner utom de för cold-calling
 

 Beträffande cold-calling är restriktionerna till konsumentens nytta och behöver
därför inte tas bort. Beträffande indirekta inträdesrestriktioner finns det
konkurrensrättsliga argument för att ta bort dem, men fallet är inte uppenbart.
En modifiering av dessa regler behövs dock.
 

 8.3.3  Den svenska marknaden

 De regler vilka skall tas bort eller modifieras enligt ovan representeras på den
svenska marknaden av
 

 Direkt inträdesrestriktioner
- advokatsamfundets kvalitetsintyg i form av advokattiteln
 

 Indirekta inträdesrestriktioner
- förbudet för advokatbyråer att slå sig samman med andra yrkesgrupper
 

 Prisrestriktioner
- advokatsamfundets rekommenderade priser, som dock till stor del kan

frångås
 

 Marknadsföringsrestriktioner
 - förbud mot falsk eller inkorrekt marknadsföring samt förbud mot att kontakta
en klient som redan är representerad. Dessa regler återfinns i 5 § respektive 6 § i
advokatsamfundets stadgar.
 

 8.4  Etiken som utgångspunkt

 8.4.1  Inledning

 I detta stycke ämnar jag helt enkelt redovisa de resultat som nåddes ovan i
kapitel 6, och de åtgärder som dessa resultat kräver, speciellt på den svenska
marknaden.
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 8.4.2  Resultat

 Precis som med resultaten ovan är detta endast en sammanfattning.
Argumentationen återfinns i kapitel 6. De resultat jag nådde när
konkurrensreglerna analyserades utifrån en etisk grund är följande:
 

 Absolut tystnadsplikt
- positiva effekter

o grundläggande för andra etiska plikter
- negativa effekter

o minskar valmöjligheterna för klienten
o minskar utnyttjandet av expertis utanför advokatsektorn
o snedvrider konkurrensen till fördel för advokater jämfört med jurister

 

 Absolut krav på advokat – klient förhållandet
- positiva effekter

o grundläggande för andra etiska plikter
- negativa effekter

o minskade valmöjligheter för klienten
o ökade kostnader för klienten i och med att han antingen behöver byta

samarbetspartner eller genom att han inte får full expertis till sitt
förfogande

 

 Absolut krav på undvikande av intressekonflikter
- positiva effekter

o total lojalitet
- negativa effekter

o omöjligt att genomföra även med dagens marknadsstruktur
 

 ”Normala” krav på undvikande av intressekonflikter
- positiva effekter

o lojalitet mot klienten
o etiska regler kan lättare upprätthållas

- negativa effekter
o gynnar stora klienter, missgynnar små klienter
o storskalighetsvinster förloras
o högre priser, lägre specialisering, långsammare marknadsutveckling
o one-stop shop omöjliggörs

 

 Absolut krav på oberoende
- positiva effekter

o egentligen inga, då skillnaden inte är  nämnvärd mot dagens
marknadsstruktur

- negativa effekter
o förhindrar strukturella samarbeten med andra yrken som inte lyder

under samma regler om oberoende
 

 Sett utifrån de etiska reglerna är alltså följande regler nödvändiga:
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 Krav på bevarandet om regler som hindrar intressekonflikter, även om kravet
inte kan vara absolut på grund av den rådande marknadsstrukturen.
Tystnadsplikten och advokat – klient förhållandet banar väg för de övriga etiska
plikterna, men absoluta krav på att de upprätthålls medför inga övriga positiva
effekter. De positiva alternativt negativa effekterna identifierades med den
potentiella klienten som måttstock.
 

 8.4.3  Den svenska marknaden

 De regler som enligt ovan skall bevaras är således:
 

- Reglerna om undvikandet av intressekonflikter i den mån det är möjligt
- Krav på upprätthållandet av regler för absolut tystnadsplikt
- Krav på upprätthållandet av regler för absoluta advokat – klient förhållanden

Reglerna om intressekonflikter återfinns i advokatsamfundets stadgar 14 §.

Reglerna om advokat – klient förhållandet samt tystnadsplikten finns i 18-22 §§.
Dessa krav är, till skillnad från de om intressekonflikten, enligt svenska regler
inte absoluta. I och med den svenska marknaden redan uppfyller kraven om
icke-absoluta regler beträffande tystnadsplikt och advokat – klient förhållandet,
analyseras dessa inte i samma detalj som reglerna om intressekonflikter.

