
Advokater har försökt påverka motparten och motpartsombudet på ett otillbörligt 
sätt. Erinran. 
 
 
1. Bakgrund 
 
A, delägare, och B, som båda är verksamma i Advokatfirman Z, är svenska ombud för 
Y AB i en tvist med X Ltd, som i tvisten företräds av C och D, som båda är delägare i 
Advokatfirman Q. Tvisten rör en fordran från X Ltd gentemot Y AB på grundval av ett 
licensavtal mellan parterna. Y AB har i nära anslutning till ett medlingsmöte mellan 
parterna i december 2014 gjort jävsinvändning mot C och Advokatfirman Q på grund av 
intressekonflikt. 
 
 
2. Av samfundets styrelse utan anmälan upptaget ärende mot A och B 
 
2.1 Skrivelse från ägarna till X Ltd 
 
V och W har i egenskap av indirekta ägare till X Ltd och för egen del den 20 mars 2015 
inkommit med en skrivelse (”Skrivelsen”) till Advokatsamfundet, vari de anfört i 
huvudsak följande. 
 
2.1.1 X Ltd:s verksamhet bygger bl.a. på en metod som V och W uppfann redan på 1970-
talet och som används för analys av olika vätskor, som t.ex. blod. Uppfinningen togs fram 
när de var anställda på ett dotterbolag till ett stort svenskt läkemedelsföretag. Detta bolag 
hade som ändamål att utveckla och exploatera deras uppfinning. – X Ltd har sedan år 
1988 haft ett licensavtal (”Licensavtalet”) med Y AB. Det avtalet är fortfarande i kraft 
med vissa tillägg och ändringar. Y AB är världsledande inom ett segment av 
analysutrustning för medicinskt bruk. X Ltd har enligt Licensavtalet rätt till royalty på all 
försäljning av produkter som bygger på deras uppfinning. – Under perioden 1988–1992 
var de indirekta ägare i Y AB då de ägde minoritetsposter i ett holdingbolag 
(Y Intressenter AB). År 1992 sålde de och övriga ägare alla aktier i Y Intressenter AB till 
ett amerikanskt analysföretag. Därefter har Y AB bytt ägare flera gånger, senast under 
våren 2013 då det amerikanska företaget Bolaget F blev indirekt och slutlig ägare till 
bolaget. 
 
2.1.2 De och X Ltd har sedan 1988 anlitat C för juridiskt biträde. Han har genom åren 
biträtt dem och X Ltd i ett stort antal ärenden som gällt X Ltd:s verksamhet, bl.a. i 
förhållande till Y AB. Under perioden 1988–1992 biträdde C även vissa andra ägare i 
Y Intressenter AB när det gällde frågor som rörde ägandet i Y Intressenter AB. Detta 
skedde dels 1988 i samband med att de och den övriga ledningen i det företag de då 
arbetade i blev ägare till verksamhetsbolaget tillsammans med en grupp finansiärer efter 
ett utköp av bolaget, dels 1992 i samband med försäljningen av aktierna i Y Intressenter 
AB till ett amerikanskt analysföretag. De ägare som C biträtt avvecklade i samband med 
försäljningen 1992 hela sitt ägande i Y Intressenter AB och i Y AB. C har enligt vad de 
känner till aldrig haft några uppdrag från Y AB eller Y Intressenter AB. Detta har C 
bekräftat för dem. 
 



2.1.3 De har under 2015 fått information om att en advokatkollega till C vid 
Advokatfirman Q som heter E under 1988 biträdde en av de parter som deltog i utköpet av 
verksamhetsbolaget. C och E arbetade då på olika advokatbyråer. De har också fått 
information om att E tillsammans med C hjälpte vissa av ägarna (däribland dem) 1992 i 
samband med försäljningen av aktierna i Y Intressenter AB. C och E arbetade vid den 
tiden på samma advokatbyrå. De är numera också kollegor på Advokatfirman Q. 
 
