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Sammanfattning 
Det kan finnas ett intresse för att kombinera advokatverksamhet och verksamhet som 

fastighetsmäklare. Yrkesrollerna präglas av den immateriella tjänstens krav på omsorg, 

lojalitet, förtroende och kommunikation. Båda utövas under tillsyn av varsitt organ som har 

att utveckla god sed i respektive bransch, god sed som styr vilka handlingar som kan 

sanktioneras med disciplinärt ansvar och i förlängningen med skadeståndsansvar. Normerna 

har många likheter men kolliderar gällande kravet på att advokatens långtgående lojalitetsplikt 

mot sin uppdragsgivare och fastighetsmäklarens roll som opartisk mellanman för 

uppdragsgivaren och dennes motpart. Fastighetsmäklaren ska dessutom svara med 

skadeståndsansvar mot sin uppdragsgivares presumtiva motparter enligt FML. Advokaten 

svarar istället med skadeståndsansvar gentemot sin uppdragsgivare om iakttar motpartens 

intressen. Advokatsamfundet definierar bort en del fastighetsförmedlande verksamhet som är 

del av traditionella advokatuppdrag genom att bara tillse verksamheten utifrån god 

advokatsed. I princip all förmedling av fastigheter omfattas av FML och skapar därför en 

kollision mellan god advokatsed och FML. Slutsatsen blir att om någon form av 

fastighetsförmedling ska tillåtas i advokatverksamheten måste denna bedrivas och tillses 

utifrån FML. Fastighetsmäklarverksamhet som är väl separerad från advokatverksamheten 

möter inget hinder i 39 § Advokatsamfundets stadgar. Ska verksamheten tillses av 

Advokatsamfundet ska det ske utifrån FML och enbart vid oredligt beteende enligt 8 kap 7§ st 

1 RB.   
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Näringsfriheten är skyddad i grundlagen 2 kap 17 § RF. Långt borta är den tid när folket var 

bundet av tillhörigheten till yrkesindelade skrån. Ändå finns det spår av detta kvar som av 

skilda skäl begränsar olika yrken. Oftast handlar det om välmotiverade krav på yrkesutövaren 

som är nödvändiga för ett välfungerande demokratiskt samhälle, i andra fall är motiven 

bakom begränsningarna mer svårtolkade eller rent historiska. Denna uppsats belyser 

problematiken kring att vara advokat och samtidigt fastighetsmäklare. Det finns aktuella 

exempel på att detta existerar1. Oaktat hur frekvent denna yrkeskombination förekommer har 

lagstiftaren med undantaget för registreringsplikten i 5 § FML indikerat att dessa två roller 

skulle kunna kombineras. Denna kombination kan mycket väl vara aktuell för advokater som 

verkar på mindre orter eller ute på landsbygden där advokatverksamheten inte förslår till en 

god heltidsförsörjning. Frågan blir alltså om detta är möjligt utifrån god advokatsed och god 

fastighetsmäklarsed. I denna uppsats belyses framför allt problematiken kring kraven på 

advokatens lojalitetsplikt i relationen till sin klient och fastighetsmäklarens roll som opartisk 

mellanman. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att belysa de pliktrelaterade kollisioner som uppkommer när en 

yrkesutövare är både advokat och fastighetsmäklare och som sanktioneras både disciplinärt 

och med skadestånd. Frågan är därför vilka kollisioner som uppstår mellan yrkesrollerna, 

under vilka förutsättningar dessa uppstår och vilka konsekvenser detta kan medföra. Frågan är 

om en kombinerad yrkesroll vara praktiskt möjlig utan att medföra konsekvenser i form av 

skadestånd eller disciplinära åtgärder. Huvudfrågan för uppsatsen är:  

Kan lojalitetsplikten och rollen som opartisk mellanman förenas? 

 

1.3 Avgränsningar 

Fokus i denna uppsats ligger på lojalitetsplikten och rollen som opartisk mellanman. Därför 

kommer uppsatsen översiktligt behandla när förutsättningarna för skadestånd och disciplinära 

påföljder uppkommer. Det innebär att den inte går djupare in på skadeståndsrättens 

                                                 
1 Fastighetsmäklarförbundet, att vara både mäklare och jurist.  
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komplicerade begreppsapparat och bedömningar, inte heller kommer de disciplinära 

påföljdernas konsekvenser diskuteras närmare. Beräkning av skadeståndets storlek är inte 

heller föremål för avhandling i denna uppsats. Uppsatsen berör inte heller brottsliga 

förhållanden när straffrätten kan bli aktuell. Situationen där en advokat har fullmakt att sälja 

en fastighet åt huvudmannen berörs inte heller utan enbart när förmedling av fastigheter sker.  

Tidigare forskning har fokuserat på konsumentperspektivet som kan kopplas till undantaget i 

5 § FML, detta är inget som tas hänsyn till i denna uppsats. Bolagsrättsliga perspektiv på hur 

verksamheten ska delas upp att heller skatterättsliga frågor förekommer inte heller.  

 

1.4 Terminologi 

För fastighetsmäklarlagen kommer den vedertagna förkortningen FML att användas. All 

lagstiftning kommer att presenteras med vedertagna förkortningar. Sveriges Advokatsamfund 

kallas för enkelhetens skull Advokatsamfundet.  

När det gäller terminologin är det väsentligt att anmärka att i likhet med FML så tillämpas 

ordet fastighet på samtliga objekt som fastighetsmäklaren förmedlar. För att hålla uppsatsen 

terminologiskt stringent används yrkestitlarna advokat och fastighetsmäklare. Den som 

begagnar deras tjänster kallas genomgående för uppdragsgivare trots att ordet klient 

regelmässigt används i doktrin i relationen till advokaten. Genom att använda ordet 

uppdragsgivare genom hela uppsatsen, oavsett om uppdraget givits fastighetsmäklaren eller 

advokaten, skapas en röd tråd genom texten. På så vis är det också enklare att följa 

diskussionen i slutet av uppsatsen.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är disponerad så att de två yrkesrollerna advokaten och fastighetsmäklaren först 

presenteras var för sig. Presentationen innehåller såväl den praktiska beskrivningen av vad 

yrket innebär som den lagliga ramen för det och avslutas med en del om skadestånd och 

disciplinära påföljder. Syftet är att skapa en jämförbar bild av båda. Efter presentationen följer 

en analytisk jämförelse av yrkesrollerna med fokus på de kollisioner som uppdagats och som 

berörs i praxis och doktrin. I den sista delen följer en diskussion utifrån kärnfrågorna i 

respektive yrkesroll som påverkar möjligheten att för en advokat att agera som 

fastighetsmäklare. Diskussionen mynnar ut i en slutsats som besvarar uppsatsens 

frågeställning.  
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2. Metod 

2.1 Förutsättningar 

Om advokatens respektive fastighetsmäklarens yrkesroll finns det mycket skrivet i doktrin. 

Då båda yrkena är under tillsyn av särskilda organ och det finns också en hel del praxis som 

hjälper till att definiera och fylla god advokatsed respektive god fastighetsmäklarsed med 

materiellt innehåll. Lagstiftaren har valt att behandla yrkesrollerna något olika varför 

lagstiftningen skiljer sig åt på så vis att advokatens yrkestitel och övergripande roll i 

rättsväsendet har lagstiftats om, medan fastighetsmäklaren inte har en skyddad titel, men 

däremot en mer detaljerad lagstiftning för yrkesutövandet. Centralt för båda yrkesrollerna är 

utformningen av god advokatsed och god fastighetsmäklarsed då den i uppsatsen berörda 

frågan, om det är möjligt att förena advokatyrket med fastighetsförmedling som faller under 

FML, måste avgöras utifrån om dessa två goda seder är förenliga med varandra. Tillsynen 

över yrkesrollerna skapar ett disciplinärt ansvar som till viss, för domstolarna ej förbindande, 

utsträckning utgör ramar för skadeståndsansvaret. Disciplinära påföljder så som erinran, 

varning och uteslutning grundas på bedömningen om god advokatsed eller god 

fastighetsmäklarsed har åsidosatts. Skadeståndsrättsliga sanktioner kan inträda jämsides med 

de disciplinära varvid domstolen tar hänsyn till disciplinnämndernas tolkning av om 

disciplinpåföljd är aktuellt.  

2.2 Tillvägagångssätt 

Utifrån den ovanstående skisseringen har denna uppsats fyra huvuddelar. I de första två 

beskrivs yrkesrollen för advokater respektive fastighetsmäklare. Beskrivningen utgår dels från 

den lagstiftning som finns bakom respektive yrkesroll men också den doktrin som växt fram 

och som speglar tillsynsorganens praxis. Domstolspraxis är mer sparsam när det gäller 

tolkning av de frågor vari god advokatsed och god fastighetsmäklares inte har en samsyn. I ett 

fåtal tillsynsfall fall har advokater som agerar som fastighetsmäklare berörts och dessa 

presenteras i arbetet. Varför ämnet är intressant beror på att det inte finns en entydig hållning i 

huruvida yrkesrollerna går att förena, detta kommer också att speglas i doktrinen. Det finns 

två uppsatser sedan tidigare som berör ämnet, den ena från tiden när FML av 1995 års version 

infördes och den andra från 2016. Den äldre uppsatsen av Anna Hanberger tillför en hel del 

intressanta perspektiv som ingång i problematiseringen av ämnet i denna uppsats. Den senare 

uppsatsen vars huvudsyfte är att utröna bakgrunden till undantaget i 5 § FML från 

registreringsplikt för advokater och diskuterar konsumenträttsliga spörsmål har också viss 

relevans. Den tillför framförallt information om att de organ som finns på 
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fastighetsmäklarsidan; Fastighetsmäklarinspektionen, Fastighetsmäklarförbundet och 

Mäklarsamfundet inte är intresserade av att uttala sig om advokaters roll som 

fastighetsmäklare, varför denna uppsats inte omfattar muntliga uttalanden och intervjuer med 

någon av branschorganisationerna. I övrigt finns ämnet inte beskrivet annat än i debattartiklar 

och korta reflektioner i doktrin.  

2.3 Metodval 

Lagstiftningen som berör advokater och fastighetsmäklare är central tillsammans med 

normbildningen genom god advokatsed och god fastighetsmäklarsed. Därför studeras 

lagstiftarens intentioner med lagtextens formulering genom förarbetena. Eftersom mycket av 

lagtexten från den första fastighetsmäklarlagen av årgång 1984 och sedan av årgång 1995 

överfördes till den nya och nu gällande lagen från 2010 är även förarbeten till de tidigare 

lagarna relevanta. Normutvecklingen, soft-law, studeras genom en genomgång av beslut 

fattade av disciplinnämnderna i Advokatförbundet, respektive Fastighetsmäklarinspektionen. 

Advokatsamfundets vägledande regelverk och uttalanden studeras också för att ge en 

heltäckande bild av god advokatsed. Uppsatsen inkluderar också studiet av doktrin som 

analyserar intentionerna bakom lagstiftningen och vilka konsekvenser för gällande rätt som 

utformningen av normerna skapar. Naturligtvis studeras också den sparsmakade praxis som 

finns på området och som speglar gällande rätt. Eftersom rättsfiguren opartisk mellanman är 

unik för fastighetsmäklaren kan analogier med svårighet göras från rättsfall gällande andra 

typer av mellanmanstjänster. Denna uppsats genomförs därför med rättsdogmatisk metod i 

sökandet efter gällande rätt, med ett komparativt inslag i jämförelsen av de två yrkesrollerna. 

Traditionell rättsdogmatisk metod fokuserar på lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och 

doktrin2. I denna uppsats tillkommer utöver dessa traditionella källor också studiet av god sed. 

Denna får sin dignitet som rättskälla från att lagstiftningen pekar ut god sed som grunden för 

normbildningen på vilken yrkesrollerna vilar. Syftet kvarstår dock; att utröna gällande rätt i 

frågan om advokatverksamhet kan förenas med förmedling av fastigheter. 

 

 

 

 

                                                 
2 Juridisk metodlära, 2013, s.21 f.  
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3. Advokaten 

3.1 Reglering 

Advokatyrket skyddas av reglerna i 8 kap RB. Det är Regeringen som fastställer stadgarna för 

Advokatsamfundet, vari varje ledamot har titeln advokat. Advokatsamfundet utövar tillsyn 

och vidtar disciplinära åtgärder.3 Häri uppräknas kriterier som måste uppfyllas av ledamoten, 

vilka etiska regler som ska vara vägledande och vilka karaktärsdrag som är önskvärda4. I 8 

kap 4 § samt 36 kap 5 § RB finns advokatens tystnadsplikt reglerad. Även offentlighets- och 

sekretesslagen 10 kap 21 och 23 §§ berör advokatens tystnadsplikt. I stadgarna för 

Advokatsamfundet finner vi att en av samfundets viktigaste uppgifter är utformningen av 

vägledande regler för yrkesutövningen, alltså god advokatsed. Idag finns ett dokument med 

vägledande regler för god advokatsed. Dokumentet, som förkortas VRGA, innehåller också 

kommentarer för att ytterligare vägleda, exemplifiera och därmed öka förståelsen för 

innebörden av god advokatsed. 

 

3.2 Yrkesrollen 

Advokatyrket är en profession som sedan lång tid tillbaka anses vara en av pelarna i ett 

fungerande rättssamhälle, varför yrkestiteln är skyddad i lag genom 8 kap RB. Det poängteras 

redan i 1 p 1st VRGA att advokatkåren är fri och självständig och en viktig del av 

rättssamhället. Titeln advokat skyddats, men inte de arbetsuppgifter som advokaten utför, med 

undantag för rollen som offentlig försvarare5. Uppdraget har sin grund i förtroendet mellan 

advokaten och uppdragsgivaren och ska avslutas om förtroendet brister6. Traditionellt har 

yrkesrollens huvudfokus varit att agera ombud inför domstol. Det är fortfarande kärnan i 

många advokaters utövande av yrket och grunden till att advokattiteln är en viktig del av 

rättsväsendet. Idag finns en bredare plattform för advokatyrket där många inte arbetar som 

ombud vid domstolsförhandlingar utan snarare i en rådgivande roll för fysiska och juridiska 

personer. Rådgivarrollen har fått ta en större plats på bekostnad av ombudsrollen. Det som 

förenar alla advokater är de kärnvärden som deras verksamhet måste upprätthålla; oberoende, 

lojalitet och sekretess samt undvikande av intressekonflikter. Eftersom advokaten är en aktiv 

del av och en viktig kugge i samhällsmaskineriet kräver yrkesrollen en utpräglad 

                                                 
3 Stadgarna för Sveriges Advokatsamfund 1§, 6§, 7§.  
4 Ibid 2 §, 4§.  
5 Ibid, 1973 s.1. 
6 Heuman, 2013, s. 188.  
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professionalism och hög etisk standard.7 Dessa högt ställda krav återspeglas i plikten att 

upprätthålla sin yrkeskompetens genom fortbildning och hålla sig ajour med 

rättsutvecklingen8. 

 

Det finns inget regelverk som definierar advokatverksamhet. Claes Peyron menar att om 

advokaten framhäver sin advokatroll vid sitt handlande får det uppfattas som en i 

advokatverksamheten utförd syssla9. När det gäller kontakter med uppdragsgivaren ligger 

reglernas fokus främst på de normer, etiska värden, som ska genomsyra verksamheten. 

Karavet på att iaktta god advokatsed begränsas självklart till att enbart omfatta handlande som 

ingår i advokatverksamhet.10 Yrkesrollen handlar om att erbjuda en konsulttjänst bestående av 

representation så som ombud eller rådgivning som bygger på juridisk specialistkunskap. 

Arbetet ska utföras redbart och nitiskt11 och advokaten ska uppträda sakligt och korrekt12. I 

serviceavgiften till Advokatsamfundet ingår ett minimiskydd för den obligatoriska 

ansvarsförsäkringen, men det är varje advokats ansvar att se till att försäkringen är anpassad 

efter den verksamhet han bedriver13. 