8.5  Jämförelse mellan konkurrensresultat och etiska resultat

8.5.1  Inledning

Vid en första jämförelse kan det vara svårt att se vilka likheter och olikheter som
finns mellan de olika resultaten. Anledningen till detta är att
konkurrensavsnittet behandlar konkurrenshinder, medan det etiska avsnittet
behandlar de typiska etiska regler som finns på advokatmarknaden. Vissa
likheter och olikheter kan dock identifieras. För att komma till rätta med
jämförelsen krävs att jag identifierar de konkurrensrättsliga hinder som är
förknippade med varje etisk regel. En sådan identifikation ger att varken direkta
inträdesrestriktioner eller beteenderestriktioner motsvarar någon etisk regel.
Ingen av de fyra grundläggande etiska reglerna är inkluderade vare sig i de
direkta inträdesrestriktionerna eller beteenderestriktionerna.

Med indirekta inträdesrestriktioner är det dock annorlunda. De indirekta
inträdesrestriktionerna innefattar samtliga de fyra etiska grundreglerna, under
vissa förutsättningar.

Tystnadsplikten är inkluderad om den är absolut. Ett krav på absolut
tystnadsplikt förhindrar automatiskt ägandestrukturer av det slag som
innefattas i de indirekta inträdesrestriktionerna, eftersom inga yrken förutom
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advokatyrket (i denna studie) har ett lagstadgat krav på tystnadsplikt. En
advokat kan alltså inte samarbeta med en revisor och förlita sig på att lagen
skyddar tystnadsplikten i bolaget som sådant. En icke absolut tystnadsplikt är
dock inte inkluderad, då valmöjligheter finns för klienten. På den svenska
marknaden uppstår således inga problem med tystnadsplikten.

Resonemanget om advokat – klient förhållandet kan föras analogt. Ett absolut
krav hade av samma anledningar medfört en indirekt inträdesrestriktion, men
så är inte fallet på den svenska marknaden.

Reglerna om advokatens oberoende inkluderas i de indirekta
inträdesrestriktionerna. Hans oberoende påverkas dock inte i någon större grad
av strukturella samarbeten med andra yrken. Må vara att risken för oberoendet
finns där, men den utgör inte en restriktion då riskökningen inte är särskilt stor.
Dessa regler kan följaktligen till viss del bortses från, då det inte finns några
väsentliga argument för att behålla dem, oavsett vilket synsätt som antas.

Beträffande reglerna om intressekonflikter så utgör dessa tydligt en indirekt
inträdesrestriktion om de tillämpas absolut, vilket också för närvarande är den
tillämpning som ges av den svenska lagen. I Sverige är följaktligen den stora
stötestenen reglerna om intressekonflikter, vilket inte är särskilt överraskande
då detta problem som jag tidigare har redovisat har många aspekter.

8.5.2  Likheter i resultaten

Resultaten från konkurrensvinkeln överensstämmer i vissa delar med de från
den etiska grunden. Ett krav på absolut tystnadsplikt eller ett krav på ett
upprätthållande av det absoluta advokat – klient förhållandet överensstämmer
inte med de krav som konkurrensrätten ställer, men eftersom sådana regler inte
finns på den svenska marknaden diskuterar jag dem inte ingående. Kortfattat
kan sägas att sådana regler inte har någon plats på marknaden, då de begränsar
klientens valmöjligheter och snedvrider konkurrensen utan motsvarande
positiva effekter. De positiva effekter som tystnadsplikten och advokat – klient
förhållandet ger uppnås ju även om kraven på att de upprätthålls inte är absolut.

Beträffande advokatens oberoende har varken de konkurrensrättsliga
resultaten eller den etiska utgångspunktens resultat något egentligt försvar för
de regler som skyddar det. Anledningen är som tidigare nämnts inte att
oberoendet är av ringa vikt, utan att riskerna för oberoendet är desamma
oavsett om MDPn tillåts eller inte.

8.5.3  Skillnader i resultaten

Den huvudsakliga skillnaden i resultaten återfinns i hanteringen av problemet
med indirekta inträdesrestriktioner, vilka på den svenska marknaden
representeras av reglerna om undvikandet av intressekonflikter.
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Den konkurrensrättsliga argumentationen är enkel, om inte entydig. Absoluta
regler om undvikande av intressekonflikter skadar marknaden oavsett om de
upprätthålls eller inte. Slutsatsen av dessa resultat blir att reglerna måste
modifieras för att marknaden skall fungera på ett så bra sätt som möjligt.