2.1.4 I samband med utköpet år 1988 biträdde C dem och X Ltd med viss rådgivning om 
det licensavtal som tecknades mellan X Ltd och en av de investerare som deltog i utköpet 
av verksamhetsbolaget. Licensrättigheterna överfördes efter utköpet till Y Intressenter AB 
efter att det bolaget hade bildats. Licensrättigheterna har senare överförts till Y AB. 
I samband med överlåtelsen av aktierna i Y Intressenter AB 1992 hjälpte C till med att ta 
fram texten till ett tilläggsavtal till licensavtalet. Detta gjorde han på uppdrag av vissa av 
ägarna i Y Intressenter AB (däribland dem) som vid detta tillfälle stod i begrepp att 
överlåta sina aktier i Y Intressenter AB. I tilläggsavtalet nedtecknades vissa 
överenskommelser som de och X Ltd tidigare hade träffat med Y AB om tillämpningen av 
licensavtalet. Licensavtalet hade vid den tidpunkten varit i kraft under några år. I detta 
sammanhang tog C också fram texten till ett pantsättningsavtal. Detta rörde också sådant 
som de och X Ltd och Y AB redan tidigare var överens om. C lämnade inte några råd till 
dem och X Ltd när dessa skriftliga överenskommelser ingicks med Y AB eftersom de 
redan själva hade gjort upp med Y AB om avtalsinnehållet. C lämnade inte heller några 
råd till Y Intressenter AB eller till Y AB. Skälen till att avtalstexterna togs fram var endast 
för att formalisera sådant som redan gällde mellan X Ltd och Y AB så att köparen fick 
skriftligt besked om detta. Som de kommer ihåg det togs avtalen fram på begäran av den 
amerikanske köparens juridiska rådgivare; köparen biträddes av en amerikansk 
advokatbyrå och av Advokatfirman Z. Texterna granskades av säljargruppens 
gemensamma ombud och av köparens ombud. Det är också möjligt att parternas 
finansiella rådgivare hade ett finger med i spelet när det gäller de här avtalen och att 
Advokatfirman Ö, som löpande hjälpte Y AB, kan ha granskat avtalen. Avtalen skrevs 
därefter på av dem för X Ltd:s räkning och av dåvarande styrelseordförande och VD för 
Y AB. Detta utgjorde, som nämnts, ett led i förberedelsen av överlåtelsen av aktier till den 
amerikanska köparen. C har efter överlåtelsen 1992 företrätt dem och X Ltd i relationen 
med Y AB. C har bl.a. biträtt X Ltd vid förhandling och ingående av flera tilläggsavtal till 
Licensavtalet. Y AB har i dessa ärenden representerats av ställföreträdare för bolaget och 
av olika juridiska rådgivare (bl.a. bolagsjurister hos Y AB:s ägarbolag). C har inte haft 
några uppdrag för Y AB. Inte någon gång har Y AB eller dess olika ägare vid sina 
kontakter med dem och X Ltd eller med C påstått att det skulle föreligga något hinder för 
C att företräda X Ltd när det gäller Licensavtalet eller i några andra affärsmässiga eller 
rättsliga relationer mellan dem, X Ltd och Y AB. Avtalsförhållandet mellan X Ltd och 
Y AB löpte i princip friktionsfritt under mer än 20 år och har varit mycket framgångsrikt 
för bägge parter. Hela Y AB:s verksamhet och marknadsposition har sin grund i deras 
uppfinning.  
 
2.1.5 Under 2012 fattade de misstanke om att Y AB inte hade redovisat och betalat royalty 
med korrekta belopp. X Ltd begärde därför att det skulle göras en revision av 
royaltyutbetalningarna i enlighet med bestämmelserna i Licensavtalet. C och 
Advokatfirman Q biträdde X Ltd i revisionen. Till en början var Y AB ganska 
tillmötesgående och samarbetade i revisionen genom att ta fram visst ekonomiskt 