 

Då det saknas lagstiftning om hur tjänsten ska utföras har VRGA, disciplinnämndens beslut 

och praxis från domstolarna en avgörande betydelse.14 Vad som omfattas av begreppet 

advokatverksamhet är utarbetat i praxis och utan att vara en uttömmande uppräkning omfattar 

det; att föra annans tala i domstol, bistå med juridiska råd, upprätta handlingar och annat som 

advokater i allmänhet brukar anlitas för att utföra15. Advokatverksamhet är också 

förvaltningsuppdrag så som godmanskap, att vara boutredningsman, att vara förvaltare av 

fastigheter eller förmögenhet och att vara konkursförvaltare. Att avveckla eller administrera 

rörelser hör också advokatverksamheten till, liksom uppdrag som likvidator. Likaså räknas till 

advokatverksamhet uppdrag att vara rättens ombudsman, även om Wiklund ställer sig 

tveksam till detta.16 Fastighetsförmedling och låneförmedling bör också anses som del av 

advokatverksamhet17. Uppdraget som revisor ligger i gränslandet mellan vad som räknas in i 

                                                 
7 Ramberg, En yrkesroll i förändring. 
8 VRGA 2.5 Yrkeskompetens. 
9 Peyron, 2017, s. 16.  
10 VRGA 1 kommentar.  
11 Stadgarna för Sveriges Advokatsamfund 34 §.  
12 Peyron, 2017, s. 17.  
13 Peyron, 2017, 2017 s. 32., VRGA 2.6 Försäkringsskyldighet.  
14 VRGA rev. 2016, allmänt.  
15 Wiklund, 1973, s.9-10.  
16 Wiklund, 1973, s.12-13, 20.  
17 Ibid s. 22-23.  
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verksamheten och inte och den avgörande faktorn är om bolaget är advokatens 

uppdragsgivare eller inte18. Det som hamnar utanför advokatverksamheten är statliga eller 

kommunala förtroendeuppdrag, såvida de inte innehåller skyldighet att utföra typiska 

advokatuppdrag, inte heller uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag anses vara inom 

advokatverksamheten likaså uppdrag som skiljeman.19  

3.3 Vem är advokat 

Advokat är en rättsligt skyddad titel och advokaten är ledamot i Advokatsamfundet, vilket 

också är definitionen av yrket20. Att utge sig för att vara advokat utan att vara behörig är 

sanktionerat med böter21. Den som önskar bli advokat måste uppfylla utbildningskrav, ha 

lämpliga personliga egenskaper och avlägga en särskild examen samt betala avgift till 

Advokatsamfundet22. Det finns också en plikt för den som är registrerad advokat att utträda ur 

samfundet om han blir försatt i konkurs, får en förvaltare enligt 11 kap 7 § FB eller omfattas 

av förbud enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa 

fall. En advokat får inte heller vara anställd hos någon annan än advokat om inte dispens 

medges, något som sker restriktivt23. Verksamhet får inte heller bedrivas med andra jurister än 

advokater24. 

 

Särskilt poängteras att den som är ordinarie domare, allmän åklagare eller kronofogde inte 

samtidigt kan vara advokat25. Advokat är med andra ord den som uppfyller kriterierna i 8 kap 

2 § RB, är registrerad advokat och anställd hos advokatbyrå eller driver egen 

advokatverksamhet. Att advokater inte ska vara anställda av det allmänna eller av bolag 

motiveras med att den anställdes ställning gentemot sin arbetsgivare är oförenlig med 

principen om att advokaten ska vara oberoende26. Verksamheten ska bedrivas i bolagsform 

med advokater som bolagsmän eller delägare och att verksamheten ska utföras nitiskt och 

redbart med iakttagande av god advokatsed och under tystnadsplikt.27  

 

                                                 
18 Ibid s.19. 
19 Ibid 1973, s.14, 16, 26. 
20 8 kap 1 § RB. 
21 8 kap 10 § RB.  
22 Sveriges Advokatsamfunds information, Att bli advokat.  
23 VRGA kommentar till 7.6 Anställningsförhållanden m.m.  
24 VRGA kommentar till 7.7 Samarbeten.  
25 8 kap 7 § 5 st RB & 8 kap 2 § 5-6 st.  
26 Wiklund, 1973, s.71.  
27 Stadgarna för Sveriges Advokatsamfund 34§., 8 kap 4 § RB.  
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God advokatsed är, som Wiklund påpekar, inte något som fixerats för all framtid utan följer 

samhällsutvecklingen28. I kommentaren till 1 VRGA identifieras fyra kärnvärden vilka ska 

genomsyra advokatens verksamhet; oberoende, lojalitet, konfidentialitet och undvikande av 

intressekonflikter. I kommentaren till VRGA understryks att god advokatsed är tillämpligt på 

all advokatverksamhet. Med detta menas i praktiken att verksamhet som har nästan varje 

anknytning till advokatrörelsen eller ställningen som advokat omfattas av god advokatsed29. 

Förutom de fyra ovan nämnda principerna omnämns i stadgan om den europeiska 

advokatkårens kärnprinciper även vikten av; advokatens integritet och goda rykte, skäliga 

arvoden, yrkeskompetens, respekten för yrkeskollegor och för rättsskipningen samt 

advokatkårens självreglering.30 Gällande självregleringen så har Advokatsamfundets 

disciplinnämnd rätt att genom sin praxis utveckla god advokatsed. Besluten som 

disciplinnämnden tar har ofta generella formuleringar och ska vara vägvisande för 

advokatverksamheten.31  

 

3.4 Oberoende 

Advokatkåren ska vara en fri och självständig del av samhällsmaskineriet och den enskilde 

advokaten ska vara en oberoende rådgivare i relationen till sin klient32. Advokaten är dock 

inte oberoende i relationen till Advokatsamfundet, disciplinnämndens tillsyn sträcker sig 

utanför advokatverksamhet på så vis att allt oredligt handlande en advokat kan ta sig för kan 

föranleda påföljd. Tanken med medlemskapet i samfundet är att garantera hög kvalité på 

tjänsten och ett oberoende till övriga aktörer. Detta sker genom tillsyn och krav på utbildning 

och redlighet.33  

 

Att vara fri och oberoende innebär att inte vara bunden till andra intressen som kan påverka 

yrkesutövningen.34 Advokaten måste vara oberoende även i relationen till sin uppdragsgivare. 

Detta förhållande gör att advokatens redlighet inte ges skäl att ifrågasättas. Oberoendet är i sin 

tur är en förutsättning för att vinna förtroende hos tredje man och domstol.35 Det bidrar också 

                                                 
28 Wiklund, 1973, s.5.  
29 Peyron, 2017, s. 19.  
30 Stadgan från CCBE 25 nov 2006.  
31 Heuman, 2013, s.15. 
32 VRGA 1.  
33 VRGA 1 kommentar till Advokatens roll och främsta skyldigheter,  

kommentar till princip a, Stadgan från CCBE 25 nov 2006. 
34 VRGA 1 kommentar till Advokatens roll och främsta skyldigheter. 
35 VRGA 1 kommentar till Advokatens roll och främsta skyldigheter,  

kommentar till princip a Stadgan från CCBE 25 nov 2006. 
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till att uppdragsgivaren får de objektivt bästa råden.36 Det skapar ett förtroende för yrket och 

därmed finns också en ökad möjlighet för förtroende mellan advokaten och hans 

uppdragsgivare.  

 

Den professionella relationen mellan advokaten och uppdragsgivaren är helt beroende av 

förtroendet dem emellan, det är nämligen inte tillåtet att teckna avtal där uppdragsgivaren blir 

bunden till en advokat.37 Likaså får riskavtal som ger advokaten en kvotdel av uppdragets 

resultat inte avtalas om38. Inte heller får ekonomiska förbindelser med klienten gå ut över vad 

som ingår i själva uppdraget då detta kan komma att äventyra oberoendet. Förmåner som inte 

erbjuds andra i rörelsen får inte åtnjutas av en advokat som innehar uppdraget. Det får inte 

heller finnas någon beaktansvärd risk att advokaten och uppdragsgivaren på grund av de 

ekonomiska förehavandena dem emellan skulle komma i tvist. En naturlig följd av detta 

resonemang är att advokaten inte ska engagera sig ekonomiskt i uppdragsgivarens 

verksamhet, även om detta inte är utan undantag.39   

 

3.5 Förtroenderubbande verksamhet 

Ytterligare en aspekt av oberoendet finns i Advokatsamfundets stadgar. Paragraf 39 § 

stipulerar att; ”Ledamot äger icke vid sidan av sin advokatrörelse utöva annan verksamhet av 

den art eller omfattning, att den kan menligt inverka på hans självständighet eljest är 

oförenlig med hans ställning som advokat.” 

Det är ett förbud att driva verksamheter som kan kompromettera advokatens oberoende och 

skapa osäkerhet hos uppdragsgivare gällande i vilken egenskap advokaten uppträder. Tanken 

bakom paragrafen är att förtroendet för advokatrollen inte ska rubbas genom bedrivande av 

verksamhet av tveksam natur. Samma tanke återkommer i reglerna om god advokatsed för 

europeiska advokater där advokatens oberoende menas vara lika nödvändigt för förtroendet 

som domarens opartiskhet40. Samma regelverk uppmärksammar att det är möjligt för 

lagstiftaren att förbjuda advokater utövandet vissa yrken om dessa skulle påverka oberoendet 

vid utövandet av advokatyrket.41 Wiklund har svårt att se att enbart den anledningen att 

advokaten vid sidan av sin advokatverksamhet driver en annan affärsverksamhet skulle 

                                                 
36 VRGA 1 kommentar till Advokatens roll och främsta skyldigheter. 
37 Ibid  
38 VRGA kommentar till 4.2 Riskavtal. 
39 VRGA 2.7 Ekonomiska förbindelser med klienten.  
40 VRGA 2.1 Om oberoende 
41 VRGA 2.5 Oförenliga yrken, reglerna om god advokatsed för europeiska advokater. 
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möjliggöra ett disciplinärt ingripande från Advokatsamfundet. För att skapa en sådan 

behörighet att disciplinärt ingripa ska affärsverksamheten vara olaglig eller av klart omoralisk 

natur. Affärsverksamheten ska dock inte drivas tillsammans med uppdragsgivare han har i 

advokatverksamheten utan hållas isär från advokatuppdragen.42 Eftersom advokatverksamhet 

ska bedrivas i bolag är det viktigt att bolagets verksamhet är renodlad så att annan verksamhet 

inte bedrivs i sådan omfattning att tveksamhet uppstår om bolagets verksamhetsföremål och 

därmed hindrar fullgoda försäkringsmöjligheter. God advokatsed tillåter inte en 

bolagsordning som medger något annat än advokatverksamhet. I vad som är tillåtet inryms 

viss sedvanlig förmögenhetsförvaltning och förvaltande av fastigheter som inte medför ökade 

risker.43  

 

3.6 Lojalitetsplikten  

Den främsta plikten som en advokat har är hans trohet och lojalitet gentemot 

uppdragsgivaren44, vilken också utgörs av delägare i dödsbo eller testamentstagare eller 

avliden uppdragsgivare45. Lojalitetsplikten begränsas enbart av kravet på ett hållas sig inom 

ramen för rättsordningen och god advokatsed46. Konkret innebär det bland annat att han ska 

verka för att uppdragsgivaren respekterar domstolens beslut47. Att vara lojal innebär att ta 

vara på uppdragsgivarens intressen på ett rättrådigt och hederligt sätt.48 Det innebär också att 

självständigt bedöma vad uppdragsgivarens bästa kräver49. Advokaten ska vidta de åtgärder 

som främjar uppdragsgivarens intressen och avstå från handlingar som på något sätt kan 

skada denne, framförallt inte åsamka honom onödiga eller oproportionella kostnader.50  

 

Uppdragsgivaren ska få utrymme att påverka ärendets gång, det handlar med andra ord om en 

relation i kommunikation och samförstånd51. Advokatens självständiga ställning påbjuder att 

han ska råda uppdragsgivaren att ändra de önskemål som han bedömer strida mot 

uppdragsgivarens intresse. Lojalitetsplikten förbjuder advokaten utan uppdragsgivarens 

samtycke vidta åtgärder som är motsatta uppdragsgivarens önskemål.52 Till lojalitetsplikten 

                                                 
42 Wiklund, 1973, s.74.  
43 VRGA kom. 7.4 Advokatverksamhet i bolag.  
44 Heuman, 2013, s.73.  
45 Peyron, 2017, s. 47.  
46 Peyron, 2017, s. 174, Heuman, 2013, s. 74, 76-77. 
47 Heuman, 2013, s. 75.  
48 VRGA 1, kom. Advokatens roll och främsta skyldigheter.  
49 Wiklund, 1973, s.248.  
50 Heuman, 2013, s. 72-73, Wiklund 1973, s. 336-338.  
51 Peyron, 2017, s. 48.  
52 Wiklund, 1973, s. 291.  
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hör också att arbetet ska utföras med omsorg, noggrannhet, skäligt skyndsamt och utan 

onödiga kostnader för uppdragsgivaren.53 Advokaten måste noga gå igenom vilka kostnader 

som ett ärende kan komma att få54.  

 

En annan aspekt av lojalitetsplikten är den absoluta sanningsplikten, det är förbjudet att lämna 

felaktiga uppgifter samtidigt som advokaten självmant ska upplysa uppdragsgivaren om allt 

han behöver veta i ärendet55. Denna plikt omfattar inte vad advokaten borde veta utan vad han 

faktiskt vet56. Hur långt i tiden lojaliteten sträcker sig beror på flera faktorer, bland annat; 

ärendetypen, uppdragets vidd, typ av uppdragsgivare och graden av förtrolighet.57 En 

försummelse av lojalitetsplikten är att i annat ärende använda uppgifter som advokaten fått 

kännedom om vid tidigare uppdrag58. Uppdrag eller åtgärder inte får vidtas som strider mot 

det klientintresse som advokaten tidigare har haft att tillvarata59.  

 

Eftersom advokaten är förhindrad att anta uppdrag när intressekonflikter föreligger är han 

ibland tvungen att frånträda uppdrag, detta får dock bara ske om det inte medför klienten stort 

lidande60. När det gäller ett frivilligt frånträdande så krävs oftast samtycke från 

uppdragsgivaren. Om samtycke inte finns krävs ett giltigt skäl. Giltiga skäl räknas upp i 

VRGA och kretsar kring förtroendeförhållandet och tilliten mellan advokaten och 

uppdragsgivaren. Det handlar om situationer där uppdragsgivaren undanhållit information 

som skulle ha påverkat bedömningen av om uppdraget kunnat antas, trots tillsägelse inte 

slutar besvära eller betunga advokaten, instruerar advokaten att vidta åtgärder som inte gagnar 

honom, handlar i strid mot advokatens råd, förlorar förtroendet för advokaten eller inte betalar 

för sig. Agerandet kräver en viss svårighetsgrad för att kvalificera sig som giltiga skäl.61 

Wiklund menar att när advokaten fått veta att uppdragsgivaren är ute på orätta vägar 

föreligger skyldighet för honom att frånträda uppdraget.62 Den grundläggande regeln är att 

frånträdande ska ske när advokatens byrå företräder motstridiga intressen, företräder någon 

                                                 
53 VRGA kommentar till 2.1 Uppdragets utförande. 
54 Peyron, 2017, s. 48.  
55 Ibid, s. 161.  
56 Peyron, 2017, s. 163.  
57 Ibid, s. 103.  
58 Advokaten 1998 nr7 fall 2.  
59 Wiklund, 1973, s. 284, 287. 
60 VRGA kommentar till 3.4 Skyldighet att frånträda uppdrag. 
61 VRGA kommentar till 3.6 Rätt att frånträda uppdrag utan att skyldighet föreligger. 
62 Wiklund, 1973, s. 224.  
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som tidigare varit motpart i samma eller närliggande sak eller om företrädandet innebär 

illojalitet mot en annan uppdragsgivare.63  

 

3.7 Intressekonflikter 

Advokaten får inte åta sig uppdrag för annan som kan komma att gå emot uppdragsgivarens 

intressen.64 I praxis finns en stringent hållning att advokaten inte samtidigt får företräda två 

uppdragsgivare med motstridiga intressen65. En advokat får själv välja att avböja ett uppdrag 

utan att ange någon anledning därtill. I övervägandet om han ska anta ett uppdrag finns en rad 

hinder som han måste beakta. Dessa sammanfattas som risker för intressekonflikter. Om det 

finns en beaktansvärd risk för intressekonflikt ska advokaten avstå uppdraget66. Detta gäller 

även om risken föreligger för framtida intressekonflikter.67 

 

Advokaten får inte lämna rådgivning till, företräda eller handla på uppdrag av flera 

uppdragsgivare i samma ärende om det föreligger olika intressen eller en väsentlig risk för 

detta.68 De mest uppenbara riskerna är om advokaten biträder eller tidigare biträtt motparten i 

saken, biträder annan som har motstridiga intressen i saken eller i närliggande sak. 