Den etiska argumentationen är väsentligt mer invecklad. Anledningen till detta
är att den ger dubbla, motstående, budskap. Å ena sidan stipulerar reglerna ett
absolut förbud mot intressekonflikter. Å andra sidan tillåter dagens regler att
multinationella advokatbyråer bildas, vilka de facto inte kan upprätthålla det
absoluta kravet på undvikande av intressekonflikterna. De faktiska reglerna
säger alltså en sak, medan handlandet bejakar ett en marknadsstruktur vilken
nödvändigtvis kommer leda till att reglerna bryts emot.

Intressant blir då att avgöra vilket som är det slutgiltiga resultatet med den
etiska utgångspunkten. Eftersom reglerna klart och tydligt stadgar att
intressekonflikter är förbjudna förefaller detta vara den huvudsakliga linjen. Att
advokatsamfundet tillåter samarbeten vilka kommer att bryta mot dessa regler
är möjligtvis att se som en oförutsedd konsekvens, eller åtminstone ett något
ogenomtänkt beslut från advokatsamfundets sida. Innan reglerna om
intressekonflikter har lättats upp något, eller ett fall med klar bevisning om
existerande och oundvikliga intressekonflikter inom en advokatbyrå finns, får
nog de faktiska reglerna gälla som den åsikt advokatsamfundet och de övriga
etiska förespråkarna får anses representera. En intressant iakttagelse är att det
största hotet mot de etiska regler som bland annat advokaterna försvarar inte
direkt kommer från konkurrensrättsliga fanatiker, utan den marknadsstruktur
som vuxit fram med advokatsamfundets sanktionering.

Slutsatsen blir följaktligen att konkurrensförespråkarna menar att reglerna om
intressekonflikter måste modifieras, medan förespråkarna för de etiska reglerna
menar att de skall bevaras. Att sedan marknadsstrukturen inte tillåter det och
måste ändras för att reglerna skall kunna upprätthållas är en konsekvens, och
inte en policy-fråga.

8.6  Val av utgångspunkt

8.6.1  Inledning

I debatten kring MDPn och huruvida dessa bör tillåtas eller inte kommer
debattörerna ofta nog fram till olika resultat trots att de till synes ha liknande
förutsättningar. En av anledningarna till detta kan som jag har visat vara att
analysens resultat kan bero på vilken utgångspunkt man väljer, d.v.s. på vilken
sida av staketet debattören står innan diskussionen började. Förespråkare för
konkurrensen har sannolikt en tendens att övervärdera de konkurrensrättsliga
problem som de etiska reglerna medför, medan förespråkare för de etiska
reglerna sannolikt ofta nog undervärderar de etiska reglernas inflytande på
konkurrensen. Vidare uppfattas säkerligen de etiska reglerna som olika viktiga
beroende på vilken grunduppfattning debattören har. Jag har försökt att så
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objektivt som möjligt redogöra för argumentationen utifrån de båda
utgångspunkterna, och har därigenom identifierat de huvudsakliga skillnader
som nås i resultaten.

Olyckligtvis är detta endast en förklaring till varför olika debattörer når olika
resultat, och inte en lösning på problemet. För att komma vidare från
diskussionsstadiet till handlingsstadiet krävs enighet om vilken utgångspunkt
som skall väljas. Utan enighet om vilken utgångspunkt som är den ”riktiga” kan
inte allmänt accepterade handlingsalternativ fastställas och problemet kommer
fortsätta att vara låst.

Mitt mål med denna del av analysen är att studera grunderna till och
konsekvenserna av de olika utgångspunkterna, för att därefter i slutsatsen nå
fram till de konkret rekommendation av vilket utgångspunkt som bör väljas.
För att uppnå detta studerar jag dels de motstående reglernas relativa tyngd,
dels vem eller vilka reglerna syftar till att skydda, samt dels vilka tänkbara
allmänna konsekvenser som kan tänkas uppstå av valet av utgångspunkten.

8.6.2  Reglernas relativa tyngd

En fråga som när på automatiskt uppkommer när detta problem diskuteras är
huruvida de konkurrensrättsliga reglerna bör ha företräde framför de etiska
reglerna, eller tvärtom. Rent juridiskt är det en mycket delikat fråga, utan ett
absolut svar. EG-domstolen kommer dock sannolikt att ge vägledning i denna
fråga i sitt svar på begäran av förhandsbesked från den nederländska domstolen.