material. Under våren 2013 sålde den dåvarande ägaren (det amerikanska analysföretaget 
Bolaget G) aktierna i Y AB till det danska företaget Bolaget H, som i sin tur ägs av 
Bolaget F. Efter Bolaget H:s/Bolaget F:s förvärv började Y AB att obstruera i revisionen. 
Bl.a. ställdes det upp olika ogrundade villkor och hinder för revisionen. Y AB krånglade 
kort sagt om allt. Det blev ganska snart uppenbart för dem att Y AB:s nya ägare inte ville 
lämna ut sådan information som var relevant för en bedömning av frågan om Y AB betalt 
korrekt royalty. Fram till våren 2013 betalade Y AB löpande ut royalty till X Ltd för all sin 
försäljning av produkter som byggde på deras uppfinning. Orsaken till revisionen var att 
de misstänkte att Y AB betalade för låg royalty på viss försäljning som skedde via 
dotterbolag samt via distributörer och franchisetagare. Samtidigt stod det klart att Y AB 
betalade royalty på all sin egen försäljning. Under andra halvåret 2013 drog Y AB utan 
förvarning ner royaltybetalningarna med ca 95 % på årsbasis. Det hade inte skett någon 
förändring av avtalsförhållandet eller i några yttre förhållanden, t.ex. att försäljningen gått 
ner eller att produkter lagts ner. Y AB:s åtgärd var, som det senare visade sig, föranledd av 
att man hade gjort en ny och egen tolkning av Licensavtalet. Y AB (eller rättare sagt dess 
nya ägare) menade med olika krystade resonemang att man inte längre behövde betala 
royalty för annat än vissa produkter på vissa marknader. Y AB påstod också att betalningar 
som Y AB gjort frivilligt under många år och som baserats på försäljningssiffror som 
Y AB själv tagit fram varit felaktiga och inte skulle ha gjorts. Enligt X Ltd:s bestämda 
uppfattning finns det ingen grund för Y AB:s åtgärd att nästan helt upphöra med att betala 
royalty. 
 
2.1.6 På grund av Y AB:s agerande och det resultat som trots allt kunde utläsas av 
revisionen framställde X Ltd omfattande krav på betalning mot Y AB, som har invänt mot 
kraven och t.o.m. påstått att X Ltd skulle vara återbetalningsskyldigt för redan betald 
royalty. Det har uppstått en tvist mellan X Ltd och Y AB om Licensavtalet. X Ltd har i 
tvisten företrätts av C och advokat D vid Advokatfirman Q. Y AB har i realiteten företrätts 
av Bolaget F:s amerikanska juridiska rådgivare men med biträde av A och B, som svenska 
lokalombud och språkrör. Dessutom företräddes Y AB under en kortare period också av 
Advokatfirman Ö parallellt med Advokatfirman Z. X Ltd och Y AB har angivit sina 
uppfattningar i tvisten och har haft olika kontakter. 
 
2.1.7 Under hösten 2014 bestämde parterna på förslag av Y AB att de skulle genomföra en 
medling för att se om det gick att hitta en lösning. Den 16 och 17 december 2014 hölls ett 
medlingssammanträde under ledning av en medlare. Medlingen ledde inte fram till någon 
förlikning men till att Y AB lämnade ett förlikningserbjudande som stod öppet fram till ett 
visst datum i mitten av januari 2015. Två dagar efter det att medlingssammanträdet 
avslutats skrev Y AB:s svenska ombud till C och påstod att C och Advokatfirman Q var 
förhindrade att företräda X Ltd på grund av jäv i förhållande till Y AB. Påståendet gick ut 
på att C skulle ha företrätt Y AB 1988 vid framtagande av licensavtalet. C tillbakavisade 
påståendet i ett brev av den 15 januari 2015. Det har därefter förekommit ytterligare 
korrespondens mellan Y AB:s svenska ombud och C i frågan om jäv. Y AB:s svenska 
ombud har i den korrespondensen lyft fram flera andra saker och påstått att även dessa 
skulle medföra jäv. De påståenden om jäv som görs är svepande och det verkar som om 
Y AB löpande har bytt ståndpunkt om vad som skulle utgöra grunden för att det föreligger 
jäv. C har kommenterat Y AB:s olika påståenden och har då bemötts av olika nya 
påståenden. Det är deras bestämda uppfattning att alla de påståenden om jäv som Y AB nu 
gör på ett sent stadium och i ett kritiskt skede i tvisten inte har någon verklig betydelse för 