Intressekonflikt föreligger också om det finns risk för att den kunskap som advokaten har och 

som omfattas av tystnadsplikten kan komma att få betydelse i det uppdrag som han överväger 

att anta.69 Självklart finns också en intressekonflikt om advokaten själv har ett intresse i saken 

eller någon närliggande sak70. Förutom dessa högst konkreta situationer finns en slasktratt i 

slutet av 3.2 VRGA som talar om risken för någon annan omständighet som utgör hinder för 

att advokaten fullt ut kan tillvarata uppdragsgivarens intressen.71  

 

Även om bedömningen av intressekonflikt initialt görs av advokaten ska denne se saken även 

ur den potentielle uppdragsgivarens synvinkel. Skulle kännedom om en föreliggande 

omständighet eller ett tidigare uppdrag påverka klientens val av advokat kan det vara ett 

hinder för antagande av uppdraget72. Den tveksamma omständigheten ska beröras med den 

                                                 
63 Ibid, s. 225.  
64 Wiklund, 1973, s.188.  
65 Ibid, s.194.  
66 Ibid, s.184.  
67 VRGA kom. 3.2 Intressekonflikter., Peyron, 2017, s. 92.  
68 VRGA 3.2 Intressekonflikt, reglerna om god advokatsed för europeiska advokater.  
69 VRGA kom. 3.2 Intressekonflikter. 
70 Wiklund, 1973, s.184.  
71 VRGA kommentar till 3.2 Intressekonflikter. 
72 Peyron, 2017, s. 94.  
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potentielle uppdragsgivaren och denne ska få chansen att ta ställning till om den påverkar 

eller ej.73  

 

Om information som omfattas av tystnadsplikt inte har en betydelse för uppdraget och det 

finns samtycke får advokaten anta ett uppdrag även om advokaten i en närliggande sak 

företräder någon som har intressen som är motstridiga mot den potentielle 

uppdragsgivarens.74 Ett viktigt och mycket praktiskt typfall när advokaten faktiskt kan 

företräda flera intressen samtidigt är när flera parter gemensamt begär biträde av advokaten 

för att upprätta ett avtal, förutsatt att parterna är överens om innehållet75. Dock föreligger 

alltid en objektiv motsättning mellan två avtalsparter och advokaters uppgift har inte sällan 

varit att ena stridiga viljor och bidra till samförstånd genom att komma med konkreta 

lösningar76. När en advokat företräder två parter i en sådan situation har han en skyldighet att 

iaktta samma trohet, lojalitet och opartiskhet mot båda parterna. Han inte får övergå till att 

biträda en av dem mot den andre och han betraktas som förtroendeman för båda.77 Det finns 

inget som principiellt hindrar två advokater att i samråd med varandra lägga upp strategier för 

två uppdragstagare som har del i samma sak.78 

 

I praxis är det inte förenligt med god advokatsed att företräda både försäkringstagare och 

försäkringsbolag, då risken för att de inte har fullt överensstämmande intressen är stor. 

Försäkringstagarens ekonomiska intresse gäller enbart självrisken, medan försäkringsbolaget 

vill ha regress för hela skadan79. Om en advokat företrätt en part får han, sedan uppdraget är 

klart, företräda motparten i en annan sak om dessa saker inte är relaterade till varandra80. 

Skulle motstridiga intressen uppstå under ett uppdrags gång får advokaten inte fortsätta 

uppdraget.81 Ett uppdrag får inte frånträdas även om intressekonflikt uppkommer i de fall 

uppdragsgivaren skulle orsakas stort men av detta82. 

                                                 
73 VRGA kommentar till 3.3 Upplysningsplikt och samtycke. 
74 Ibid.  
75 Peyron, 2017, s. 95, Heuman, 2013, s. 184, Wiklund, 1973, s. 201. 
76 Wiklund, 1973, s. 200.  
77 Ibid, s. 202, 264.  
78 Heuman, 2013, s. 183-184. 
79 Vägledande uttalande angående intressekonflikt 7 feb 2002, Sveriges Advokatsamfund. 
80 Heuman, 2013, s. 186. 
81 VRGA kommentar till 3.3 Upplysningsplikt och samtycke., kommentar till 3.2, reglerna om god advokatsed för europeiska 

advokater.  
82 VRGA kommentar till 3.4 Skyldighet att frånträda uppdrag. 
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3.8 Informationsplikt 

Advokaten har en upplysningsplikt gentemot sin uppdragsgivare där han själv ska ta initiativ 

och informera om vad som händer i den pågående processen.83 Det är upp till advokaten att 

välja en lämplig kommunikationskanal. I denna plikt finns också en skyldighet att finnas 

tillgänglig för uppdragsgivaren och snabbt svara på frågor kring ärendet.84 Disciplinnämnden 

har tagit vara på tillgänglighetsfrågan i sådan utsträckning att sjukdom inte alltid är en ursäkt 

för att inte vara tillgänglig för sin uppdragsgivare85. Konkret innebär informationsplikten i sitt 

minimun att domar och beslut ska tillställas klienten86.  Enligt praxis från disciplinnämnden så 

begränsas informationsskyldigheten inte av att domstolen fattat beslut. Advokaten får ge sin 

uppdragsgivare information även om denna orsakar att beslutet inte kan verkställas.87  

3.9 Kontrollskyldighet 

I relationen till sin uppdragsgivare ska advokaten kunna lita på att de uppgifter han erhåller 

från denne är korrekta.88 I vissa fall har han fått i uppdrag att utreda förhållanden och ta reda 

på faktisk information som underlag inför beslut och kontraktsskrivning. Advokaten kan bli 

skadeståndsskyldig och disciplinärt ansvarig om han brister i omsorgen att kontrollera 

uppgifter.89 Det åligger advokaten att utreda det rättsliga läget i en fråga90. Om uppgifterna 

som advokaten erhållit från klienten är uppseendeväckande kan viss kontrollskyldighet 

föreligga och om de innefattar anklagelser om brottslig eller vanhedrande handling ska de 

användas mycket försiktigt.91 

3.10 Konfidentialitet 

Under kravet på konfidentialitet faller den tredelade tystnadsplikten. Dels handlar det om 

information som anförtrotts advokaten inom ramen för dennes professionella verksamhet, dels 

information som advokaten själv efterfrågar och slutligen vad advokaten inom ramen för 

advokatverksamheten får kännedom om.92 Tystnadsplikten är inte på något sätt absolut, den är 

reglerad genom att advokater ska iaktta god advokatsed som i sin tur formar tystnadsplikten, 

med viss hänvisning till annan lagstiftning93. Tystnadsplikten får i sin tur enbart brytas i tre 

                                                 
83 Wiklund, 1973, s. 334.  
84 VRGA 2.3 Information till klienten, Heuman, 2013, s. 84. 
85 Peyron, 2017, s. 25.  
86 Ibid, s. 50.  
87 Ibid, s. 87-88. 
88 Peyron, 2017, s. 144.  
89 Wiklund, 1973, s. 324.  
90 Ibid, s. 325.  
91 VRGA kommentar till 2.4 Information från klienten. 
92 VRGA kommentar till 2.2., Heuman, 2013, s. 170., Wiklund, 1973, s.304, 311.  
93 Wiklund, 1973, s. 294, 300.  
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situationer; om det behövs för att värja sig mot uppdragsgivarens klander, om det föreligger 

en laglig skyldighet att yppa uppgifterna eller om uppdragsgivaren givit sitt samtycke.94 Den 

legala tystnadsplikten sträcker sig minst lika långt som förbudet för advokat att vittna i 36 kap 

5 § RB95. Till detta hör också skyldigheten att till polisen röja planerade brott av grövre art 

som var medborgare har en straffsanktionerad plikt att avslöja enligt BrB. Genom en 

avvägning mellan sekretessintresset och intresset att avslöja brott kan även andra brott komma 

att avslöjas även om dessa inte omfattas av den lagreglerade plikten96.  

 

Samtycke för yppande presumeras för uppgifter som advokaten måste använda sig av för att 

genomföra det uppdrag uppdragsgivaren förelagt honom97. Tystnadsplikten får också ge vika 

om advokatsamfundets styrelse begär uppgifter som de anser krävs för att fullgöra sin 

tillsynsplikt98. Det är annars först när rätten ålägger advokaten att höras som vittne som 

yppande av uppgifter som omfattas av tystnadsplikten inte strider mot god advokatsed99. För 

att skydda sig mot klander från en uppdragsgivare får advokaten avslöja uppgifter men bara i 

den mån det är absolut nödvändigt. Klander innebär inte på något sätt en total befrielse från 

tystnadsplikten.100 I extrema nödfall kan tystnadsplikten falla bort, exempelvis när katastrofer 

kan förhindras101. Plikten omfattar inte information som frivilligt, utan förfrågan från 

advokaten, givits till denne av en eventuell blivande klient.102  

 

En annan aspekt av konfidentialiteten är diskretionsplikten. Den är tvådimensionell och går 

dels ut på ett förbud att göra efterforskningar i kollegors ärenden utan att ha ett professionellt 

intresse i ärendet och dels att avstå från att sprida uppgifter som inte omfattas av 

tystnadsplikten, men som kan vara känsliga103. Hit hör också den eftertänksamhet som krävs 

från advokaten för att obehöriga inte ska kunna avlyssna samtal eller läsa konfidentiella 

handlingar104. Någon som skickar information eller material till advokaten, utan att denne är 

uppdragsgivare, skyddas inte utan materialet kan utan hinder användas till uppdragsgivarens 

fördel.105 Reglerna om god advokatsed för europeiska advokater är mer kategoriska än de 

                                                 
94 VRGA kommentar till 2.  
95 Wiklund, 1973, s. 301.  
96 Ibid, s. 313, 315. 
97 Ibid, s. 311.  
98 Ibid, s. 315.  
99 Ibid, s. 305, 312-313.  
100 Ibid, s. 318.  
101 Ibid, s. 316.  
102 VRGA kommentar till 2.2  
103 Peyron, 2017, s. 166., VRGA kommentar till 2.2. 
104 Wiklund, 1973, s. 305.  
105 Peyron, 2017, s. 167.  
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svenska, där tjänar tystnadsplikten så väl rättsskipningens som uppdragsgivarens intressen 

och förtjänar ett särskilt skydd. Tystnadsplikten omfattar därför all information som 

advokaten får kännedom om inom ramen för sin yrkesverksamhet.106  

3.11 Omsorgsplikten 

Omsorgsplikten gentemot uppdragsgivaren utmynnar i att advokaten inför en 

domstolsförhandling ordentligt ska sätta sig in i uppdragsgivarens sak, driva den med omsorg 

och inom ramen för vad god rättskipning kräver.107 Det inte alltid ett brott mot 

omsorgsplikten att advokaten frånträder ett uppdrag. I utomprocessuella situationer finns en 

större frihet att frånträda uppdrag om advokatens förtroende gentemot klienten brister. I 

tvistemål bör det vara tillåtet om uppdragsgivaren misslett advokaten, men i brottmål bör det 

enbart vara möjligt om uppdragsgivaren efter tillsägelse fortsätter motarbeta saken.108 

Uppdragsgivarens förtroende för advokaten får dock aldrig vika eftersom det är grunden på 

vilken hela förhållandet mellan uppdragsgivare och advokat står.109 Bristande omsorg av 

graverande slag blir en illojalitet mot uppdragsgivaren och därmed ett brott mot god 

advokatsed110. 

 

Advokaten ska ta hänsyn till rättsordningen, motpart och tredje man, det är ingen 

lojalitetsplikt, men väl en omsorgsplikt111. Denna grundas på idén att motparten ska kunna lita 

på att advokaten är en ärlig och lojal människa som uppträder hederligt och anständigt.112 När 

det gäller tredje man är skyddet svagast, här förväntas advokaten enbart avstå från att 

engagera sig i medverkan till brott riktat mot tredje man.113 Wiklund formulerar det så att 

advokaten ska främja de berättigade intressen som uppdragsgivaren har och motpartens 

intressen är han skyldig att inte kränka.114 När det gäller tystnadsplikten så gäller den mot 

tredje man som anförtrott advokaten information i egenskap av potentiell uppdragsgivare.115 

 

God advokatsed innebär att advokaten inte får använda vilka medel som helst för att nå målet 

med sitt uppdrag.116 Han får därför inte på något sätt bidra till eller främja brottslig 

                                                 
106 VRGA 2.3 Tystnadsplikt.  
107 VRGA kommentar till 6.1 Allmänt om förhållandet till domstolar och myndigheter. 
108 Wiklund, 1973, s. 235.  
109 Ibid, s. 237.  
110 Ibid, s. 274. 
111 Peyron, 2017, s. 49, 125-126.  
112 Wiklund, 1973, s. 459.  
113 Peyron, 2017, s. 147-148.  
114 Wiklund, 1973, s. 459.  
115 Heuman, 2013, s. 171.  
116 VRGA kommentar till 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter.  
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verksamhet, inte befatta sig med ogiltiga rättshandlingar som kan användas för skens skull 

eller för andra otillbörliga syften. Han får inte heller obehörigt vilseleda eller kränka annans 

rätt117. På det viset ska advokaten avböja att medverka till att upprätta ett kontrakt vars 

innehåll har syftet att missleda en medkontrahent eller innebär en påtaglig risk för 

missbruk.118 Detsamma gäller handlingar vari en motpart kommer att få avstå en rätt som 

tillfaller honom eller har osedvanliga villkor och där uppdragsgivaren inte låter advokaten tala 

med den som villkoren påverkar119. 

 

Advokaten får inte heller till sin uppdragsgivares fördel utnyttja att motparten svävar i 

villfarelse om ett förhållande som har betydelse för saken.120 Sanningsplikten som advokaten 

har, att inte lämna felaktiga upplysningar, gäller även gentemot motpart och domstol. 

Däremot omfattas de inte av sanningspliktens andra del, de har inte rätt att informeras om 

olika förhållanden som föreligger.121 Särskilt viktig är sanningsplikten vid förhandlingar så att 

resultatet av dessa har en chans att lösa problem som föreligger i verkligheten. Halvsanningar 

har samma dignitet som lögner, menar Wiklund. Däremot finns självklart uppgifter som kan 

vara till men för uppdragsgivaren i en förhandlingssituation och då ska dessa inte avslöjas.122  

 

Till den aktiva omsorgsplikten hör en förvarning till motparten om att en rättslig åtgärd väntar 

och en öppenhet i att först göra upp i godo såvida inte det skulle innebära risk för en 

rättsförlust123. Även om uppdragsgivarens intressen kommer främst så ska hänsyn visas till 

motparten genom att undvika, om det inte är försvarligt i situationen, sådant som kan kränka 

eller såra motparten.124 Advokaten kan inte ta emot en uppgift i förtroende från motparten, 

utan motparten får räkna med att uppgiften kommer att komma till advokatens 

uppdragsgivares kännedom125. Omsorgsplikten beskrivs av Wiklund som en gräns där 

advokaten inte ska försöka få motparten att gå med på uppdragsgivarens krav som han inser 

vara klart obefogade.126 

 

                                                 
117 Peyron, 2017, s. 126., VRGA kommentar till 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter,  

VRGA kommentar till 5.4 Vilseledande uppgifter., Peyron, 2017, s. 42. 
118 Wiklund, 1973, s. 181.  
119 Ibid, s. 183-184.  
120 Wiklund, 1973, s. 458. 
121 Peyron, 2017, s. 162, Heuman, 2013, s. 78, Wiklund, 1973, s. 460. 
122 Wiklund, 1973, s. 464-465.  
123 VRGA kommentar till 5.2 Förvarning om rättsliga åtgärder., Peyron, 2017, s. 124. 
124 VRGA kommentar till 5.3 Nedsättande uppgifter., Peyron, 2017, s. 128, 131. 
125 Wiklund, 1973, s. 321.  
126 Ibid, s. 476.  
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Den omsorgsplikt advokaten har i förhållandet till motparten visar sig kanske starkast om 

motparten saknar ombud eller biträde. Då ska advokaten informera om att det inte ingår i hans 

uppdrag att ta tillvara på motpartens intressen utan rekommendera denne att anlita en 

advokat.127 Detta exemplifieras av en erinran från Advokatsamfundet för en advokat som 

försummat att vid en bodelning klargöra att det inte ingick i hans uppdrag att tillvarata 

motpartens intressen128. Enbart faktumet att rekommendation ges att anlita advokat gör inte 

att advokaten får behandla motpartens intresse utan en grundläggande omsorg129. När det 

gäller upprättande av benefika handlingar ska samråd ske med den som ska utge handlingen 

och förslag till familjerättsliga handlingar ska arbetas fram utifrån kontakt med båda parter.130 

Praxis från disciplinnämnden visar att individer med bristande förmåga att inse sina 

förlustrisker ställer krav på att advokaten fäster deras uppmärksamhet på riskerna som en del 

av omsorgsplikten.131 Vid förlikningsförhandlingar har advokaten en tystnadsplikt för 

motpartens förlikningsbud om inte samtycke till yppande finns132.  

3.12 Disciplin- och skadeståndsansvar 

Disciplinnämndens kompetens begränsas till att omfatta advokatverksamhet, med andra ord 

ska advokatens handlande ha en anknytning till advokatverksamhet. Detta gäller inte när 

advokaten gjort orätt eller handlat oredligt så att det utgör en grund gör uteslutande, då kan 

detta handlande ligga utanför advokatverksamheten men ändå falla under disciplinnämndens 

tillsyn.133 Det som inte ligger under disciplinnämndens tillsyn är rent privat agerande och 

annan yrkesutövning som särskiljts från advokatverksamheten.134 Även om det inte rör sig om 

renodlad advokatverksamhet kan advokaten ändå bära ett disciplinärt ansvar bland annat när 

han agerar som fastighetsmäklare.135 Nämnden kan besluta om uteslutning eller om det anses 

tillräckligt meddela varning och erinran samt kombinera varning med en straffavgift136. Den 

som utger sig för att vara advokat utan att vara ledamot kan dömas till böter137.  