Att ett definitivt svar inte kan ges förhindrar dock inte en diskussion huruvida
konkurrensreglerna borde vara starkare än de etiska reglerna, eller tvärtom.
Konkurrensreglerna har som vi tidigare sett som syfte att värna om de mål
konkurrensrätten har ställt upp. Att slaviskt följa dem är detsamma som att till
etthundra procent acceptera att de konkurrensrättsliga mål som ställts upp av
EG:s olika instanser skall uppnås till varje möjligt pris. Ett samhälle som
urskillningslöst följer dessa regler hamnar nog dock snart i problem. De
konkurrensrättsliga reglerna syftar bland annat som vi sett till att försvara det
marknadsekonomiska tänkandet. Detta medför direkt problem, då olika synsätt
finns på vad marknadsekonomiskt tänkande egentligen är, och vilka
marknadsekonomiska teorier som är bättre än andra. Vidare medför ett
komplett hängivande till marknadsekonomin att risken för monopol och andra
bevisligen skadliga marknadsstrukturer uppkommer.

Detta förfaller vid första anblick något underligt, då konkurrensrätten även har
som mål att undvika just sådana strukturer. En motsägelse finns tydligen i
konkurrensrätten om den tillämpas fullt ut, och i ensamhet. Å ena sidan
förespråkar den marknadsekonomiskt tänkande, men å andra sidan fördömer
den de naturliga konsekvenser som marknadsekonomin leder till. Förklaringen
till detta är att konkurrensrätten inte är tänkt att fungera som allenarådande lag.
Konkurrensrätten syftar ofta nog till att utgöra en motpol till annan lagstiftning,
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t.ex. sådan som tillåter statligt stöd, för att hindra att marknaden drabbas mer än
nödvändigt. Konkurrensrätten har som mål att effektivisera marknaden, och
detta sker ofta nog genom att påverka annan lagstiftning på ett sådant sätt att
inte marknaden stryps eller påverkas menligt på annat sätt.

Slutsatsen beträffande konkurrensrätten är följaktligen att den inte är avsedd
att stå för sig själv, utan endast uppnår sin avsedda effekt då den står i relation till
annan lagstiftning. Att anse att de konkurrensrättsliga reglerna skulle vara
absolut starkare än de etiska reglerna är således utifrån detta synsätt ej
acceptabelt.

Frågan är då härnäst huruvida de etiska reglerna kan anses vara starkare än de
konkurrensrättsliga, och därmed stå på egen hand. De etiska reglerna syftar till
att hindra att det marknadsekonomiska tänkandet leder till sådana regleringar
att konsumenterna lider skada av andra skäl än marknadsekonomiska. Detta
förefaller ge de etiska reglerna företräde före de konkurrensrättsliga eftersom
de skapades för just detta syfte. Olyckligtvis är detta inte helt korrekt. I och
med Sveriges inträde i den europeiska unionen erkände vi att de EG-rättsliga
reglerna skall ha företräde framför de nationella utom i de fall det är påkallat
med nationella undantag. De etiska reglerna skapades med den svenska
marknaden och de svenska konkurrensreglerna som referensram, och en
anpassning måste därför ske till de EG-rättsliga konkurrensreglerna. Att de
etiska reglerna har företräde framför de konkurrensrättsliga reglerna på den
svenska marknaden betyder inte att de har företräde framför de EG-rättsliga.

Vidare betyder inte det faktum att de etiska reglerna existerar och syftar till att
skydda konsumenterna att de är proportionerliga. Reglerna må ha ett riktigt och
värdefullt syfte, men de mål de strävar efter att uppfylla kan möjligtvis
uppfyllas med mindre åtgärder eller på ett annat sätt. Ett urskillningslöst
accepterande av de etiska reglerna på bekostnad av de konkurrensrättsliga
reglerna är således ej acceptabelt då konkurrensförluster kan uppkomma ”i
onödan”. Vidare är det inte säkert att de nationella mål som de etiska reglerna
syftar till att uppnå överensstämmer med de mål som EG-rätten har ställt upp
för samma situationer. Följaktligen kan inte heller de etiska reglerna anses vara
starkare, utan en vidare analys krävs för att välja utgångspunkt.

8.6.3  Konsumentskyddet

För att på ett korrekt sätt kunna välja utgångspunkt krävs vidare att jag
analyserar vem de konkurrensrättsliga respektive de etiska reglerna syftar till
att skydda. De regler som utsträcker det största skyddet till de flesta
konsumenterna får anses göra störst nytta i samhället.