Y AB utan endast utgör en förevändning för något annat. Som de ser det utgör detta endast 
ett led i en strategi från Y AB:s och deras ägares sida som går ut på att försvåra, fördyra 
och förhala så att X Ltd inte skall ha möjlighet att ta tillvarata sina legitima intressen i den 
tvist som uppstått. Det är som de ser det oanständigt att Y AB utan att säga något deltog i 
medlingen med vetskap om de omständigheter som man några dagar senare påstod skulle 
medföra jäv. Detta visar också hur Y AB egentligen ser på jävsfrågan, d.v.s. som ett vapen 
i den pågående tvisten och inget annat. Den tvist som uppstått mellan X Ltd och Y AB är 
omfattande och komplicerad. För att illustrera hur omfattande och komplicerad tvisten är 
och hur viktig den är för Y AB kan nämnas att Y AB företräddes av inte mindre än sju 
olika jurister vid medlingen, nämligen två jurister från Bolaget F:s amerikanska advo-
katbyrå, två svenska advokater från Advokatfirman Z, en bolagsjurist från Bolaget F, en 
bolagsjurist från Bolaget H och en bolagsjurist från Bolaget G. Bolaget F och Bolaget G 
är listade amerikanska bolag. Y AB, som rimligtvis kan vara den enda parten på andra 
sidan som kan ha något intresse i jävsfrågan, har under mer än 25 års tid känt till alla de 
omständigheter som man nu dragit fram och argumenterar kring. Det framgår av 
korrespondensen i jävsfrågan att Y AB bl.a. skulle ha ”hittat” information om sina egna 
angelägenheter i sitt eget arkiv. Y AB har under den långa tid (mer än 25 år) som C öppet 
företrätt V och W i deras relation med Y AB aldrig påstått att C haft ett klientförhållande 
med Y AB. Inte heller har det framförts någon invändning mot att X Ltd företräds av C. 
Den förvåning och indignation som Y AB nu uttrycker är som de uppfattar det endast ett 
spel för gallerierna i det rävspel som nu pågår rörande tvisten. Det bolag (Y AB) som de 
har känt och samarbetat med i mer än 25 år har nog ganska lite med det spelet att göra. 
 
2.1.8 C har med utgångspunkt från de olika påståenden som Y AB gjort och det underlag 
som finns tillgängligt gjort bedömningen att det sannolikt inte föreligger en 
intressekonflikt som medför hinder för honom och Advokatfirman Q att företräda X Ltd i 
ärendet. C har dock förklarat för dem att det inte kan ges några definitiva svar i frågan. 
Skälet till det är att vissa av de saker som Y AB tagit upp berör typiskt sett svårbedömda 
frågor och att det inte finns någon tillgänglig praxis i Advokatsamfundets Disciplinnämnd 
eller några uttalanden i kommentarer till reglerna som kan ge tydlig vägledning. Till detta 
kommer frågan om hur biträdet med avtal år 1992 skall bedömas vilket är en sak som 
Y AB inte tagit upp annat än i förbigående. Det enda säkra besked som C under rådande 
förhållanden kunnat lämna är att det endast är Disciplinnämnden som kan ge ett bindande 
svar på frågan om det föreligger en intressekonflikt. C har förklarat för dem att om 
Disciplinnämnden vid en prövning skulle komma fram till att det föreligger en 
intressekonflikt så kan inte C och Advokatfirman Q fortsätta med att biträda X Ltd i 
tvisten. De och X Ltd har största förtroende för C och Advokatfirman Q. C har under en 
mycket lång tid biträtt X Ltd när det gäller avtalsrelationen med Y AB. C och 
Advokatfirman Q har dessutom biträtt X Ltd i den konkreta tvist som uppstått på senare 
tid. Y AB gjorde sin invändning om jäv först i slutet av december 2014. Vid den tid-
punkten hade Advokatfirman Q lagt ner ett omfattande arbete med att utreda och bedöma 
läget i tvisten. Denna är nu inne i det kritiska skedet att X Ltd:s nästa steg är att inleda ett 
rättsligt förfarande mot Y AB om inte parterna inom kort kan komma fram till en 
uppgörelse. Allt det här är Y AB och dess nuvarande ägare väl medvetna om. C har också 
förklarat att han och Advokatfirman Q har en skyldighet att lojalt fortsätta att företräda 
X Ltd om huvudmannen vill det och att detta innebär att C och Advokatfirman Q inte får 
avträda uppdraget om det inte föreligger en saklig grund för detta, dvs. att det faktiskt 
föreligger en sådan jävssituation i förhållande till Y AB som utgör hinder. Det är deras 



bestämda uppfattning att C och Advokatfirman Q skall fullfölja sitt uppdrag att företräda 
dem mot Y AB om det inte har klarlagts att det föreligger en sådan jävssituation som för-
hindrar detta. Y AB har trots de upprepade påståendena om att det skulle föreligga jäv för 
C och Advokatfirman Q inte, såvitt de känner till, gjort någon anmälan om detta till 
Advokatsamfundet. De antar att det beror på att Y AB av taktiska skäl vill spara detta 
vapen till ett tillfälle då man bedömer att detta skulle göra störst skada för X Ltd. 
 