 

Advokattjänsten är en immateriell tjänst, med andra ord köp av information och rådgivning av 

skiftande karaktär, något som inte är knutet till ett fysiskt objekt. Parterna i sådana 

                                                 
127 Peyron, 2017, s. 144.  
128 Advokaten 1998 nr 7 fall 1. 
129 Wiklund, 1973, s. 467. 
130 VRGA kommentar till 5.5 Om motparten saknar ombud eller biträde. 
131 Wiklund, 1973 s. 471-473, 475.  
132 VRGA kommentar till 5.7 Om motparten saknar ombud eller biträde. 
133 8 kap 7 § RB, Heuman, 2013, s. 113. 
134 Heuman, 2013, s. 114.  
135 Heuman, 2013, s. 117-118., 8 kap 6§ RB.  
136 8 kap 7 § RB.  
137 8 kap 10 § RB. 
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avtalsförhållanden kallas i regel uppdragsgivare och uppdragstagare. Oftast är avtalen 

formlösa och gäller tills vidare på basis av det förtroende som finns mellan parterna.138 Det 

innebär att uppdragsgivaren ska ha fullt förtroende för sin advokat, men inte nödvändigtvis att 

advokaten måste ha fullt förtroende för uppdragsgivaren för att kunna bistå denne139. Att 

friskriva sig från ansvar som advokat är möjligt genom konkreta klausuler. Wiklund påpekar 

dock att det motverkar den essentiella förtroenderelationen som uppdragen bygger på.140 

 

Huvudregeln är att advokaten är skyldig att fullgöra det uppdrag han åtagit sig141. 

Skadeståndsansvar kan uppkomma för den skada och de merkostnader som uppdragsgivaren 

lider till följd av att advokaten frånträder uppdraget om det inte beror på uppdragsgivaren142. 

Advokaten kan göras både disciplinärt och skadeståndsmässigt ansvarig för vårdslöshet och 

försumlighet i utövandet av sin verksamhet143. Disciplinärt ansvar har i praxis utkrävts när 

vårdslösheten varit mera påtaglig, annars har disciplinnämnden nöjt sig med att uttala att 

agerandet inte överensstämt med god advokatsed144.  

 

Advokaten kan bli skadeståndsskyldig i sin verksamhet på grund av vårdslös rådgivning som i 

de flesta fall orsakar ren förmögenhetsskada, en ekonomisk skada utan samband med sak eller 

personskada.145 Rådgivning innebär dels att lämna förslag om lämpliga tillvägagångssätt och 

dels att vidta konkreta åtgärder för att omsätta rådet i praktiken.146 Advokatens yttersta 

gränser för skadeståndsansvar definieras med hjälp av principen om den befogade tillitens 

relevans, kallad tillitsprincipen. Den innebär i korthet att ansvaret sträcker sig så långt som 

man kan bedöma att uppdragsgivaren haft fog att fästa tillit till det råd som gavs av 

advokaten. Det finns alltså ett utrymme där råd givits på ett sådant sätt och i en sådan kontext 

att den vilseledde tog en privat risk genom att lyssna till rådet147.  

 

Eftersom speciallagstiftning saknas för advokatens skadeståndsansvar är frågan hänvisad till 

den allmänna skadeståndsrätten med SKL som grundval och med tillitsprincipen som ram och 

                                                 
138 Hellner, 2015, s. 200-205. 
139 Wiklund, 1973, s. 235. 
140 Ibid, s. 341.  
141 Ibid, s. 248. 
142 Ibid, s. 246. 
143 Ibid, s. 322.  
144 Ibid, s.330. 
145 Kleineman, rådgivarens informationsansvar – en probleminventering s.186 f., 2 kap 1 § Skadeståndslagen. 
146 Lagen (2011:367) om förbud mot juridiskt och ek. biträde i vissa fall,  

Lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. 
147 Kleineman, rådgivarens informationsansvar – en probleminventering s.186 f. 
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god advokatsed som norm. För att skadestånd ska bli aktuellt krävs att både objektiva och 

subjektiva rekvisit är uppfyllda. Till de objektiva rekvisiten hör att en skada, en förlust, ska ha 

uppkommit, att det har drabbat någon annan än den som gav rådet, uppdragsgivarens skada, 

och att det föreligger adekvat kausalitet, det vill säga ett tillräckligt konkret orsakssamband 

mellan det råd som gavs och den skada som uppstod. Det subjektiva rekvisitet är huruvida 

advokaten var vårdslös eller oaktsam genom att ge rådet. Vållandet ska vara både tillräckligt 

och nödvändigt för att skadan skulle uppkomma, utan att det finns orsaker utom advokatens 

kontroll.148 För att adekvansen ska vara uppfylld krävs också att advokaten ska haft en 

möjlighet att inse riskerna med att ge rådet149. För att det givna rådet i sig ska betraktas som 

skadeståndsgrundande måste det ha funnits alternativa handlingssätt för uppdragsgivaren och 

att denne kan visa att valet skulle fallit på något av dessa handlingssätt om rådet inte givits.150  

 

Culpabedömningen för advokatens agerande utgår främst från de handlingsnormer som god 

advokatsed uppställer151. I 8 kap 7 § RB finner vi en tudelning av ansvaret. Advokaten 

ansvarar för att i advokatverksamheten handla redbart och nitiskt i enlighet med god 

advokatsed. Men även utanför advokatverksamheten förväntas advokaten, vid äventyr av 

disciplinär påföljd, handla redligt och inte uppsåtligen göra orätt.152 HD har i NJA 1994 s.688 

uttalat sig om skillnaden i 8 kap 7 § första respektive andra stycket. I andra stycket finns 

förhållanden inom verksamheten som inte är tillåtna för advokaten, HD menar att det omfattas 

av varje förhållande som inte överensstämmer med god advokatsed. I det första stycket, som 

berör verksamheter som inte faller direkt under advokatverksamheten, handlar det om en 

oredlighet som är av mer graverande karaktär. Högre aktsamhetskrav ställs alltså, helt 

naturligt, på vad som faller in under advokatverksamheten än det som faller utanför. HD 

passar också på att poängtera att god advokatsed utvecklas från advokatsamfundets styrelse 

och ger därmed en tyngd åt disciplinnämndens beslut.153 

 

Advokatens verksamhet har en presumtion för att vara tillitsskapande vilket gör att 

bedömningen av vårdslösheten skärps i förhållande till andra professioner som inte har 

samma kvalitetsstämpel154. Det är inte möjligt för en uppdragsgivare att rikta anspråk mot 

                                                 
148 Hellner, Radetzki, 2014, s. 101 f. 
149 Kleineman, Ren förmögenhetsskada s. 375 ff. 
150 NJA 1991 s. 625. 
151 Kleineman, Rådgivarens informationsansvar, s. 189. 
152 Wiklund, 1973, s. 3. 
153 NJA 1994 s. 688.  
154 Kleineman, Ren förmögenhetsskada s. 550, 557 f. 
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advokaten för att utgången av ärendet inte blivit den önskade om advokaten inte garanterat 

detta eller försummat att uppfylla ett avtalat resultat.155 En advokat svarar därför för den 

metod han använder vid inhämtandet av information, när han ger råd är i enighet med 

vedertagen praxis och sätter sig in i ärendet med iakttagande av god advokatsed156.  

 

När det gäller uppdrag att skriva avtal eller ta fram information för förhandlingar har 

advokaten en skyldighet att undersöka de faktiska förhållanden som utgör viktiga 

förutsättningar för att avtalsvillkoren. I denna typ av uppdrag ska medgivande till utredning 

inhämtas från uppdragsgivaren.157 Den immateriella tjänst som uppdragsgivaren köper är 

förenad med en pedagogisk plikt som innebär att skadeståndsansvar kan utkrävas även om 

den information som advokaten lämnar är korrekt och framtagen på ett vedertaget sätt, men 

presenterad på sådant vis att den inte uppfattas korrekt.158 Advokaten bär ett disciplinärt och 

skadeståndsrättsligt ansvar för sina underställda medarbetare. Det disciplinära ansvaret enligt 

VRGA sträcker sig längre än det skadeståndsrättsliga som enbart omfattar ren 

förmögenhetsskada genom brott.159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
155 Hellner, 2015, s. 206. 
156 Kleineman, Rådgivarens informationsansvar s.188. 
157 Heuman, 2013, s. 263.  
158 Kleineman, Rådgivarens informationsansvar s.188-189. 
159 Heuman, 2013, s. 281-283, VRGA 7.6.2. 
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4. Fastighetsmäklaren 

4.1 Reglering 

Fastighetsmäklarlagen (2011:666) styr fastighetsmäklarens verksamhet. De flesta av reglerna 

är tvingande till fördel för konsumenter, vilket innebär att konsumenten inte får ha mindre 

fördelaktiga villkor än vad lagen stipulerar.160 I övrigt är lagen dispositiv i den mån 

förhållandet går att avtala om.161 Fastighetsmäklarförordningen (2011:668) behandlar de krav 

som finns på fastighetsmäklaren för registrering och kompletteras av 

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter162 som detaljerat anger kraven på kompetensen hos 

registrerade fastighetsmäklare. Förordningen för fastighetsmäklarinspektionen (2009:606) 

fastställer inspektionens kompetens och uppdrag. God fastighetsmäklarsed är 

Fastighetsmäklarinspektionens konkreta tolkningar av fastighetsmäklarlagen som återspeglas 

i de beslut som inspektionen tar vid tillsynsärenden. 

 

4.2 Yrkesrollen 

Kärnan i fastighetsmäklarens yrkesroll är viktig att förstå. Som titeln antyder handlar det om 

förmedling av fastigheter. Fastighetsmäklaren säljer inte fastigheter, han erbjuder en 

konsulttjänst, förmedlingsuppdraget, med specialistkunskap kring fastighetsöverlåtelser som 

går ut på att sammanföra säljare och köpare av fastigheter. De senaste ändringarna i lagen 

tillåter en bredare palett av sidotjänster, bland annat som ombud i vissa fall, så länge dessa 

utgör en obetydlig del av förmedlingsuppdraget163. För att få verka som fastighetsmäklare ska 

registrering av den fysiska personen ske i enlighet med fastighetsmäklarförordningen164. I sin 

yrkesroll ska fastighetsmäklaren vara en opartisk och neutral mellanman som tillvaratar både 

säljarens och köparens intressen med undantaget av att säljarens ekonomiska intressen särskilt 

ska beaktas.165  

 

Fastighetsmäklaren arbetar med underlag i ett skriftligt uppdragsavtal, som ger honom en 

ensamrätt till förmedlingsuppdraget under viss tid, en rätt som är skadeståndssanktionerad. 

Oftast tecknas uppdragsavtalet med den som vill sälja en fastighet. Detta avtal utgör ramen 

för vad konsulttjänsten innehåller och ersättningen brukar vara provisionsbaserad på 

                                                 
160 Melin, 2017, s. 46.  
161 Ibid, s. 44-45.  
162 Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter KAMFS 2013:3. 
163 Mäklarsamfundet, 2015, s. 28.  
164 Fastighetsmäklarförordning (2011:668) 1§, 2§, 15§, 20§.  
165 Mäklarsamfundet, 2015, s. 22-23. 
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fastighetens försäljningspris.166 Uppdragsavtalet stipulerar de villkor som finns för 

förmedlingen och utgör en obligatorisk handling för att förmedling ska komma till stånd när 

konsument är uppdragsgivare. Enbart en fysisk fastighetsmäklare utpekas som ansvarig för 

varje uppdrag. I avtalet antecknas särskilda önskemål om försäljningsmodell och eventuella 

friskrivningar som ska finnas i köpekontraktet.167  

 

Fastighetsmäklaren ska själv eller genom ombud besöka fastigheten och inhämta den 

nödvändiga information som behövs för att skapa en korrekt objektsbeskrivning. Till detta 

kommer kontrollen av vem som har rätt att förfoga över fastigheten och vilka eventuella 

servitut, inteckningar eller andra rättigheter som belastar fastigheten.168 Fastighetsmäklaren 

ska göra en marknadsmässig värdering av fastigheten så att pris och marknadsföring kan 

anpassas därefter.169 Marknadsföringen är en stor del av konsulttjänsten, den ska vara 

anpassad för att nå potentiella köpare. I den ingår bland annat annonsering och visningar av 

fastigheten.170 Alla åtgärder som mäklare vidtar ska dokumenteras i en journal som sedan 

lämnas till parterna tillsammans med budgivningslistan. Slutet på förmedlingsuppdraget 

brukar vara när tillträdet ägt rum, om inte annat avtalats.171 För att utförandet av uppdraget 

inte ska hamna i konflikt med säljarens intressen är självinträde och förmedling till 

fastighetsmäklarens närstående förbjudet.172  

4.3 Vem är fastighetsmäklare 

Yrkestiteln fastighetsmäklare är inte straffrättsligt skyddad, vem som helst får kalla sig 

fastighetsmäklare.173 Istället uppställer FML i 1§ fyra rekvisit som kvalificerar en 

yrkesutövare till att omfattas av lagen och därmed juridiskt sett är att anse som 

fastighetsmäklare. I praxis har lagen tillämpats analogt på mäklare som inte fullgjort sin 

registreringsplikt och på mäklare som förmedlat andra objekt än de tillåtna.174  

 

Det första rekvisitet innebär att enbart fysiska personer kan vara fastighetsmäklare. 

Uppdragsavtalet träffas mellan en fysisk fastighetsmäklare och en uppdragsgivare, alternativt 

är mäklarfirman skyldig att peka ut en fysisk mäklare som ansvarig för uppdraget. 

                                                 
166 Melin, 2017, s.88., Mäklarsamfundet, 2015, s. 24.  
167 Mäklarsamfundet, 2015, s. 30-31. 
168 Ibid s. 24-25, 29.  
169 Ibid s. 26.  
170 Ibid s. 37.  
171 Ibid, s. 60-62.  
172 11-12 §§ FML.  
173 Melin, 2017, s. 19, 50., Mäklarsamfundet, 2015, s. 277.  
174 Melin, 2017, s. 19-20. 
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Anledningen till denna ordning är att fastighetsmäklaren bär ett personligt ansvar som ska 

täckas av en ansvarsförsäkring.175  

 

Rekvisit två tar fasta på kärnan i yrkesrollen, nämligen förmedlingen som är 

provisionsgrundande176. Förmedling innebär att anvisa en motpart med vilken 

uppdragsgivaren kan sluta avtal om överlåtelse eller upplåtelse av fastighet. 

Marknadsföringsåtgärder vidtas för att hitta en sådan motpart. Är motparten redan känd 

fastighetsmäklaren enbart med upprättande av nödvändiga handlingar. Detta faller utanför 

begreppet förmedling.177 Det finns praxis som visar att gränsdragningen kan bli svår 

(RH2007:48). Ett korrekt förmedlingsuppdrag innefattar både marknadsföringsåtgärder och 

fullföljande åtgärder för att affären ska kunna genomföras. Som RH 2007:48 visar omfattas 

även rena marknadsföringsåtgärder av fastigheter också av FML.  

 

Det tredje rekvisitet är yrkesmässig verksamhet. Att en advokat eller konsult gör enstaka 

förmedlingar innebär inte att det sker yrkesmässigt.178 I rekvisitet finns två dimensioner. Den 

första ställer krav på en viss frekvens, Fastighetsmäklarinspektionen menar att fyra 

förmedlingar per år är ett lämpligt riktmärke. Det andra innebär att det trots låg frekvens ändå 

är yrkesmässigt om fastighetsmäklaren marknadsför sig mot allmänheten så att denne kan 

uppfattas som just fastighetsmäklare.179 Huruvida verksamheten är yrkesmässig avgörs genom 

en helhetsbedömning.180  

 

Rekvisit fyra behandlar de objekt som kan förmedlas och som räknas upp i 1§ FML; 

fastigheter, delar av fastigheter, bostadsrätter, byggnad på annans mark, tomträtter, 

andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter och hyresrätter. I praxis har även time-share, 

husbåtar och inkråmsförmedlingar kommit att innefattas i objektgruppen181. Undantagen från 

tillämpning av lagen i sin helhet finns i 2 § FML och berör arrenderätter och hyresrätter. 

Analogier med FML har gjorts i praxis där förmedling skett av som inte kan förmedlas enligt 

lagens mening. Här blir istället registreringen som fastighetsmäklare avgörande för den vidare 

krets uppdrag av olika slag där god fastighetsmäklarsed ska tillämpas.182 

                                                 
175 Melin, 2017, s. 22-23., Mäklarsamfundet, 2015, s. 269-270. 
176 Melin, 2017, s. 23.  
177 Melin, 2017, s. 23-25., Mäklarsamfundet, 2015, s. 271. 
178 Melin, 2017, s. 29., SOU 1981:102 s. 239.   
179 Mäklarsamfundet, 2015, s. 271.  
180 Melin, 2017, s. 30.  
181 Melin, 2017, s. 26-29.  
182 Ibid, s. 32.  