Konkurrensreglerna syftar till att skydda konsumenterna på så sätt att de
försäkrar dem om att marknaden fungerar på ett så effektivt sätt som möjligt.
Reglerna påverkar prisbilden, utbudet och valmöjligheterna hos säljare såväl
som köpare. Ett totalt hängivande till konkurrensreglerna medför att priset och
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kvaliteten på advokatmarknaden står i så bra relation som möjligt är.
Konsumenterna skyddas härigenom från övervärderade tjänster. Vidare erbjuds
de mer varierade tjänster och i längden bättre tjänster i och med
marknadsutvecklingen.

De etiska reglerna syftar till att skydda konsumenterna på så sätt att de
bibehåller advokattjänsterna som en del av utbudet. Utan etiska regler finns det
en risk för att traditionella advokattjänster försvinner. Konsumenterna erbjuds
följaktligen, tack vare de etiska reglerna, möjlighet att få hjälp och råd av en
advokat när han så behöver. De etiska reglerna stipulerar som jag tidigare visat
bland annat tystnadsplikt och avhållande från intressekonflikter, och dessa
plikter medför vinster för konsumenterna i form av ökade möjligheter till lojal
och korrekt rådgivning och annan juridisk representation.

En jämförelse mellan de olika reglerna ger att båda regeltyperna har som mål att
skydda konsumenten, men att de gör det på olika sätt. Därmed är det inte säkert
att intressena är motstridiga. Trots att konkurrensreglerna inte har som uttalat
mål att låta konsumenterna behålla sin möjlighet att anlita en advokat med de
fördelar som det innebär, betyder det inte att konkurrensreglerna har som mål
att förhindra det, så länge som dessa etiska regler inte hämmar konkurrensen.
För att avgöra huruvida de etiska reglerna hämmar konkurrensen krävs en
ingående analys av konsekvenserna som följer av att antingen följa de etiska
reglerna eller inte.

Att avgöra vilka regler som skall ha företräde framför de andra är inte möjligt
bara genom att studera vem de syftar till att skydda. En bedömning av
konsumentnyttan i allmänhet ger dock att konkurrensreglerna har precisa
vinster i sikte. En konkurrensrättslig utgångspunkt medför
marknadsekonomiska vinster av de slag jag beskrivit ovan. Motsvarande klara
vinster finns inte identifierade för de etiska reglerna. Förvisso existerar en risk
att advokatmarknaden minskas eller förändras om de etiska reglerna tas bort
eller modifieras, men om efterfrågan på sådana tjänster är så stor som utbudet är
idag kommer företag fortsätta att leverera sådana tjänster. Bara för att reglerna
inte tvingar advokater till att följa dessa etiska plikter, betyder inte att de
frivilligt väljer att avstå från att följa dem. Finns det rätta incitamentet, d.v.s. en
efterfrågan hos kunderna, kommer vissa advokater att följa sina gamla rutiner.
Att sedan rätten till advokat med tystnadsplikt etc. inte längre är lagstadgad,
har sannolikt en liten effekt. Möjligtvis kan en initial fas tänkas där en viss grad
av kaos råder på marknaden innan alla aktörer har funnit sin nisch, men efter
denna initiala fas torde säljarmarknaden åter strukturera sig på ett sådant sätt att
den möter efterfrågan, precis som med alla andra marknader. Ändrar sig inte
efterfrågan på ett sådant sätt att marknaden liknar den i dagsläget, var
efterfrågan artificiellt skapad av de etiska reglerna och de restriktioner de etiska
reglerna medför på marknaden. Speglar de etiska reglerna marknaden perfekt,
d.v.s. är de perfekt proportionerliga med efterfrågan, kommer marknaden inte
att ändra sig på lång sikt.
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Slutsatsen beträffande konsumentskyddet är följaktligen att även om entydiga
slutsatser om vilken utgångspunkt som skall väljas inte kan dras enbart med
konsumentskyddet som grund, så finns det reella vinster att hämta med en
konkurrensrättslig utgångspunkt medan vinsterna med de etiska reglerna inte
är uppenbara, åtminstone inte på lång sikt. Med det vill jag inte ha sagt att de
etiska reglernas mål inte är värdefulla, men att de etiska reglerna i sig i vissa fall
kan vara onödiga för att uppnå sagda mål. Sett utifrån konsumentskyddet bör
alltså den konkurrensrättsliga utgångspunkten väljas, om någon.