2.1.9 Som framgått av redogörelsen har de och X Ltd hamnat i ett dilemma som innebär 
att de inte vet hur de och X Ltd skall kunna agera på bästa sätt för att tillvarata sina in-
tressen och att detta beror på yttre förhållanden som de inte själva kan påverka. De har 
den största respekt för de regler som gäller för advokaters verksamhet när det gäller t.ex. 
jäv men har svårt att acceptera att dessa regler skall kunna användas som självständiga 
och taktiska vapen i en pågående tvist. De vill gärna fortsätta att anlita C och 
Advokatfirman Q men kan inte få ett entydigt svar på frågan om det föreligger jäv och hur 
denna fråga kommer att bedömas om det blir en prövning i Disciplinnämnden. De och 
X Ltd är inte i en sådan situation att de kan ta det säkra före det osäkra och utse ett annat 
ombud för att nödtorftigt lösa den situation som de hamnat i genom Y AB:s agerande. 
Detta skulle medföra stora besvär, kostnader och tempoförluster för dem i tvisten med 
Y AB. Med de stora och viktiga värden som står på spel för dem och X Ltd skulle detta 
kunna bli förödande. Och det är precis en sådan situation som Y AB vill åstadkomma. Om 
man skärskådar Y AB:s ombuds brev i jävsfrågan så kan man se att man här kopplar ihop 
jävsfrågan med själva tvisten i det att man säger att man gärna vill lösa tvisten genom en 
förlikning men att man inte är beredd att kommunicera med dem om de företräds av 
Advokatfirman Q. I det sista brevet går man så långt att man samtidigt implicit skisserar 
den nivå där man är beredda att förhandla kring. Det är för dem uppenbart att man 
härigenom vill försöka förmå X Ltd att träffa en förlikning på en lägre nivå än man annars 
skulle ha accepterat, dvs. att man vill få en rabatt på grund av jävsinvändningen. Som de 
ser det är det precis det som Y AB:s agerande går ut på. 
 
2.2 Yttrande av A och B  
 
A och B har i yttrande den 15 april 2015 till styrelsen över skrivelsen från V och W anfört 
i huvudsak följande. (Yttrandet innefattar även en anmälan mot C, se avsnitt 4.) 
 
2.2.1 Den bakomliggande tvisten handlar om tolkningen av ett patentlicensavtal 
(”Licensavtalet”) som ingicks den 22 december 1988 och till vilket ett antal tilläggsavtal 
förekommer. C har uppgett att han har skrivit Licensavtalet och påstår att han därför vet 
hur det skall tolkas. Y AB bestrider bestämt den tolkning som C företräder för X Ltd:s 
räkning. Jävsfrågan i tvisten mellan X Ltd och Y AB aktualiseras eftersom C vid tiden för 
Licensavtalets ingående företrädde inte bara V och W eller X Ltd utan hela det dåvarande 
konsortiet av ägare till det som nu är Y AB. I hans uppdrag har även ingått att tillse att 
Y AB genom Licensavtalet erhöll just de immaterialrättigheter som är föremål för tvisten 
mellan X Ltd och Y AB. Vidare förefaller C senare ha agerat på uppdrag av Y AB och 
dess ägare i samband med ett tilläggsavtal till Licensavtalet. Eftersom C har agerat även 
för Y AB och tillgodosett dess intressen i dessa för bolaget affärskritiska frågor så kan C 
och Advokatfirman Q inte nu agera mot Y AB i frågor som rör just tolkningen av 
Licensavtalet. Det är fråga om ett sakjäv som diskvalificerar C och hela Advokatfirman Q 
från att agera mot Y AB. 