 25 

 

Som tidigare nämnts måste fastighetsmäklare registrera sig och för registrering krävs att de 

uppfyller vissa villkor. Villkoren stipuleras i 6 § FML; fastighetsmäklaren ska var myndig och 

ha full rättshandlingsförmåga, inneha den obligatoriska ansvarsförsäkringen, besitta 

tillfredsställande utbildning, ha för avsikt att vara yrkesverksam och vara redbar och lämplig 

för yrkesrollen.183 Advokater undantas från registreringsplikten genom 5 § FML. 

Lagstiftarens argument för detta är att den tillsyn över advokater som Advokatsamfundet har 

innebär en fullt tillräcklig kvalitetsstämpel och behöver inte kompletteras med 

Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn.184 Melin menar att vid granskning av en advokat borde 

Advokatsamfundet tillämpa FML i de situationer den krockar med god advokatsed.185 

Advokatsamfundets inställning är att en advokat enbart kan förmedla fastigheter i 

advokatverksamheten i den utsträckning detta har ett direkt samband med ett pågående 

advokatuppdrag.186  

 

För att Fastighetsmäklarinspektionen ska utöva tillsyn krävs att fastighetsmäklaren är 

registrerad och verksamheten som tillses måste ha någon rimlig anknytning till 

fastighetsförmedling187. Om verksamheten ligger långt bort från fastighetsförmedling kan den 

prövas med grund i fastighetsmäklarens redbarhet i 6 § FML istället för normen god 

fastighetsmäklarsed188. Att ärendet prövas utifrån 6 § 1st 5 p. FML istället för enligt god 

fastighetsmäklarsed innebär att en högre grad av klandervärt beteende krävs för att generera 

en påföljd från Fastighetsmäklarinspektionen189. 

 

4.4 Omsorgsplikten 

God fastighetsmäklarsed är den handlingsnorm inom vilken fastighetsmäklaren ska bedriva 

sin verksamhet190. Innehållet i denna återfinner vi i FML, i praxis från 

Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd och i förvaltningsdomstolarnas avgöranden.191 

Bedömningarna vad som kan anses strida mot god fastighetsmäklarsed ska göras utifrån 

omständigheterna i varje enskilt fall (Regeringsrätten 2193-06) och är fastighetsmäklarens 

                                                 
183 Ibid, 2017, s.54.  
184 Melin, 2017, s. 51., prop. 1983/84:16 s. 30., prop. 2010/11:15 s. 45. 
185 Melin, 2017, s. 51.  
186 Ibid, s. 51.  
187 Ibid, s. 33. 
188 Ibid, s. 34. 
189 Ibid, s. 3. 
190 Prop. 1994/95:14 s. 76.  
191 Melin, 2017, s. 63.  
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eget ansvar att ta ställning till om ett visst handlande är förenligt eller inte med god 

fastighetsmäklarsed (Regeringsrätten 6110-2000).  

 

En av de viktigaste och mest svårtolkade plikterna fastighetsmäklarna har att iaktta är 

omsorgsplikten i 8 § FML. Första stycket redogör för att uppdraget i sin helhet ska 

genomföras omsorgsfullt och att god fastighetsmäklarsed ska iakttas i allt. Stycke två ställer 

krav på mäklaren att ta tillvara både uppdragsgivarens och hans motparts intresse. Den enda 

gång som uppdragsgivaren får ges förtur är när det handlar om hans ekonomiska intresse, 

alltså att bästa möjliga pris uppnås192. Förturen i det ekonomiska intresset är dock villkorad 

med att det sker inom ramen för god fastighetsmäklarsed.193 I ett beslut från 

Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd meddelades en varning för bristande omsorg 

när en mäklare inte talat om för köparna att näst högsta budet dragits tillbaka dagen innan 

kontraktsskrivning.194 Att i allt iaktta god fastighetsmäklarsed innebär att denna är aktuell i 

alla sammanhang där fastighetsmäklaren agerar i sin yrkesroll195. Omsorgsplikten innebär att 

fastighetsmäklaren ska vara generellt lojal mot medkontrahenten. Det innebär också att han 

ska utföra uppdraget skyndsamt, inte vidta åtgärder utan parternas samtycke och se till var 

och ens intressen i samma utsträckning.196 Att visa omsorg för båda parter innebär bland 

annat att inhämta samtycke vid visning, att redovisa budgivningen, att inte använda sig av 

lockpriser, att framföra alla meddelanden och bud samt ge alla spekulanter tydlig 

information197.  

 

Även vid begränsade uppdrag ska god fastighetsmäklarsed iakttas.198 Exakt hur långt ansvaret 

att agera enligt god fastighetsmäklarsed sträcker sig vid begränsade uppdrag är oklart. 

Fastighetsmäklaren har ett ansvar att informera om att uppdraget inte är att betrakta som 

förmedlingsuppdrag och därigenom avisera att samma ansvar inte kan utkrävas.199 Praxis 

gällande begränsade uppdrag har visat att opartiskheten ska iakttas och att uppdraget i övrigt 

ska utföras professionellt och korrekt200. 

                                                 
192 Prop. 2010/11:15 s. 24., Melin, 2017, s. 66. 
193 Mäklarsamfundet, 2015, s. 282-283.  
194 Dnr 4.1-1343-16.  
195 Prop. 1994/95:14 s. 76. 
196 Mäklarsamfundet, 2015, s. 282.  
197 Melin, 2017, s.66-68., Dnr 4.1-1343-16., Dnr. 4.1-1232-15. 
198 Mäklarsamfundet, 2015, s. 36. 
199 Melin, 2017, s. 34-35. 
200 FMI 4-883-03, FMI 4-550-99. 
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4.5 Förtroenderubbande verksamhet 

Fastighetsmäklaren inte får ägna sig åt sådant som typiskt sett kan skapa grund för att parterna 

betvivla hans opartiskhet och oberoende genom att han har privata eller tredje mans intressen 

att tillgodose. Sådana situationer kan exempelvis vara uppdrag som agent för en 

husleverantör, förmedling av lån för en specifik långivare, anställning hos byggbolag, 

uppdrag som testamentsexekutor och samtidigt förmedling av den fastighet som testamentet 

omfattar.201  

 

Viss sidoverksamhet som tidigare varit betraktad som förtroenderubbande har nu blivit 

tillåten.202 Sidoverksamhet berörs i andra stycket 14 § FML och ses som ett undantag från 

huvudregeln, det handlar om utkommande ersättningar i olika former som i princip ska sakna 

betydelse i jämförelse med den provision som förmedlingsuppdraget genererar. Förarbetena 

talar om några tusen kronor som acceptabla belopp.  

 

Värt att notera är att ovanstående enbart rör typiskt sett förtroenderubbande verksamhet, inte 

all annan näringsverksamhet så som sidoverksamhet.203 Vid bedömningen av vad som är 

förtroenderubbande verksamhet tas hänsyn till vad som typiskt sett kan vara ägnat att rubba 

en fastighetsmäklares opartiskhet. Med andra ord är det de utomståendes uppfattning av om 

sådan verksamheten kan generera andra intressen för fastighetsmäklaren att ta hänsyn till än 

enbart säljarens och köparens som är avgörande204. Det behöver inte heller uppkommit någon 

skada ännu utan enbart en risk för att fastighetsmäklaren tar tillvara andras intressen205. 

Förekommer sidoverksamhet ska den alltid informeras om till potentiella uppdragsgivare och 

deras motparter samt om den täcks av ansvarsförsäkringen206.  

 

Som ett skydd för fastighetsmäklarens yrkesroll som oberoende mellanman och för den 

trygghet köparen har rätt att känna för fastighetsmäklarrollen finns ett förbud att agera ombud 

för någon av parterna. Det innebär i praktiken att en fastighetsmäklare inte får, oberoende av 

om fullmakt finns, sälja eller köpa en fastighet för en huvudmans räkning. I en 

fullmaktssituation har nämligen fullmäktigen en lojalitetsplikt mot sin huvudman och saknar 

                                                 
201 Melin, 2017, s. 128-131.  
202 Mäklarsamfundet, 2015, s. 282-283.  
203 Melin, 2017, s. 127.  
204 Regeringsrätten 2193-06. 
205 Regeringsrätten 4574-03. 
206 Melin, 2017, s.136., prop. 2010/11:15 s. 53 f.  
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den neutrala och oberoende ställningen som krävs.207 Även om fastighetsmäklaren inte får 

vara ombud för någon av parterna så får de utföra visa relaterade sidotjänster för en av 

parterna om den inte innebär en intressekonflikt mellan parterna208. Att agera ombud för en av 

parterna i relationen till en tredje man som inte påverkar det förmedlade köpet är fullt tillåtet. 

Att vara fullmäktig för någon av parterna kan ibland vara praktiskt för fastighetsmäklaren och 

är tillåtet när det gäller formella handlingar där förhandlingar inte behöver föras och tvister 

inte riskerar att uppstår.209 Annat som kan verka förtroenderubbande är fastighetsmäklarens 

självinträde under eller efter förmedlingsuppdrag, förmedling till och från närstående under 

förmedlingsuppdrag och handel med fastigheter där fastighetsmäklaren säljer egna 

fastigheter.210 En registrerad mäklare omfattas av förbudet för handel med egna fastigheter 

även om mäklarverksamheten skulle vara vilande.211 

 

4.6 Neutralitet och oberoende 

Att vara opartisk mellanman är utmärkande för fastighetsmäklaren och det är den rättsfigur 

som definierar yrkesrollen och kan inte jämföras med någon annan av mellanmanstyperna212. 

Syftet med denna ställning är att underlätta för köpare och säljare att ingå avtal utan att de 

behöver öka kostnaderna genom att anlita varsin fastighetsmäklare som ska ta tillvara deras 

respektive intressen213. Redan i början av 1900-talet förväntades fastighetsmäklaren ikläda sig 

lika skyldigheter mot båda parterna214. I förarbetena till den första fastighetsmäklarlagen ska 

fastighetsmäklaren vara en fri och obunden mellanman som tar en oberoende och opartisk 

ställning gentemot båda parter215. Vid lagens tillblivelse kom ingen paragraf om detta. I 

motiven kan vi därför läsa att fastighetsmäklaren förväntas vara opartisk, men att det inte kan 

krävas att han är helt opartisk i rent affärsmässiga överväganden216. 

 

Vid 1995 års fastighetsmäklarlag kom frågan upp på nytt eftersom många fastighetsmäklare i 

realiteten arbetade som ett ombud för uppdragsgivaren. Det gjorde att lagstiftaren införde en 

uttrycklig bestämmelse, en kodifiering av vad de ansåg vara gällde rätt. Syftet med 

                                                 
207 Prop.1994/95:16 s. 49.  
208 Mäklarsamfundet, 2015, s. 292-293. 
209 Melin, 2017, s. 142.  
210 11-13 §§ FML, Melin, 2017, s. 126. 
211 Melin, 2017, s. 127.  
212 Melin, 2017, s. 80-81. 
213 Prop.1994/95:14 s. 41. 
214 SvJT 1925 s.89 ff.  
215 SOU 1981:102 s. 190, 200 f., 208 och 244 f., Melin, 2017, s. 82. 
216 Prop. 1983/4:16 s.13.  
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opartiskheten är att fastighetsmäklaren ska röna förtroende hos båda parter gällande 

fullständiga och korrekta upplysningar samt de åtgärder som ska vidtas för att bådas intressen 

ska tas tillvara i affären. Att fastighetsmäklaren sedan, gällande helt affärsmässiga frågor, 

bistår uppdragsgivaren med råd för att maximera dennes ekonomiska utfall hindrar inte 

neutraliteten. Med andra ord blev neutraliteten inte helt strikt.217 I de förarbeten som finns för 

nuvarande FML skrevs att utgångspunkten ska vara densamma som tidigare, men förarbetena 

gav nu en exemplifiering på när ekonomiska intressen får beaktas; gällande 

förmedlingsobjektets pris, råd om prissättning och betalningsvillkor. Vidare skrivs att de 

ekonomiska intressena ska beaktas inom ramen för god fastighetsmäklarsed och att 

fastighetsmäklaren är skyldig att uppfylla alla förpliktelser gentemot köparen även om detta 

skulle innebära en sämre ekonomisk utdelning för uppdragsgivaren. Genom att använda ordet 

”beakta” uppdragsgivarens ekonomiska intressen markerades att dessa är sekundära till 

plikten att ta tillvara på båda parters intressen. Ekonomiska intressen beaktas så länge de inte 

inskränker plikterna gentemot motparten.218 

 

Fastighetsmäklarinspektionen har understrukit att neutralitet är ett kärnvärde för 

fastighetsmäklaren219 Vid utredningen om en ny FML man fann övervägande 

konsumentskyddsskäl till att behålla fastighetsmäklarrollen som en opartisk mellanman.220 

Förmedlingsuppdraget tar oftast slut när tillträde skett men fastighetsmäklaren ska vid en 

eventuell tvist efter uppdraget bibehålla sin neutrala roll och inte agera ombud för någon av 

parterna och samtidigt bistå båda med råd.221 

4.7 Rådgivnings- och upplysningsplikten 

Rådgivnings- och upplysningsplikten innebär att fastighetsmäklaren ska ge råd och 

upplysningar inom ramen för god fastighetsmäklarsed.222 Dessa ska anpassas till 

uppdragsgivaren och dennes motparts behov.223 

 

Rådgivningsskyldigheten omfattar båda parter och innebär handlingsdirigerande rådgivning 

av juridisk, teknisk och ekonomisk natur. Råden ska ges inom rollen som opartisk mellanman, 

vilket kan låta som en paradox om det föreligger olika intressen hos parterna och resultatet 

                                                 
217 Prop. 1994/95:15 s. 41 f, 75., Melin, 2017, s. 83. 
218 Prop. 2010:11/15 s. 49.  
219 Dnr. 4.1-1232-15.  
220 SOU 2008:6 s. 15, 105-109.  
221 Melin, 2017, s. 86-87. 
222 Ibid, s. 143-144.  
223 SvJT 1992 Fastighetsmäklarens ansvar s.802.  
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påverkas av rådet. Felaktiga råd och uppgifter kan leda såväl skadeståndsansvar och 

disciplinära påföljder.224 Till rådgivningsskyldigheten hör också den speciella plikten för 

fastighetsmäklaren att verka för att säljaren innan överlåtelsen förser köparen med sådan 

information som denne kan behöva för att ta ställning till köpet.225   

 

Nära knuten till rådgivningsplikten är fastighetsmäklarens medverkan i samband med 

överlåtelsen och tillträdet. Fastighetsmäklaren förväntas närvara, men framför allt aktivt verka 

för att frågor som är av betydelse för överlåtelsen löses mellan parterna och bistå med 

upprättandet av alla nödvändiga handlingar.226 Närvaro vid tillträdet är inget krav men om 

parterna behöver det och det försummas innebär det ett åsidosättande av god 

fastighetsmäklarsed. Frågan avgörs i det enskilda fallet och utgår från köparens och säljarens 

behov.227 Fasighetsmäklaren ska vara så pass aktiv i sin roll att han identifierar och löser 

frågor som parterna inte tänkt på men som behöver lösas. Hans uppgift är att ta fram 

dokument som behövs för att rättshandlingarna ska kunna genomföras och ge råd kring 

gällande rätt.228 Det finns ett ansvar för att nödvändiga klausuler finns med så att överlåtelsen 

kan ske på det sätt uppdragsgivaren önskat.229  

 

Upplysningsplikten innebär att tillhandahålla fakta för potentiella köpare gällande den 

information fastighetsmäklaren fått från säljaren och sådan han själv har upptäckt.230 

Lagutskottet uttalade även att fastighetsmäklaren har en principiell skyldighet att upplysa om 

fel som han med tanke på föreliggande omständigheter särskilt hade anledning att 

misstänka.231 I upplysningsplikten ingår inte bara att informera genom att svara på frågor utan 

att aktivt delge köparen information som kan antas ha betydelse för köpet.232  

 

Informationen ska komma köparen till del på ett tydligt och lättbegripligt sätt i så pass god tid 

innan kontraktsskrivning att köparen får tid att noga överväga den.233 Detta underströks av 

disciplinnämnden i ett ärende där fastighetsmäklaren inte informerat köparen om en 

                                                 
224 Mäklarsamfundet, 2015, s. 293-296., Melin, 2017, s. 143-145.  
225 SvJT 1992 fastighetsmäklarens ansvar s.802. 
226 Melin, 2017, s. 192.  
227 Dnr 4.1-990-15.  
228 Melin, 2017, s. 72.  
229 Ibid, s. 192. 
230 Ibid, s. 145.  
231 LU 1983/84 s. 11 f., Melin, 2017, s.148., Prop 2010:11/15 s. 49.  
232 Prop 2010/11:15 s. 56-57. 
233 Ibid, s. 56-57.  
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utmätning på säljarens fastighet som denne kände till.234 Den information som kommer från 

säljaren behöver fastighetsmäklaren inte kontrollera riktigheten i och upplysningsplikten 

omfattar inte information som är uppenbar för vem som helst. Information ska ges om risker 

med vissa typer av klausuler i köpekontraktet, t ex lånevillkor och friskrivning och 

uppmaning att köparen ska fullgöra sin undersökningsplikt.235 

 

De tre feltyperna i 4 kap Jordabalken behandlas olika när det gäller fastighetsmäklarens 

upplysningsplikt. Gällande faktiska fel har fastighetsmäklaren ingen plikt att ingående 

undersöka fastighetens skick utan ska upplysa om sådant han upptäckt eller har skäl att 

misstänka. Gällande rådighetsfel så ska mäklaren inte behöva eftersöka information i 

detaljplaner osv. utan enbart informera om sådant han känner till sedan tidigare eller blivit 

upplyst om. När det gäller rättsliga fel finns en speciell kontrollskyldighet för 

fastighetsmäklaren i 17 § FML där han ska undersöka förfoganderätten över och belastningar 

på den förmedlade fastigheten och enligt 19 § FML underrätta köparen om detta.236  

Upplysningsplikten begränsas inte av jordabalkens felregler utan är vidare och omfattar alla 

fakta som kan antas ha betydelse för köparen.237 En särskild upplysningsplikt har ålagts för 

skriftlig underrättelse om köparens undersökningsplikt.238 Nära knutet till upplysningsplikten 

är också skyldigheten att föra dokumentation över uppdraget och redovisa denna till 

parterna.239 

 

I 21 § FML talas om en aktiv handlingsplikt att sörja för att parterna ska komma överens på 

ett sätt som tillfredsställer båda och se till att de förstår villkoren som medtas i kontraktet. 