8.6.4  Tänkbara konsekvenser

En huvudfråga när det kommer till att välja utgångspunkt är naturligtvis vilka
konsekvenser de olika alternativen kan komma att leda till. Positiva effekter för
det ena alternativet måste vägas mot positiva effekter för det andra alternativet.
Detsamma gäller för de negativa effekterna. Problemet med en bedömning av
konsekvenserna är att det är just en bedömning det är frågan om. Oavsett om
det finns liknande situationer på andra marknader eller i andra länder så
betyder inte det att de konsekvenser som uppstod där kommer att uppstå i
Sverige. En bedömning får således ske utifrån tidigare redovisat material,
diskuterat så objektivt som möjligt.

Jag har tidigare redovisat att de som förespråkar konkurrensrätten som
utgångspunkt även kräver en modifiering av de regler som omvärver
intressekonflikter. Anledningen till detta är som sagt att en kvalitetssänkning
kan identifieras på marknaden som helhet, oavsett om reglerna kvarstår eller tas
bort, så länge som de inte ändras. Att ansluta sig till denna utgångspunkt
medför att en sådan modifiering måste föreslås, då en allmän acceptans av en
onödig kvalitetssänkning inte är förenligt med konkurrensrättsliga tankebanor.

Jag diskuterade ovan i stycke 6.4.5 ett exempel på en sådan lösning. Lösningen
gick kortfattat ut på att reglerna om undvikandet av intressekonflikter finns
kvar, men inte i absolut form. Klienten måste till att börja med ges rätt att välja
om han vill ha kvar sitt MDP som representant även om hans motståndare också
har det. Säkerligen finns det situationer när klienten skulle göra ett sådant val,
t.ex. om hans motståndare anlitar en lokal del av MDPt i ett land, medan han
anlitar en lokal del i ett annat land. Kraven på ett absolut undvikande av
intressekonflikter måste följaktligen bort.

Vidare bör reglerna modifieras på ett sådant sätt att i de fall en intressekonflikt
uppstår som inte kan lösas, och där minst en av parterna inte accepterar att
motståndaren använder sig av samma MDP som han själv, att MDPt inte har
rätt att företräda någon av parterna. Båda parterna får alltså söka sitt juridiska
företräde annorstädes. Konsumenten skyddas genom att hans motståndare har
samma problem, även om kostnaderna ökar eftersom han måste leta upp en
annan företrädare. Hur vanlig denna situation kommer att bli är svårt att
föreställa sig. Redan i dagsläget finns det åtminstone fem stycken stora
revisionsbyråer som skulle klassas som MDPn ifall dessa tilläts, och säkerligen
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kommer många medelstora och sannolikt även små advokat och revisionsbyråer
att forma MDPn. Det förefaller otroligt att sådana konflikter som beskrivits här
skulle bli särskilt vanliga, även om de kommer att förekomma. Sådana regler
medför vidare en effekt på marknaden i form av att medelstora och små MDPn
gynnas på de lokala marknaderna, då risken för konflikt är mindre med ett
mindre MDP än ett större. Eftersom de stora MDPna med största sannolikhet
kommer att vinna marknadsandelar på marknaden för multinationella företag,
är detta ur konkurrenshänsyn en välkommen konsekvens.

Denna lösnings rimlighet har diskuterats ovan, men slutsatserna av
diskussionen har sin plats här. Problemet med denna lösning är först och främst
gränsdragningen av vilka klienter som skall anses vara representerade.
Problem uppstår t.ex. om MDP X utför revisioner åt båda företag A och företag
B, och en juridisk tvist uppstår mellan A och B. Båda parterna kommer
naturligtvis att argumentera att deras motståndare är representerade och måste
söka sig någon annanstans. Detta är i och för sig inte särskilt farligt, då det är
lika för båda parter. Problemet är när MDP X anser att A är representerad, med
B (till skillnad från Bs egen åsikt) inte är det. Kortsiktigt kan detta möjligtvis
skapa vissa problem, då reglerna är oprövade. Långsiktigt kommer dock praxis
att utvecklas i domstolarna, vilken kommer att ligga till grund för sådana frågor.
Vidare kan det antas att MDP X kommer att vara försiktiga i början för att inte
skaffa sig ett dåligt rykte. Ett försiktigt förfarande är här att låta båda parterna
skaffa sig annan representation för att göra det så rättvist som möjligt.

Det uppstår inga problem där en involverad part blir representerad medan den
andra inte blir det. Skulle MDP X avsäga sig Bs fall med hänvisning till reglerna
om intressekonflikter, kan B med hjälp av samma regler hävda att MDP X även
skall avsäga sig As fall. Inte heller kan MDP X företräda både A och B utan att
de blir medvetna om det, även om de initialt inte visste att deras motståndare
nyttjade MDP X.