 
2.2.2 Det förefaller inte vara tvistigt att C företrädde och agerade för ägarkonsortiet som 
låg bakom Y AB:s bildande i samband med utköpet och upprättandet av Licensavtalet den 
22 december 1988. C, och hans dåvarande principal på Advokatfirman R, företrädde en 
investerargrupp, d.v.s. de tilltänkta ägarna av ett bolag, som ville köpa Y AB från dess 
dåvarande ägare, Bolaget I. I denna investerargrupp ingick V och W, X Ltd och andra 
fysiska och juridiska personer. De planerade att genomföra utköpet via ett nyligen bildat 
bolag, Y Intressenter AB, som kom att bli moderbolag till målbolaget (dåvarande Y AB). 
Y AB fusionerades sedan in i Y Intressenter AB, vilket sedan firmaändrades till Y AB. 
Y AB i dag är samma juridiska person som det bolag som köpte målbolaget år 1988 och 
som samtidigt blev licenstagare under Licensavtalet. Licensavtalet med X Ltd var 
hörnstenen i hela transaktionen. Genom transaktionen ville investerarna skapa ett samägt 
fristående företag för att kommersialisera den patenterade teknologin under en licens från 
X Ltd. I detta hade samtliga investerare samma intresse, ett intresse som därtill var 
oskiljbart från det intresse som bolaget genom vilket investeringen gjordes, Y AB, hade. 
C skrev Licensavtalet på instruktion från samtliga investerare eller åtminstone med deras 
goda minne och med den gemensamma utgångspunkten att han därvid tillgodosåg såväl 
deras som Y AB:s intressen. Y AB hade inte något eget juridiskt ombud i saken. C:s 
påstående att han aldrig företrätt Y AB eller dess intressen är baserat på en alltför snäv 
analys av honom. Hans analys belyser därför inte på ett korrekt sätt hans inblandning i 
saken. 
 
2.2.3 C agerade vid den här tidpunkten i alla investerarnas, och även Y AB:s, intresse. Han 
uppmärksammade då tydligen inte de svårigheter som detta kan medföra om det senare 
uppstår meningsskiljaktigheter mellan investerarna, mellan X Ltd och investerarna, eller 
mellan investerarna/X Ltd och Y AB. Vid tidpunkten för affärens genomförande var 
samtliga på köparsidan överens och delade samma målsättning, och deras eventuella 
separata intressen beaktades inte av C eller någon annan, i vart fall inte gällande 
Licensavtalet. Investerarna inklusive X Ltd, Y AB och målbolaget ingick uppenbarligen i 
samma intressesfär. Information från Y AB pekar på att C bland annat också deltog i 
upprättandet av ett aktieägaravtal mellan investerarna. Det här sättet att agera – d.v.s. att 
företräda samtliga investerares och även Y AB:s intresse – verkar ha upprepats år 1992 i 
samband med att, såsom det framgår av skrivelsen till samfundet, C återigen agerade i 
samtliga investerares och även Y AB:s intresse genom att upprätta och få tilläggsavtal ”2” 
(till Licensavtalet) mellan X Ltd och Y AB på plats. Att flera parter kommer överens om 
att ingå avtal och ha samma juridiska ombud är normalt inte något problem och inte heller 
uppenbart i strid med de etiska reglerna. Dock, om det senare uppstår meningsskiljaktig-
heter mellan de berörda parterna så är det väletablerad praxis att ombudet i det ursprung-
liga ärendet inte kan agera mot någon av de berörda parterna i saken. Det har i en sådan 
situation ingen betydelse att det har förflutit lång tid eftersom det inte i grunden är en 
lojalitetsfråga utan en fråga om sakjäv. Som tidigare beskrivet så handlar tvisten mellan 
X Ltd och Y AB om mycket stora monetära krav och tolkningen av Licensavtalet är 
kärnfrågan i tvisten. Att låta C, eller annan vid Advokatfirman Q, företräda X Ltd mot 
Y AB är vid angivna förhållanden oacceptabelt eftersom C (och därmed hans kollegor) 
inte bara kan vägleda och ge råd till X Ltd vad avser det sakliga innehållet i Licensavtalet, 
utan även vittna om hur Licensavtalet skall tolkas. Allt detta är naturligtvis till uppenbar 
nackdel för Y AB. 
 