Genom att förklara innebörden av viktiga klausuler förebyggs framtida konflikter.240 

Klausuler som innebär en uppenbar risk för tvist mellan parterna eller villkor som medför 

otydlighet och som gör att parterna hänvisas till domstolens tolkning strider mot god 

fastighetsmäklarsed241. Handlingsplikten ställer krav på att fastighetsmäklaren ger råd i en 

situation som är rättsligt oklar och som kan föranleda tvist mellan parterna242.  

                                                 
234 Dnr 4.1-550-15.  
235 Mäklarsamfundet, 2015, s. 293-296., Melin, 2017, s. 145.  
236 Melin, 2017, s. 149-150, 187., Mäklarsamfundet, 2015, s.297-298. 
237 Melin, 2017, s. 152.  
238 Melin, 2017, s. 160., SvJT 1992 fastighetsmäklarens ansvar s.802. 
239 Melin, 2017, s. 188.  
240 Prop. 1983/84:16 s. 41., Prop. 2010:11/15 s. 49. 
241 Dnr 4.1-44-13., Dnr 4.1-1499-14., Dnr 4.1-2196-13. 
242 Dnr 4.1-2468-14 
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4.8 Disciplin och skadeståndsansvar 

FML har försetts med en skadeståndsregel i 25 § FML. Det disciplinära ansvaret får en 

framträdande roll närmast som normgivningskälla till vad som inryms i god 

fastighetsmäklarsed. Fastighetsmäklarinspektionen ska i vissa fall återkalla 

fastighetsmäklarens registrering, främst på grund av brott mot plikterna enligt FML. Om det 

anses tillräckligt kan de istället meddela varning eller erinran.243 Den som underlåter att 

registrera sig som fastighetsmäklare riskerar böter eller fängelse i högst sex månader.244   

 

Skadeståndsskyldighet för fastighetsmäklaren uppstår gentemot båda parter om han 

uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt 8-22 §§ FML och till följd 

av detta orsakar skada. Det är alltså en form av äkta kontraktuellt ansvar mot såväl köpare 

som säljare245 där skadeståndsskyldigheten inte skiljer sig mellan krav från uppdragsgivaren 

eller dennes motpart246. I praktiken tecknas det skriftliga uppdragsavtalet enbart med den 

anlitande parten, men skadeståndsansvaret omfattar alltså båda. I vissa fall kan även 

presumtiva köpare eller säljare ha giltiga skadeståndsanspråk utifrån de paragrafer som 

skyddar deras intressen och som ålägger fastighetsmäklaren plikter.247  

 

Det finns en regressrätt för fastighetsmäklaren mot säljaren om fastigheten avviker från vad 

köparen med fog haft anledning att räkna med såvida det inte anses oskäligt att denne ska bära 

den slutgiltiga kostnaden.248 Det finns också en möjlighet att jämka skadeståndet om det 

framstår som skäligt, framför allt i fall av medvållande från skadelidandes sida och om denne 

inte vidtar skadebegränsande åtgärder. Som exempel på detta är köparens försummade 

undersökningsplikt. Regressen omfattar hela säljarens felansvar enligt 4 kap JB249. I doktrin 

återfinns tolkningen att köparen ska ha hela sitt köparansvar och därmed inte kan rikta 

skadeståndsanspråk mot mäklaren för fel som omfattas av undersökningsplikten250. Tanken 

med regleringen är att inte undergräva köparens och säljarens ansvar enligt 4 kap JB genom 

att de anlitar en mäklare vars försäkring annars skulle täcka ansvaret.251 

 

                                                 
243 29 § FML. 
244 31 § FML. 
245 Kleineman, Ren förmögenhetsskada s.493 f. 
246 Melin, 2017, s. 266. 
247 Ibid, s. 266. 
248 Ibid, s. 259.  
249 Ibid, s. 292. 
250 Ramberg, 2005, s.143. 
251 Prop. 1983/84:16 s. 17, s. 43., Melin, 2017, s. 285-286. 
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Då 8 § FML har en allmän lydelse om att god fastighetsmäklarsed ska följas i allt innebär det 

att det praxis definierat som god fastighetsmäklarsed kan bli skadeståndssanktionerat. Likaså i 

de fall där lagen kan tillämpas analogt och i situationer där mäklaren i sin yrkesroll tar på sig 

andra uppdrag än rena förmedlingsuppdrag. Det kan handla om såväl skatteberäkning som 

anlitande av byggfirma som för mäklarens räkning ska utföra en reparation.252 Det är den 

fysiske fastighetsmäklaren som blir skadeståndsansvarig och detta ansvar är nära kopplat till 

den obligatoriska ansvarsförsäkringen.253 I de fall försäkringen inte täcker skadeståndet på 

grund av att den inte omfattar den typ av uppdrag som genererat skadan eller att 

försäkringsbeloppet är för lågt i jämförelse med den orsakade skadan uppstår frågan om vem 

som ska bära ansvaret.254 

 

Departementschefen menade att avtal om fastighetsförmedling enbart kan ingås med en fysisk 

mäklare och att denne därför inte kan göra mäklarbolaget skadeståndsskyldigt.255 Lagrådet 

menade att det finns en oklarhet i ansvarsfrågan för mäklarfirman om den skadevållande 

handlingen omfattas av 25 § FML. Principalansvaret bör inte inskränkas om 

fastighetsmäklaren orsakat ren förmögenhetsskada genom brott och detta kan knytas till hans 

yrkesroll. I övriga fall svarar arbetsgivaren för skador orsakade av anställda i kontraktuella 

förhållanden. Om man nu kan bedöma att det finns ett förhållande av kontraktuell natur 

mellan mäklarfirman och kunden har lämnats åt rättsskipningen att avgöra. Det är möjligt att 

med grund i den roll som den opartiska mellanmanen utgör konstruera ett 

kontraktsförhållande mellan såväl mäklarfirman och uppdragsgivaren som mäklarfirman och 

uppdragsgivarens motpart.256 I rättspraxis har frågan prövats med olika utgång, mäklarföretag 

har befunnits skadeståndsskyldiga när de ingått avtalet med kunden och sedan anvisat en 

mäklare som är anställd i firman. Ansvaret bygger då inte på principalansvar utan på att 

mäklarfirman oaktsamt anvisat en olämplig mäklare.257 Lagrådet anförde även att i de fall där 

fastighetsmäklare orsakat skada i egenskap av anställd hos mäklarfirman och där 25 § FML 

inte är tillämplig gäller 3 kap 1 § SKL fullt ut. Med andra ord får mäklarfirman bära 

principalansvaret för fastighetsmäklaren i dessa fall om det inte finns särskilda skäl för att 

denne ska bära ansvaret själv enligt 4 kap 1§ SKL.258 Den fastighetsmäklare som är ansvarig 

                                                 
252 Melin, 2017, s. 260-261.  
253 Melin, 2017, s. 261.  
254 Ibid, s. 261-262.  
255 Prop.1983/84:16 s. 63 f.  
256 LU 1983/84:10 s. 13 f.  
257 Melin, 2017, s. 264.  
258 LU 1983/84:10 s. 13 f.  
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för förmedlingsuppdraget blir också ansvarig för de medhjälpare han anlitar259. Om två eller 

fler fastighetsmäklare delar på uppdraget blir de solidariskt ansvariga och skulle en annan 

mäklare de facto utföra uppdraget kan han, jämte den som slutit avtalet för 

förmedlingsuppdraget, bli skadeståndsskyldig.260  

 

Rekvisiten för att skadeståndsansvar överhuvudtaget ska bli aktuellt är att fastighetsmäklaren 

uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina plikter. Det är alltså en traditionell 

culpabedömning som måste göras. Handlandet ska jämföras med hur en normalt omsorgsfullt 

handlande fastighetsmäklare skulle ha agerat, alltså i linje med god fastighetsmäklarsed.261 

Kraven på fastighetsmäklare, vars yrkesroll är att vara en professionell konsult, kan ställas 

relativt högt. I praxis finns åtskilliga fall där yrkesrollen och kompetensen skärper ansvaret 

för den skadevållande.262 I praktiken ställs fastighetsmäklaren till svars för uppgifter han 

uppgivit eller vidarebefordrat från säljaren och som senare visat sig vara oriktiga.263  

 

Förutom bedömningen om handlandet varit culpöst, stridit mot god fastighetsmäklarsed, 

tillkommer ett krav på att det ska föreligga en adekvat kausalitet mellan handlandet och den 

orsakade skadan. Handlandet både ska utgöra en tillräcklig och nödvändig förutsättning för att 

skadan ska uppstå.264 

 

Naturligtvis måste det också föreligga en ekonomisk skada som kan värderas i pengar. I de 

sammanhang där fastighetsmäklaren kan orsaka skada handlar det främst om ren 

förmögenhetsskada.265 Ren förmögenhetsskada är sådan skada som inte har samband med 

person eller sakskada, 1 kap 2 § SKL. Om den felaktiga uppgiften som fastighetsmäklaren 

givit fått en bevisad handlingsdirigerande verkan för den skadelidande krävs inte att någon 

faktisk skada lidits. Bedömningen grundas då inte på individuella förhållanden utan på en 

allmän bedömning av vilket handlingsmönster som skulle varit det mest rimliga om korrekta 

uppgifter uppgivits, vilket naturligtvis förutsätter att det finns olika handlingsalternativ266.  

                                                 
259 Dnr 4.1-900-15.  
260 Melin, 2017, s. 263-264. 
261 Melin, 2017, s. 268.  
262 Kleineman Rådgivarens informationsansvar s. 189-190.  
263 Melin, 2017, s. 270.  
264 Andersson, Kausalitatsproblemet, s.28., Melin, 2017, s. 274.  
265 Melin, 2017, s. 275.  
266 NJA 2014 s. 272, p. 67.  
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5. Lagstiftning, doktrin och praxis 

5.1 Inledning 

De viktigaste aktörerna för advokater, fastighetsmäklare, lagstiftaren och doktrin, har uttalat 

olika åsikter om huruvida en advokat kan bedriva verksamhet som fastighetsmäklare. 

Doktrinens företrädare som berört frågan är framför allt Holger Wiklund och Lars Heuman. 

Praxis är mycket sparsam, men kommer att redovisas nedan i form av disciplinärenden och 

beslut från Advokatsamfundet. Fastighetsmäklarinspektionen uttalar sig inte då deras tillsyn 

enbart omfattar registrerade fastighetsmäklare och branschorganisationerna på 

fastighetsmäklarsidan har framfört sina åsikter i remissvaren till lagstiftningsförändringarna. 

5.2 Lagstiftaren 

Lagstiftaren har ingenstans gjort något entydigt ställningstagande till om advokaten också kan 

agera som fastighetsmäklare. Undantaget för advokater från registreringsplikt vid 

yrkesverksam fastighetsförmedling bygger på att registrering främst sker för att kvalitetssäkra 

fastighetsmäklartjänsten. Detta sker genom att ett organ har tillsyn över de som tillhandahåller 

den. Advokatsamfundet utövar redan tillsyn över advokater, varför lagstiftaren valde att 

införa undantaget då något behov av att svara inför två tillsynsorgan inte ansågs motiverat. 

Något motiv till att peka ut advokater som önskvärda fastighetsmäklare i lagtexten finns det 

inget stöd för.267  

 

I förarbetena till FML 1995, som fortfarande har samma aktualitet, är det inte möjligt för en 

advokat att kliva ur rollen som fastighetsmäklare för att samtidigt företräda någon av parterna 

som ombud.268 Lagstiftaren har i diskussionen kring fastighetsmäklarens möjlighet att agera 

som ombud berört den skadeståndssanktionerade lojalitetsplikt som advokaten har gentemot 

sin uppdragsgivare i en ombudssituation och som kolliderar med fastighetsmäklarens roll som 

opartisk mellanman vid fastighetsförmedling i advokatverksamheten. Genom denna 

konstruktion skapar lagstiftaren ett praktiskt problem i att en advokat som agerar som 

fastighetsmäklare kan bli skadeståndsskyldig oavsett vilken av plikterna enligt god 

fastighetsmäklarsed respektive god advokatsed han väljer att uppfylla. Därför kan 

skadeståndsskyldighet aktualiseras genom såväl FML som det allmänna 

skadeståndsansvaret.269 

                                                 
267 Melin, 2017, s. 51., Prop.1983/84:16 s. 30., Prop. 2010/11:15 s. 45.  
268 Melin, 2017, s. 22.  
269 Prop.1994/95:16 s. 49.  
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Lagstiftaren kom att prioritera uppdragsgivarens och dennes motparts behov av förtröstan på 

att fastighetsmäklaren alltid har rollen av den opartiske mellanmannen framför att erbjuda 

båda typer av roller inom fastighetsmäklarverksamheten. Konsekvensen av ombudsförbudet 

blir att en part som önskar ombud får vända sig till en advokat. Att minnas är dock att en 

advokat vars verksamhet faller under definitionen för fastighetsförmedling inte själv kan 

agera ombud då han har att iaktta FML.270 

5.3 Doktrinen  

Holger Wiklund berör fastighetsmäklarens verksamhet i relation till advokatverksamhet i sitt 

standardverk från 1973. I Advokatsamfundets stadgar finns 39 § som förbjuder verksamhet 

som kan inverka menligt på advokatens oberoende eller ställning som advokat. Bakgrunden 

till förbudet är att advokatverksamheten ska renodlas och att perifera binäringar så som 

fastighetsmäklarens verksamhet ska förbjudas vid sidan av advokatrörelsen. Wiklund menar 

att han i praxis inte har funnit belägg för att denna paragraf skulle utgöra något hinder för en 

advokat att yrkesmässigt driva verksamhet som fastighetsmäklare. Claes Peyron höll en mer 

avvaktande inställning till frågan och menade att förbudet att bedriva 

fastighetsmäklarverksamhet möjligen kan ha stöd i 39 § stadgarna även om denna drivs i en 

annan juridisk person. Hur han tänkte kring detta kom dock inte att utvecklas vidare men det 

belyser att frågan inte är helt utredd.271  

 

Wiklund undersöker först frågan om fastighetsmäklarens verksamhet ingår i 

advokatverksamhet och därmed också omfattas av god advokatsed. Att förmedla åt en 

uppdragsgivare torde falla under advokatverksamheten om det utgår ett arvode för arbetet 

som inte är beroende av om försäljning sker eller ej. Uppdragsgivaren antas lämna uppdraget 

till en advokat istället för en fastighetsmäklare på grund av förtroendet advokaten har i 

egenskap av yrkestiteln. Uppdragsgivaren kan inte förväntas särskilja mellan i vilka 

situationer då advokaten agerar i sin yrkesroll och när han agerar som fastighetsmäklare. Båda 

uppgifterna kan inte helt hållas isär då juridisk rådgivning i någon alltid förekommer i 

fastighetsmäklarens uppdrag. Wiklund kommer därför fram till slutsatsen att uppdraget i sin 

helhet, även de delar som inte innebär juridisk rådgivning, bör falla in under 

advokatverksamhet och omfattas av god advokatsed.272  

 

                                                 
270 Prop. 1994/95:14 s. 81, 94.  
271 Peyron, 2017, s. 21. 
272 Wiklund, 1973, s. 20-22.  
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Wiklund menar att det inte är uppdraget i sig som är problemet utan att det lämnas på 

provisionsbasis. Provisionen gör att advokaten får ett personligt ekonomiskt intresse i ärendet 

och då svårligen kan fungera som en obunden rådgivare som står fri från egna intressen. Av 

det skälet bör advokaten avböja provision och istället tillämpa arvode. Wiklund menar också 

att advokaten i och för sig kan bedriva fastighetsmäklarverksamhet men han bör inte ikläda 

sig rollen som advokat i samma uppdrag.273 I en situation där advokaten blir uppdragsgivarens 

enda juridiska rådgivare bör uppdraget inte ske på provisionsbasis, istället kan advokatarvodet 

delvis anpassas i storlek till resultatet av arbetet. Wiklund hittar inget i praxis som tyder på att 

fastighetsmäklarverksamhet principiellt skulle strida mot god advokatsed.274 Hur praxis har 

utvecklats sedan dess återkommer vi till. 