I och med ett anammande av en konkurrensrättslig utgångspunkt skall även
vissa regler tas bort. Som jag visade ovan gäller det framför allt regler om
direkta inträdesrestriktioner, regler om prisrestriktioner, samt alla
marknadsföringsrestriktioner utom de om cold-calling. Konsekvenserna av
detta består av en effektivisering av marknaden, och har beskrivits ovan.

Slutsatsen av konsekvenserna med den konkurrensrättsliga utgångspunkten
blir de marknadsfördelar som beskrivits ovan. Vidare bör en modifiering av
reglerna om intressekonflikter ske t.ex. som jag beskrivit, vilket får som följd att
båda stora som små konsumenter gynnas på lång sikt.

En etisk utgångspunkt medför också konsekvenser. Det grundläggande
problemet med att bedöma dessa konsekvenser är att reglerna är motstridiga
varandra. Som jag tidigare påpekade står reglerna om ett absolut undvikande av
intressekonflikter i motsats till dagens marknadsstruktur, vilken är fullt tillåten
enligt de gällande etiska reglerna. Förespråkare för de etiska reglerna står alltså
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inför ett val inför framtiden. Jag redogör för konsekvenserna för båda
alternativen för att underlätta valet.

Väljer de etiska förespråkarna att acceptera dagens marknadsstruktur med
multinationella advokatbyråer, är de tvungna att lätta på regleringarna om
intressekonflikter. Multinationella advokatbyråer klarar inte av absoluta krav på
undvikanden av intressekonflikter. Problemet med att lätta på regleringarna om
intressekonflikter är att man då eliminerar den största skillnaden mellan den
etiska utgångspunkten och den konkurrensrättsliga utgångspunkten. Utan
kravet på upprätthållandet av absoluta intressekonfliktsregler faller stora delar
av den argumentation vilken möjligtvis kan rättfärdiga den etiska
utgångspunkten i första läget. Valet att acceptera dagens marknadsstruktur får
därför sannolikt som konsekvens att den konkurrensrättsliga utgångspunkten
slår igenom till slut. Konsekvenserna av den utgångspunkten har jag nyss
beskrivit.

Sannolikt är nog att de som förespråkar den etiska utgångspunkten i stor grad
väljer att försvara de absoluta reglerna om intressekonflikter. Upprätthållandet
av dessa medför ett par intressanta konsekvenser. I och med att dagens
marknadsstruktur med multinationella advokatbyråer inte klarar att uppfylla
dessa absoluta regler, måste marknadsstrukturen ändras. Multinationella
advokatbyråer av sådan storlek som det är frågan om i dagsläget kan alltså inte
tillåtas. Frågan är hur en sådan marknadsstrukturförändring skall ske, och hur
den skall rättfärdigas. Det verkar föga sannolikt att de multinationella
advokatbyråerna helt sonika skulle acceptera att de måste dela upp
verksamheten på flera av varandra oberoende delar. Således krävs en
lagstiftning som tvingar dem till detta. För att åstadkomma en sådan lagstiftning
nationellt krävs att den är förenlig med EG-rätten. En förändring måste alltså ske
av EG-rätten. Att få en majoritet av EG:s länder att enas om att dessa regler är
av sådan nationell vikt att alla länder skall få ha undantag för dem, samt att
regler skall skapas som bryter upp gränsöverskridande samarbeten i form av
multinationella företag, tycks omöjligt eller åtminstone fruktansvärt
tidskrävande. Jag har svårt att se EG-rätten innehålla regler som direkt
motverkar ett av huvudsyftena med EG, nämligen det om en gemensam
marknad. EG-rätten främjar ju som bekant gränsöverskridande samarbeten om
de inte skapar andra problem som dominerande ställningar etc.

Den faktiska konsekvensen av ett sådant ställningstagande blir således sannolikt
att inga regelförändringar görs, och att ingen förändring av
marknadsstrukturen genomförs. Detta gäller på kort sikt. På lite längre sikt
kommer marknadsstrukturen i form av de multinationella advokatbyråerna att
framkalla konflikter som bottnar i reglerna om intressekonflikter. Eftersom
lösningsalternativen är att antingen ändra reglerna eller att ändra strukturen på
marknaden, kommer EG-domstolen med stor sannolikhet att förklara att
reglerna är inkompatibla med den önskade marknadsstrukturen. En
modifiering av reglerna framtvingas således. Den slutgiltiga, långsiktiga,
konsekvensen även av ett ställningstagande som bibehåller de absoluta reglerna
om intressekonflikter är följaktligen att reglerna trots allt måste ändras. Under
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tiden reglerna kvarstår existerar dock reella problem med intressekonflikter,
utan ett uppdaterat regelverk att hantera dem med.

