
 

 

Advokat har i e-postmeddelande utövat otillbörlig påtryckning på motparten genom 
att framställa hot om anmälan till skattemyndigheten och skandalisering av 
motparten i massmedia. Varning tilldelad. 
 
 
B har i en anmälningsskrift, som inkom till Advokatsamfundet den 22 januari 2003, riktat 
anmärkningar mot advokat A. I huvudsak har B anfört följande. 
 
Bolaget C provanställde den 11 juli 2002 D. Provanställningen upphörde den 19 
november 2002. Den 10 januari 2003 fick B ett e-postmeddelande från A i vilket A, i 
mycket hårda ordalag, gick till angrepp mot B och hans agerande gällande D. I  
e-postmeddelandet framförde A ett ogrundat krav på 300.000 kronor och hotade med att 
anmäla honom till skattemyndigheten samt att smutskasta honom i pressen om han inte 
gick med på den föreslagna förlikningen. 
 
E-postmeddelandet av den 10 januari 2003 var formulerat enligt följande. 
 

D ./. C 
 
I egenskap av ombud åt D får jag tillskriva Dig i rubricerad angelägenhet. 
 
1. Bakgrund 
 
Sedan min huvudman tillträtt såsom försäljningschef på C har han nedlagt tid och engagemang i 
Ditt bolag.  
 
De enastående försäljningsresultaten har föranlett Dig att erbjuda min huvudman delägarskap i 
bolaget.  
 
Utan hinder av de resultat och goda erfarenheter bolaget och inte minst Du haft av D har Du det 
tvivelaktiga omdömet att lyssna på en anställd i bolaget, vilken beljuger D grundligt. Du väljer 
att ställa Dig bakom den anställde och ta avstånd ifrån Din nyligen utsedda försäljningschef D. 
Till råga på allt fattar Du beslutet att utan saklig grund säga upp Ds anställningsförhållande i 
strid mot Dina tidigare utfästelser.  
 
Inte nog med att D belastats internt med allehanda osanningar. Du har dessutom konsekvent och 
uppsåtligen sökt svärta ner D:s goda renommé i branschen. Chefsskapets adelsmärken synes av 
allt att döma vika för personlig vinnings- och hämndlystnad i från Din sida. Ditt handlande 
vittnar om ett lågvattenmärke med få medtävlare i disciplinen. 
 
På grund av Ditt minst sagt tvivelaktiga agerande har D lidit ekonomisk skada och detta inte bara 
genom att Du oriktigt entledigat honom ifrån sin anställning, utan även i anledning av kostsam 
tidsspillan för D och, särskilt, den ofördelaktiga ryktesspridningen som förekommit kring D:s 
person, vars upphov kan härledas till Dig. Affärsmässigheten i Ditt förhållningssätt har D 
dessvärre fått letat efter med ljus och lykta och det är något han tagit anstöt av och djupt 
beklagar. 
 
2. Krav 
 
Jag har min huvudmans uppdrag att i ett för allt erbjuda Dig en uppgörelse på följande villkor. 
 
a. C åtar sig att till D eller bolag han anvisar utge i ett för allt 300.000 kr. 
 
b. Beloppet skall vara D eller det bolag han anvisar tillhanda senast den 31 januari 2003.  
 



 

 

c. När betalningen till fullo reglerats är samtliga ekonomiska mellanhavanden slutligt reglerade 
mellan parterna. 
  
d. Anbudet gäller t.o.m. den 14 januari 2003 kl. 14.00. Accept skall ske skriftligen. Uteblir 
accept faller anbudet i sin helhet. 
 
3. Ärendets fortsatta handläggning 
 
I den mån ett avslut inom härovan uppställd frist icke kommer till stånd har min huvudman bett 
mig vidareförmedla att han i den situationen avser att påkalla såväl skattemyndighetens som 
medias uppmärksamhet för att i offentlighetens ljus varudeklarera Dig och Ditt bolag.  
 
Med vänligaste hälsningar 
 
A, advokat  
 

A har i yttrande över anmälan anfört bl.a. följande. 
 
Det krav på ersättning som framförts grundar sig på D:s uppfattning att provanställningen 
övergått till en tillsvidareanställning genom muntligt avtal mellan parterna. D anser att 
han entledigats från anställningen utan saklig grund. A:s språkbruk är väl anpassat till 
”den nivå som anstår B”. Han har endast agerat som budbärare åt D. Det är D som 
överväger att, självständigt, i eget namn, vidta de åtgärder som nämns i e-
postmeddelandet. Han har informerat D om att han i sin yrkesutövning ”inte får utöva 
påtryckningar som är otillbörliga å klientens vägnar”. 
 
B har i en kommentar till A:s yttrande anfört bl.a. följande. 
 
Det framgår inte hur kravet på 300.000 kronor har räknats fram. Det förefaller mer vara 
ett ”lämpligt belopp”. Av yttrandet till Advokatsamfundets disciplinnämnd verkar det som 
om A inte håller sig på ett ombuds nivå, ”utan mer inträtt i klientens indignerade 
tillstånd”. Vidare tolkar han A:s brev som att A varit fullt medveten om att de 
påtryckningar som användes i e-postmeddelandet av den 10 januari 2003 var otillbörliga 
och att man därför kommit överens om att A endast skulle vidarebefordra dessa. En 
advokat skall inte verka som ”megafon” på detta sätt och framföra de hot som klienten 
önskar. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Av utredningen i ärendet framgår att A i sitt e-postmeddelande den 10 januari 2003 utövat 
otillbörlig påtryckning på motparten genom hot om anmälan till skattemyndigheten och 
skandalisering av motparten i massmedia. Härigenom har han allvarligt åsidosatt sina 
plikter som advokat. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 
 
 
 