 

Lars Heuman skriver i sin bok God advokatsed från 2016 att när en advokat fått i uppdrag att 

förmedla köp eller försäljning av en fastighet brukar detta ske inom ramen för 

advokatverksamheten. Det kan dock falla utanför disciplinnämndens kompetens om det inte 

ingår moment av rättsliga bedömningar. I ett fall där en advokat bedriver verksamhet som 

fastighetsmäklare menade disciplinnämnden att det faller under dennas tillsyn eftersom en 

advokat inte kan undandra sig nämndens tillsyn genom att ordna sin verksamhet på ett särskilt 

sätt. Heuman menar att det inte kan vara i linje med 39 § i advokatsamfundets stadgar att 

överhuvudtaget förbjuda att driva en verksamhet utan att ta ställning till om den påverkar 

advokatens ställning. Det krävs alltså en bedömning om det vid bedrivande av 

fastighetsmäklarverksamhet föreligger sådana förhållanden som kan inverka menligt på 

advokatrollen. Med andra ord finns alltså inget solklart svar på om fastighetsförmedling 

principiellt alltid faller under advokatverksamhet och därmed under disciplinnämndens 

tillsynsansvar.275  

5.4 Branschorganisationerna 

Redan när den nygamla fastighetsmäklarlagen kom 1995 innehållande paragrafen 12 § om 

fastighetsmäklarens skyldighet att tillvarata både köparens och säljarens intresse och därmed 

iklä sig rollen som opartisk mellanman, tudelades doktrinen och branschorganisationerna 

Mäklarsamfundet respektive Fastighetsmäklarförbundet. Det ena lägret menade att paragrafen 

enbart var en kodifiering av gällande rätt utan att egentligen innebära någon ny ordning.276 

                                                 
273 Wiklund, 1973, s. 176. 
274 Ibid, s. 176-178. 
275 Heuman, 2013, s. 127-129. 
276 Remissammanställning Ju Dnr 92-3250 s. 88ff.  
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Det andra lägret pekade på att fastighetsmäklaren hamnar i en svår sits om denne tvingas 

under skadeståndsansvar tillvarata båda parters intressen. Ordningen borde därför vara den 

motsatta, att uppdragsgivarens intressen ska gå först då det är denne som betalar arvodet.277 

Advokatsamfundet i sin tur ifrågasatte möjligheten för en fastighetsmäklare att tjäna två 

herrar samtidigt som dessutom allt som oftast har motstående intressen278.  

5.5 Praxis 

I Advokatsamfundets disciplinnämnds praxis har fastighetsmäklarverksamhet berörts i ett fall 

där en biträdande jurist, anställd på halvtid i en advokatfirma, i advokatfirmans lokaler tilläts 

bedriva en egen fastighetsmäklarfirma. I sitt beslut 15 oktober 1986 uttalade 

disciplinnämnden att fastighetsförmedling är att räkna som advokatverksamhet och att det 

därmed inte är tillåtet för en biträdande jurist att självständigt bedriva en egen 

advokatverksamhet. Med det åsyftades fastighetsmäklarverksamheten.279 Att vid bodelning 

uppdra åt en advokat att sälja en fastighet och därmed få fastighetsmäklarprovision är 

måhända inte vanligt men disciplinnämnden lät detta bero.280 

 

Frågan om advokatverksamhet och fastighetsmäklarverksamhet är förenligt har berörts i ett 

disciplinärende från Advokatsamfundet som utmynnade i en erinran. Advokatfirmans 

hemsida informerade om att advokatbyrån även ägnar sig åt fastighetsförmedling. 

Förhållandena var sådana att advokaten anställt en registrerad fastighetsmäklare i sin 

advokatfirma. Personens arbetsuppgifter var allmänna kontorsgöromål och biträde vid 

fastighetsmäklaruppdrag och vid ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. 

Mäklaruppdragen utförs helt i advokatfirmans regi och ersättningen uppbars av 

advokatfirman. Advokatsamfundets styrelse beslöt att 2008 starta ett disciplinärende mot 

ansvarig advokat. Disciplinnämnden gjorde ett principiellt uttalande som speglar 

Advokatsamfundets syn på fastighetsmäkleri som med god advokatsed oförenlig verksamhet:  

 

"En fastighetsmäklare har en ovillkorlig skyldighet att i sitt uppdrag se till båda parters 

intressen. Mäklaren skall bistå båda parterna med råd och stöd. Detta förhållande gör att 

det är oförenligt med god advokatsed att en advokat – oavsett i vilken form 

advokatrörelsen drivs – förmedlar fastigheter som inte har direkt samband med ett 

                                                 
277 Remissammanställning Ju Dnr 92-3250 s. 93f.   
278 Ds 1992:87 s.54f 
279 Bentelius 1998, Advokatrollens organisation nr 1 s. 77-78. 
280 Bentelius 1998, Förhållandet till klienten nr 22 s. 260-261. 
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pågående advokatuppdrag."281  

 

Advokaten i ärendet i fick möjligheten att yttra sig över om han ansåg att verksamheten var 

förenlig med god advokatsed. Förutom undantaget från registreringsplikt för advokater som 

han menade ger advokater en lagstadgad rätt att ägna sig åt yrkesmässig förmedling av 

fastigheter, så ingår detta ingår i advokatverksamheten. Advokaten ifrågasatte varför 

fastighetsmäkleri som bedrivs åtskilt från övrig advokatverksamhet ska tillåtas men inte den 

som bedrivs inom verksamheten. I sitt uttalande bemöter disciplinnämnden advokatens första 

argumentation med att rollen som opartisk mellanman och lojalitetsplikten fundamentalt 

strider mot varandra och därför kan fastighetsförmedling inte utövas i advokatverksamhet 

utan att det skulle strida mot god advokatsed. Uttalandet bemöter dock inte frågan om 

huruvida fastighetsförmedling kan ske som en separat verksamhet eller inte, där den inte har 

någon beröring med advokatverksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
281 Disciplinnämndens avgörande 2008, Advokatsamfundet. 
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6. Diskussion och analys  

6.1 Yrkesrollerna 

Både Advokaten och fastighetsmäklaren erbjuder en immateriell konsulttjänst som bygger på 

deras expertiskunskap inom respektive område och som innefattar juridisk rådgivning. Båda 

konsulttjänsterna har viktiga funktioner, advokatens i form av rättsligt ombud och 

fastighetsmäklarens i form av trygghet vid en ur samhälls- och individsynpunkt viktig affär. 

Den höga status som advokatyrket röner i samhället har fått lagstiftaren att undanta honom 

från kravet på registrering hos Fastighetsmäklarinspektionen. Det finns alltså lika stor formell 

möjlighet att vara yrkesutövande fastighetsmäklare för både den som uppfyller 

registreringskraven som för advokaten.  

6.2 Oberoende 

Både advokaten och fastighetsmäklaren ska stå oberoende i sina yrkesroller, självständiga i 

relationen till såväl sin uppdragsgivare som andra intressen. Oberoendet ställer krav på att de 

enbart ska ta hänsyn till de intressen de har att bevaka genom uppdraget. Inte heller ska någon 

av dem sätta sig i beroendeställning till eller riskera att hamna i konflikt med sin 

uppdragsgivare. Oaktat den kritiken, att fastighetsmäklaren i praktiken har svårt att vara 

oberoende på grund av provisionskravet, så är kravet på oberoendet en förenande faktor för 

båda yrkesrollerna. 

6.3 Tystnadsplikten 

Att tystnadsplikten betonas i högre grad i advokatrollen än i fastighetsmäklarrollen är 

beroende av två faktorer. Dels är advokatrollen en viktig skyddsgarant för den enskilde i 

rättssamhället och röna förtroende från samtliga aktörer, inte enbart sin uppdragsgivare. Dels 

presumeras advokaten enbart ha en uppdragsgivare. Fastighetsmäklaren som ska tillgodose 

både uppdragsgivarens och dennes motparts intressen i lika hög grad kan inte åläggas att 

iaktta tystnadsplikt mellan parterna. Istället råder tystnadsplikt mot tredje man och har inte 

alls samma dignitet som den tystnadsplikt advokaten har att iaktta. I det fall en advokat 

företräder två parter bör relationen se likadan ut som den fastighetsmäklaren har mellan 

parterna även om advokatens uppdrag är långt mera integritetskänsligt och i allmänhet kräver 

en mer långtgående tystnadsplikt samt ett högt mått av diskretion. Vid 

fastighetsmäklaruppdrag är informationen, på grund av uppdragets natur, inte lika känslig 

som i en ombudsroll vid domstol. Därför bör inte tystnadsplikten vara ett hinder för 

bedrivandet av båda typer av verksamhet.  
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6.4 Lojalitetsplikten och omsorgsplikten 

Den absoluta lojalitetsplikten som en advokat har till sin uppdragsgivare begränsas enbart av 

vad rättsordningen kräver och av god advokatsed. Advokaten ska alltid ha sin 

uppdragsgivares intressen i första rummet och utföra uppdraget på ett rättrådigt och hederligt 

sätt. Förtroenderelationen bygger på kommunikation och samförstånd där advokaten inte ska 

vidta några åtgärder utan uppdragsgivarens samtycke. I de fall advokaten har uppdrag att 

författa ett avtal mellan två parter är båda hans förtroendemän, de ska skyddas med samma 

lojalitet. 

 

Den omsorgsplikt som advokaten har gentemot sin uppdragsgivare är nära sammanbunden 

med lojalitetsplikten. Huvudprincipen är att han ska fullfölja ärendet till slut och får inte 

frånträda det om inte det finns giltiga skäl. Omsorgsplikten sträcker sig dock vidare än att 

enbart omfatta uppdragsgivaren. Den motpart som saknar ombud ska advokaten rent av 

uppmärksamma på eventuella rättsförluster. Kontrakt där motparten lider rättsförlust på orätta 

grunder kan advokaten inte medverka till utan att bryta mot god advokatsed.  

 

Fastighetsmäklarens omsorgsplikt fokuseras framför allt på att uppdragsgivare och motpart 

ska behandlas lika. Här kan parallellen dras till advokatens lojalitetsplikt, i fall där advokaten 

företräder båda parter. Hela den goda fastighetsmäklarseden är till förmån för båda parter. 

Detta gäller så till den höga grad att det ekonomiska intresset som fastighetsmäklaren kan låta 

överväga till uppdragsgivarens fördel inte på något sätt får inskränka hans plikter gentemot 

uppdragsgivarens motpart. Både advokaten som företräder två parter och fastighetsmäklaren 

ska inhämta samtycke för åtgärder. Det krävs alltså kommunikation och samförstånd med 

uppdragsgivaren. Problematiken ligger i om undantaget för advokater att företräda två parter 

vid kontraktsskrivning kan medge att detta också sker i fastighetsmäklarverksamhet. Det som 

skiljer fastighetsmäklaruppdraget från kontraktsskrivningen vid traditionella advokatuppdrag 

är dels den provisionsbaserade ersättningen, dels arbetet med att eftersöka en motpart genom 

marknadsföring och dels fastighetsmäklarens omsorgsplikt gentemot alla spekulanter, inte 

enbart uppdragsgivare och slutgiltig motpart. Ersättningen kan, som tidigare nämnt delvis 

baseras på resultatet även gällande advokatarvode. Svårare är det med annonsering och 

sökande efter motpart. Här kan vi dock åter igen falla tillbaka på Wiklund som inte såg något 

problem med att den delen av fastighetsmäklaruppdraget också räknades in under 

advokatverksamhet trots att det inte utgör advokatverksamhet i traditionell mening. Det mest 

problematiska är fastighetsmäklarens ansvar gentemot presumtiva motparter. Ansvaret 



 42 

sträcker sig till alla som visar intresse för fastigheten och är skadeståndssanktionerat. 

Advokaten kan inte gärna behandla samtliga spekulanter som uppdragsgivare och därmed 

förtroendemän. I praktiken borde bara den slutgiltige köparen kunna bli den andra 

uppdragsgivaren.  

6.5 Informations- och upplysningsplikten 

Både advokaten och fastighetsmäklaren ska informera respektive upplysa om hur ärendet 

fortskrider samt vilka relevanta förhållanden som påverkar uppdraget eller affären. Det 

åligger båda att informera om kontraktets klausuler och eventuella rättsförluster respektive 

risker som både uppdragsgivaren respektive motparten kan lida. Advokaten ska under 

ärendets gång fortlöpande informera uppdragsgivaren om hur saken utvecklas, skyndsamt 

svara på dennes frågor samt driva ärendet framåt. Samma aktiva handlingsplikt återspeglas 

när fastighetsmäklaren ska bistå parterna med råd och handlingar som gör affären möjlig. 

Även om advokaten bara har en uppdragsgivare omfattas motparten av hans sanningsplikt. 

Det innebär att han inte får fara med osanning, men ålägger honom ingen plikt att aktivt delge 

parten information. Företräder han däremot båda parterna är sanningsplikten total och kan 

jämföras med den upplysningsplikt och informationsansvar som fastighetsmäklaren har. 

Plikterna skiljer sig med andra ord inte åt allt för mycket, aktivitet och engagemang från både 

advokaten och fastighetsmäklaren krävs. Skillnaden är att upplysningsplikten i 

fastighetsmäklarfallet riktar sig särskilt till förmån för uppdragsgivarens motpart och att 

advokaten enbart har en informationsplikt till uppdragsgivaren. Företräder advokaten båda 

parter ligger skillnaden mellan yrkesrollerna i den information som omfattas av uppdragets 

natur snarare än de olika plikternas utformning. 

 

Både advokaten och fastighetsmäklaren har utifrån sina uppdrag en kontrollskyldighet. 

Grundprincipen är dock den samma, de ska båda kunna lita på de uppgifter de får från sina 

uppdragsgivare. Kontrollskyldigheten uppstår bara om utredningsuppdrag föreligger eller om 

mottagna uppgifter är uppseendeväckande och därför väcker misstankar om riktigheten.    

6.6 Intressekonflikter och ombudsförbudet 

Tanken är att såväl advokaten som fastighetsmäklaren enbart ska tillse intressen som ingår i 

deras uppdrag. Det innebär att varken egna intressen eller tredje mans intressen får tillgodoses 

i högre mån än vad omsorgsplikten kräver och inga intressen får stå över uppdragsgivarens, i 

fastighetsmäklarfallet även motpartens, utom lagens ramar och hänsynen till yrkets goda sed. 

Advokaten har ålagts ett långtgående ansvar att bedöma uppdrags potentiella 
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intressekonflikter och avböja uppdrag om han finner att sådana kan föreligga. Det är förvisso, 

enligt stringent praxis, så att advokaten inte ska företräda två parter samtidigt men undantag 

finns när parternas intressen inte kolliderar. Sådana fall kan vara att upprätta avtal mellan två 

parter. Som tidigare påpekats så brukar advokaten, även om det formellt inte är meningen, 

inta en medlande roll mellan parterna, komma med konstruktiva lösningar och få parterna att 

enas. Avtal om köp av fastigheter torde falla under detta undantag. När advokaten företräder 

två parter är han skyldig att visa samma trohet och lojalitet till båda och vara opartisk 

gentemot båda. Han får som konsekvens av detta inte vara ombud för den ene mot den andre. 

Det är samma roll som fastighetsmäklaren ska inta och som skyddas av ombudsförbudet i 

FML. Förbudet är inte utan undantag vilket innebär att fastighetsmäklaren får vara ombud för 

någon av parterna när det av praktiska skäl handlar om att uppfylla en formalitet för att den 

avtalade affären ska blir av. Om tvist mellan parterna uppstår ska både advokaten och 

fastighetsmäklaren frånträda uppdraget som ombud. Uppstår tvist mellan parterna får de söka 

varsitt ombud på annat håll. 

6.7 Disciplin- och skadeståndsansvar 

Både advokaten och fastighetsmäklaren har organ som utövar tillsyn över deras verksamhet 

utifrån god advokatsed och god fastighetsmäklarsed. Spelreglerna i 

fastighetsmäklarbranschen, den goda fastighetsmäklarseden, har sin grund i FML. FML 

stipulerar dels ett disciplinärt ansvar genom ett beslutsförfarande vid brott mot god sed, och 

dels ett skadeståndsansvar gentemot uppdragsgivaren och dennes motpart för brott mot vissa 

av lagens paragrafer. För att köpare och säljare inte ska undkomma sitt felansvar och sin 

undersökningsplikt genom att anlita en fastighetsmäklare har skadeståndsregeln i FML 

utrustats med en ventil som kan dirigera om det slutgiltiga ansvaret från fastighetsmäklaren. 