8.6.5  Slutsats

Till följd av argumentationen ovan anser jag följaktligen att den
konkurrensrättsliga utgångspunkten bör väljas. Som jag har försökt att visa är
det bara en tidsfråga innan den etiska utgångspunkten blir obsolet, oavsett vilka
åtgärder som tas. I början av uppsatsen ställde jag upp de konkurrensrättsliga
reglerna som motpol mot de etiska reglerna, men detta visade sig inte utgöra
hela problemet. Ironiskt nog är den huvudsakliga fienden till de etiska reglerna
den marknadsstruktur som uppstått till följd av att just samma etiska regler har
följts. Även om konkurrensreglerna kräver vissa förändringar av några etiska
regler, så uppstår det huvudsakliga problemet åtminstone på den svenska
marknaden på grund av marknadsstrukturen. Helt bortsett från
marknadsaktörernas förväntningar och krav på den framtida
marknadsstrukturen, påkallar dagens marknadsstruktur förändringar i de etiska
reglerna.

De förändringar som behöver genomföras i och med antagandet av den
konkurrensrättsliga utgångspunkten är:

Direkta inträdesrestriktioner skall tas bort. Detta innebär rent konkret att
advokattiteln bör slopas eller modifieras så att alla som åtar sig att handla i
enlighet med de nya etiska reglerna skall ha rätt att kalla sig advokat. Möjligtvis
kan en advokatexamen införas vilken måste klaras av innan man har rätt att
kalla sig advokat, då en sådan försäkrar klienterna om minimikunskapen hos
säljaren utan att hindra konkurrensen.

Prisrestriktioner skall tas bort. Rekommenderade priser skall inte vara tillåtet,
utan en fri priskonkurrens skall förekomma på marknaden.

Marknadsföringsrestriktioner skall tas bort, utom i fallet med cold-calling.
Förbud mot prisjämförande marknadsföring, specifika förbud mot inkorrekt
marknadsföring samt förbud mot att kontakta redan upptagna klienter skall
elimineras.

Reglerna om intressekonflikter skall modifieras t.ex. enligt ovan. Inga absoluta
regler om undvikandet av intressekonflikter skall tillåtas.

MDPn skall generellt tillåtas.
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9.  Sammanfattning

I uppsatsen har jag studerat hur etiska regler, vilka framför allt återfinns inom
advokatyrket, påverkar konkurrensen och de konflikter som uppstår mellan
konkurrensreglerna och dessa etiska regler. Mer specifikt har jag försökt att
identifiera vilka konkurrenshämmande effekter dessa etiska regler medför, och
vilka alternativ som finns för att kombinera etiska regler och konkurrensregler
på ett sådant sätt att minsta möjliga skada uppstår för konsumenterna av
advokattjänster. Resultatet av uppsatsen är att vissa etiska regler bör elimineras
eller modifieras, eftersom de påverkar marknaden på ett negativt sätt utan att
medföra motsvarande vinster annorstädes. De konkreta resultat jag nådde är:

Direkta inträdesrestriktioner bör tas bort. Med direkt inträdesrestriktioner
åsyftas utnämnandet till advokater vilket för närvarande sker av
advokatsamfundet. Istället för att behålla reglerna som de är idag, föreslår jag att
en advokatexamen införs. Alla som klarar examen har sedan rätt att kalla sig
advokat.

Prisrestriktioner och prisrekommendationer på advokatmarknaden skall
elimineras. Sådana regleringar medför ingen egentlig positiv effekt på
marknaden, men väl en eller flera negativa effekter.

Marknadsföringsregleringar skall tas bort, utom förbudet att kontakta
potentiella klienter som inte visat eget intresse. De övriga
marknadsföringsregleringarna medför negativa effekter på prisbilden och
utbudet på marknaden utan motsvarande vinster.

De indirekta inträdesrestriktionerna, särskilt sådana som förhindrar att andra än
advokater är delägare i advokatbyråer, skall tas bort. Reglerna syftar primärt till
att skydda reglerna om intressekonflikter, men dessa regler måste modifieras
för att anpassas till dagens och morgondagens marknadsstruktur. Efter att en
sådan modifiering har skett, finns inga direkta vinster att finna med de indirekta
inträdesrestriktionerna.

MDPn bör generellt tillåtas, då det största hindret mot att de tillåts är just kravet
på ägandestrukturen i advokatbyråer.
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