Som rådgivare kan fastighetsmäklaren även komma att svara för tredje mans skada enligt 

tillitsprincipen, även om det på grund av uppdragets natur sällan blir aktuellt. 

Fastighetsmäklaren kan också komma att svara disciplinärt för att inte agera redbart utanför 

fastighetsmäklarverksamhet. 

 

På samma sätt åligger det en advokat att följa god advokatsed i all advokatverksamhet och 

utöver det att alltid handla redligt i annan verksamhet. Advokatens snedsteg kan aktualisera 

Advokatsamfundets disciplinnämnds påföljdskatalog. I mer graverande fall aktualiseras 

allmänt skadestånd, inomkontraktuellt för skada som tillfogats uppdragsgivaren och 

utomkontraktuellt för skada som tillfogats tredje man enligt tillitsprincipen vid 
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rådgivaransvar. Båda yrkesrollerna står under tillsyn och kan komma att ansvara för skada. 

Friskrivning är allmänt olämplig för båda yrkesgrupperna i vart fall när det handlar om 

generella friskrivningar. Friskrivning från den vårdslöshet som aktualiseras vid brott mot 

respektive god sed torde vara utesluten. Skulle en sådan friskrivning accepteras vore det 

oförenligt med rådgivaruppdragets natur som bygger på förtroende och tillit till att 

uppdragstagaren i vart fall ska svara för skada orsakad av vårdslöshet i utförandet av 

uppdraget. En annan orimlighet vore då kravet på ansvarsförsäkring, vars premieberäkning 

förutsätter att försäkringstagaren är mån om att inte handla vårdslöst. Konsekvensen skulle bli 

att skadeståndet alltid, förutsatt att brottslighet inte föreligger, skulle kanaliseras till 

försäkringsbolagen En sådan ansvarsförsäkring skulle bolagen enbart teckna mot mycket höga 

premier. Då båda yrkesrollerna erbjuder en immateriell tjänst är kärnan i tjänsten att den 

utförs på ett lämpligt och professionellt sätt. I annat fall kan vem som helst som tecknat 

försäkring och friskrivit sig från vårdslöshet vid brott mot god sed lika gott kunna bedriva 

verksamheten.  

6.8 Förtroenderubbande verksamhet 

Advokatsamfundets stadgar förbjuder ledamot att ägna sig åt verksamhet som kan hindra hans 

självständighet eller inte är förenlig med hans ställning som advokat. Eftersom den svenska 

modellen inte förbjuder specifika yrken blir det nödvändigt med en prövning av om 

verksamheten uppfyller rekvisiten ovan. Klart är i vart fall att det är olämpligt att driva 

verksamhet tillsammans med uppdragsgivare då ett beroendeförhållande uppkommer och 

andra intressen kan komma att styra. Frågan huruvida drivande av 

fastighetsmäklarverksamhet i en annan juridisk person är tillåtet lämnas öppen så väl av 

lagstiftaren som av praxis. 

 

Fastighetsmäklaren förbjudas att ägna sig åt verksamheter som typiskt sätt är 

förtroenderubbande. Med detta menas att verksamheten potentiellt skulle kunna skapa tvivel 

hos parterna om huruvida fastighetsmäklaren har andra intressen att bevaka. I de exempel som 

utpekats finns inte advokatverksamhet angiven som en sådan typisk verksamhet. 

Ombudsförbudet omfattar dessutom inte tredje man vilket innebär att fastighetsmäklaren fritt 

kan agera ombud för någon som inte är uppdragsgivare eller dennes motpart. Det innebär att 

advokatverksamhet i övrigt inte är förtroenderubbande.  
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6.9 FML räckvidd 

Fastighetsmäklarlagen träffar fysiska personer vars verksamhet uppfyller de fyra rekvisiten i 

1§. Den fysiska person som förmedlar fastigheter yrkesmässigt har att följa FML. Fysisk 

person är var och en som åtar sig uppdraget och eftersom lagen uppställer krav på personligt 

ansvar finns det ingen möjlighet att genom att ange ett bolag som förmedlare undkomma detta 

tvingade regelverk. I rättspraxis finns exempel på att även icke registrerade fastighetsmäklare 

träffas av lagstiftningen. Förmedling definieras brett som uppdrag att finna en motpart åt sin 

uppdragsgivare. Uppdragsgivaren kan vara både en fysisk och juridisk person, här är det 

uppdraget som är avgörande. Fastigheter definieras av FML kombinerat med rättspraxis 

bredare än Jordabalkens definition och rättspraxis har också gjort analogier till andra icke 

förmedlingsbara objekt. Kravet på yrkesmässighet ställs lågt, en rimlig frekvens är fyra 

fastighetsförmedlingar per år, men även enstaka förmedlingar blir yrkesmässiga om 

marknadsföring sker. Yrkesmässigheten är beroende av en helhetsbedömning. I praktiken kan 

även enstaka fastighetsförmedlingar träffas av lagen om de av allmänheten uppfattas som just 

fastighetsförmedling.  

 

Att även förmedling av fastigheter som sker vid mer än något enstaka tillfälle ingår i 

advokatverksamhet står helt klart, i vart fall om förmedlingen är en del av ett juridiskt 

uppdrag för vilket det utgår advokatarvode. Det kräver dock att det inte handlar om rena 

förmedlingsuppdrag utan uppdragen måste ha koppling till juridiskt arbete. Exakt var gränsen 

går för när det juridiska arbetet är tillräckligt omfattande är svårt att säga. Att en advokat 

förmedlar fastigheter som är del av konkursbon bör utgöra ett exempel godtagbar 

advokatverksamhet enligt Advokatsamfundet. Svårare vore det att acceptera om 

förmedlingstjänsten erbjöds allmänheten som en del i ett tjänstepaket tillsammans med 

upprättande av testamente eller liknande. Advokatsamfundet praxis belyser i vart fall att 

verksamheten som advokat och som fastighetsmäklare inte ska sammanblandas. 

 

Med det ovan anförda i åtanke borde utannonsering av fastighetsförmedlingsuppdrag till 

allmänheten vara en av vattendelarna för när FML blir tillämplig. Annonsering, som är 

resurskrävande och nödvändig för att hitta en rimlig kundkrets, indikerar också att 

fastighetsmäklartjänsten inte är något som sker vid enstaka tillfällen. Kvar mellan situationer 

då FML är tillämplig och när den inte blir tillämplig är en gråzon i vilken advokater med 

breda kontaktnät på regelbunden basis skulle kunna förmedla fastigheter mellan sina 

befintliga kunder.  
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Eftersom advokatuppdrag ersätts med arvode och fastighetsförmedlingsuppdrag med 

provision kan frågan om hur ersättningen utgår ha en viss, men inte isolerat avgörande, 

betydelse för bedömningen av om FML ska tillämpas. Ett advokatarvode utgår som bekant 

oaktat det resultat som kommer ur uppdraget medan en provision tvärt om är helt beroende av 

uppdragets resultat. För någon som vill sälja sin fastighet är det av stor betydelse vem som 

står den ekonomiska risken när försäljning inte kommer till stånd. Därför lämpar sig 

provisionsfiguren mycket bättre till fastighetsmäklarens tjänster än det löpande 

advokatarvodet. Viktigt att minnas är dock att det går att avtala om att advokatarvodets 

storlek delvis anpassas till resultatet.  
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7. Slutsats 

7.1 Fastighetsmäklarverksamhet inom advokatverksamheten 

Den första frågan som aktualiseras är om en advokat i sin advokatverksamhet kan bedriva 

fastighetsförmedling. Förmedling innebär som definitionen antyder ett sökande av motpart för 

sin uppdragsgivares räkning. Denna uppgift med iakttagande av lojalitetsplikten gentemot 

klienten, att uppnå bästa pris, ter sig i praktiken omöjlig om utannonsering av fastigheten inte 

sker. Det ligger därför nära till hands att betrakta i princip alla uppdrag att förmedla en 

fastighet för en uppdragsgivares räkning som verksamhet vilken faller under FML. 

 

Advokatsamfundet har genom sin praxis gällande advokatverksamhet visat att 

sammanblandning av fastighetsmäklarverksamhet med advokatverksamhet inte är förenligt 

med god advokatsed. Detta eftersom fastighetsmäklaren har att iaktta FML och den mot god 

advokatsed stridande delade lojalitetsplikten mot uppdragsgivaren så väl som dennes motpart. 

Som advokatverksamhet och inte fastighetsmäklarverksamhet definierar förbundet uppdrag 

med inslag av förmedling men som också består av juridiska uppdrag så som avveckling av 

ett konkursbo. Sådan verksamhet faller med andra ord inom vad som definieras som 

advokatverksamhet och därmed är godtagbar för god advokatsed. I praktiken innebär det att 

den inte anses falla in under förpliktelsen att vara en opartisk mellanman i FML.  

 

Genom att inte lösa kollisionen mellan lojalitetsplikten och kravet på att vara opartisk 

mellanman, kombinerat med ombudsförbudet har lagstiftaren närmast försvårat för praktiker 

och doktrin att finna en naturlig lösning på frågan.  

 

Fastighetsmäklaruppdraget handlar å ena sidan om avtalsskrivning och å andra sidan om 

marknadsföring. Det borde inte föranleda något problem att, förutsatt att både köpare och 

säljare blir uppdragsgivare, tillse att ett riktigt avtal kommer till stånd enligt deras önskemål. 

Advokaten får ju, av praktiska skäl, företräda två parter och gör det i avtalssituationer trots att 

avtal innebär latenta intressekonflikter. Även om motparten inte skulle vara uppdragsgivare så 

är advokatens omsorgsplikt så pass omfattande att denne enligt god advokatsed inte får 

medverka till avtal där motparten berövas den rätt som tillfaller honom eller svävar i 

villfarelse. Att tjänsten istället avlönas med ett delvis resultatbaserat arvode bör inte heller 

vara problematiskt.  
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Däremot är advokatens omsorgsplikt och sanningsplikt är inte tillräckligt långtgående för att 

täcka de plikter som en fastighetsmäklare har gentemot uppdragsgivarens presumtiva 

motparter. Fastighetsmäklarens möjlighet att beakta sin uppdragsgivares ekonomiska intresse 

förminskar inte heller de plikter han har mot presumtiva köpare. Slutsatsen blir att det är svårt 

att inom advokatverksamheten bedriva fastighetsförmedling utan att äventyra presumtiva 

köpares rättigheter enligt FML och därmed riskera skadestånd.  

 

Därför är Advokatsamfundets praxis, att inte längre anse att fastighetsmäklarverksamhet som 

omfattas av FML ryms inom advokatverksamheten, en rimlig avvägning. Däremot träffar 

Advokatsamfundets tolkning av vilken verksamhet som omfattas av FML inte helt rätt. Att 

inom ramen för ett traditionellt advokatuppdrag förmedla en fastighet innebär inte att FML 

inte omfattar förmedlingen. Det nämns i FML eller i dess förarbeten inte något som antyder 

att advokatverksamhet skulle undantas från dess omfattning. Advokaten är enbart undantagen 

från registreringsplikten.  

 

Yrkesrollerna sammanfaller på många plan. Kollisionen uppstår gällande lojalitetsplikten och 

rollen som opartisk mellanman med främsta fokus på uppdragsgivarens potentiella motparter. 

Det blir alltså tredje mans intresse som äventyras om det vore möjligt att definiera bort sådant 

som ingår i advokatverksamhet enligt god advokatsed från att omfattas av FML. I egenskap 

lag går FML före god advokatsed och därför ska denna del av verksamheten bedrivas enligt 

FML. Frontalkrocken är uppenbar och kan enbart lösas genom att ny praxis från 

Advokatsamfundet medger att fastighetsförmedlingsdelen av uppdraget genomförs i enlighet 

med FML alternativt att ingen form av fastighetsförmedling får ske i advokatverksamheten. 

Det första alternativet ställer krav på Advokatsamfundet att tillämpa FML framför god 

advokatsed när dessa kolliderar. 

 

7.2 Fastighetsmäklarverksamhet vid sidan av advokatverksamheten 

Innan FML av 1995 års version infördes med det lagstadgade kravet på att fastighetsmäklaren 

ska agera som en opartisk mellanman fanns ingen invändning från varken doktrinen eller 

Advokatsamfundet mot fastighetsmäklarverksamhet. I praxis speglades det inte som någon 

artfrämmande verksamhet eller verksamhet vilken skulle falla under förbudet i 39 § 

advokatsamfundets stadgar. Tvärtom menar Holger Wiklund att den juridiska 
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rådgivningsdelen av fastighetsförmedlartjänsten är advokatverksamhet varför hela 

fastighetsförmedlingstjänsten bör falla in under advokatverksamhet. 

Marknadsföringsuppdraget och den juridiska rådgivningen och biståendet med kontrakt 

ansågs svåra och olämpliga att särskilja. Advokatsamfundet bekräftade att 

fastighetsmäklarverksamhet hör till advokatverksamhet då disciplinnämnden 

uppmärksammade en advokat som låtit sin biträdande jurist driva en egen firma som 

fastighetsmäklare. Biträdande jurister tillåts som bekant inte driva sådan verksamhet som hör 

till advokatverksamhet på egen hand. Vid tiden för det beslutet hade FML av 1981 års version 

redan kommit.  

 

När sedan lagstiftaren i 1995 års FML införde den skadeståndssanktionerade plikten att agera 

som opartisk mellanman och ta tillvara både säljarens och köparens intressen förändrades 

läget. Detta trots att lagstiftaren klargjorde att införandet enbart innebar ett stadfästande av en 

sedan lång tid gällande princip. Den sakliga skillnaden från tidigare lagstiftning blev att 

plikten fick en helt ny dignitet när den infogats i katalogen över skadeståndssanktionerade 

paragrafer. Advokatsamfundets inställning till fastighetsmäklarverksamhet kom att förändras.  

 

I det tidigare återgivna disciplinärendet från 2008, där en advokat i sin advokatverksamhet 

också bedrev fastighetsmäklarverksamhet uttalade disciplinnämnden att det inte är förenligt 

med god advokatsed att sammanblanda advokatverksamhet med fastighetsmäklarverksamhet. 

I och med införandet av formuleringen i 12 § FML 1995 behandlades alltså inte längre 

fastighetsmäklarverksamhet som en del av advokatverksamheten utan som 

verksamhetsfrämmande och oförenlig med god advokatsed. Det innebär att 

fastighetsmäklarverksamhet inte får bedrivas inom advokatverksamheten. Anledningen är just 

kollisionen mellan lojalitetsplikten och kravet på att vara opartisk mellanman.  

Advokatsamfundet har dock uttalat att fastighetsmäklarverksamhet trots detta faller under 

disciplinnämndens tillsynsverksamhet. Anledningen är att en advokat inte kan organisera sin 

verksamhet så att en del av den inte tillses av samfundet.  

Viktigt att minnas här är att det som inte faller under advokatverksamhet kan tillses av 

Advokatsamfundet men enbart om advokaten förfarit oredligt i utövandet av denna 

verksamhet, eller som i disciplinärendet, beblandat den med sin advokatverksamhet. De 

förarbeten som finns till FML utpekar också Advokatsamfundet som tillsynsorgan för 

advokater som bedriver fastighetsmäklarverksamhet. Eftersom kravet på att agera som 

opartisk mellanman genomsyrar hela FML bör det vara utifrån denna som tillsynen av 
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verksamheten i så fall ska ske, annars skulle advokater uttryckligen vara undantagna från de 

krav lagen ställer på verksamheten. Att bedriva verksamhet som fastighetsmäklare hamnar 

inte automatiskt under rubriken oredligt beteende utan ett kvalificerade olämpligt beteende 

måste ha uppkommit i och med bedrivandet av fastighetsmäklarverksamheten. Inte heller är 

verksamheten per definition olämplig på ett sådant sätt att den bör vara förbjuden enligt 39 § 

Advokatsamfundets stadgar.  

 

Att vara en opartisk mellanman i fastighetsmäklarverksamheten kan förvisso innebära att 

verksamheten är olämplig som advokatverksamhet, men den är inte i sig oredlig när den drivs 

som en separat verksamhet i enlighet med plikterna i FML. Lagstiftaren har önskat att all 

fastighetsmäklarverksamhet ska omfattas av tillsyn, antingen genom Advokatsamfundets eller 

Fastighetsmäklarinspektionens försorg. Om verksamheten ska granskas av Advokatsamfundet 

måste reglerna i FML, vid kollision med god advokatsed, därför ges företräde. Slutsatsen blir 

därför att en advokat får driva verksamhet som fastighetsmäklare i en från 

advokatverksamheten väl separerad verksamhet. Denna verksamhet ska tillses av 

Advokatsamfundet utifrån FML och 8 kap 7§ st 1 RB.  
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