2.2.4 Y AB:s skada förvärras av att C och hans klienter är de enda kvarvarande personerna 
som har varit med från början, med tillgång till all den relevanta informationen – och 
sannolikt även till potentiellt relevanta dokument – om just Licensavtalet. Y AB såldes av 
de ursprungliga aktieägarna, investerarna, till det amerikanska Bolaget J år 1992, såldes 
igen till svenskt investmentbolag år 1999, såldes till det amerikanska Bolaget G år 2007 
och såldes slutligen år 2013 till det danska Bolaget H som är ett dotterbolag till det 
amerikanska Bolaget F. Genom varje försäljning har bolaget, dess ägare och ledning 
kommit att bli mer och mer distanserade från de ursprungliga händelserna och 
informationen. Detta förklarar också varför ingen förrän nu – när tvist är under uppsegling 
och granskning av alla bakomliggande förhållanden har blivit erforderlig – har ifrågasatt 
att C har företrätt X Ltd som motpart till Y AB genom alla dessa år. Ingen av de senare 
ägarna har känt till C:s ursprungliga inblandning i saken. Vissa relevanta dokument från 
den aktuella tidpunkten är inte tillgängliga för Y AB. Y AB har dock återfunnit ett antal 
relevanta dokument, såsom fakturor från C:s och E:s (även han på Advokatfirman Q) 
tidigare advokatfirmor, vilka visar att dessa utförde juridiskt arbete för Y AB i direkt 
anslutning till 1988 års transaktion varigenom Y AB:s verksamhet påbörjades och 
Licensavtalet trädde i kraft. Vidare har Y AB även påträffat andra dokument som visar att 
C agerade som ombud för Y AB under den relevanta tidsperioden. De utgår från att C 
och/eller hans klienter alltjämt innehar övriga relevanta dokument som i förekommande 
fall erfordras för att komplettera bilden. 
 
2.2.5 V och W påstår att Y AB har väckt denna jävsfråga på grund av strategiska 
överväganden och inte på grund av en ärligt menad uppfattning att en intressekonflikt 
föreligger. Vidare påstås att frågan om sakjäv inte har rests inom rimlig tid, d.v.s. Y AB 
påstås ha känt till dessa förhållanden sedan tidigare. Inget av dessa påståenden är sant. 
Den information som ursprungligen gav upphov till misstanke om en potentiell jävsfråga 
uppdagades under förberedelserna inför och kort före en flera dagar lång 
medlingsförhandling i mitten av december 2014. Eftersom det hade lagts ned avsevärd tid 
och stora kostnader på att förbereda medlingen, så beslutade Y AB (i) att det behövde 
genomföras ytterligare utredning, och (ii) att inte väcka frågan före eller under medlingen 
för att inte störa densamma. Y AB valde i stället att fokusera på sakfrågorna i tvisten i ett 
försök att nå en förlikning. För det fall en förlikning hade kunnat nås hade jävsfrågan 
sannolikt varit överspelad. När medlingen emellertid inte resulterade i en förlikning och 
eftersom ett skiljeförfarande påkallat av X Ltd motsågs som nästa steg i tvisten beslutade 
dock Y AB därefter att söka klarlägga alla relevanta fakta om jävsfrågan, vilket också 
skedde. Dessa förhållanden har sedermera redovisats i korrespondensen ombuden 
emellan. Tvärtemot påståendet att Y AB på något sätt har försökt utnyttja jävsfrågan i 
förhandlingen med X Ltd så har Y AB föredragit att inte förhandla vidare förrän 
jävsfrågan är löst. 
 
2.2.6 De mottog skrivelsen från Advokatsamfundet den 1 april 2015. Vid den tidpunkten 
hade det redan planerats för ett konferenssamtal den 9 april 2015 med deras huvudman för 
att besluta om en anmälan i denna sak till Advokatsamfundet. Y AB hade då utan 
framgång försökt lösa jävsfrågan genom underhandskontakter mellan ombuden, men det 
hade varit resultatlöst. Att inge en anmälan var nästa naturliga steg för och det enda sättet 
att slutligt lösa frågan. 
 



2.3 Ytterligare yttrande av A och B 
 
Sedan A och B förelagts att slutföra sin talan har de inkommit med en begäran om 
precisering av i vilka hänseenden de förväntas yttra sig mot bakgrund av styrelsens beslut 
att uppta ett disciplinärende mot dem. Kansliet har svarat att de frågeställningar som 
ligger till grund för anhängiggörandet av disciplinärendet är: otillbörlig påverkan på 
motpartsombudet genom hot om disciplinanmälan, vägran att under förevarande 
omständigheter förhandla med motpartsombudet och att i processtaktiskt syfte söka 
förhindra motpartsombudet att utföra sitt uppdrag med allvarlig olägenhet för dennes 
klient. 
 
A och B har i yttrande den 8 maj 2015 anfört i huvudsak följande. 
 
2.3.1 I Skrivelsen från V och W påstås att A och B skulle ha framfört påståenden om jäv 
som är ”svepande”. De håller inte med om detta. Påståenden har varit så pass precisa som 
det underlag de har haft tillgång till har medgett och det kan inte råda någon tvekan hos 
mottagaren, C, vad de har avsett. De har dock befunnit sig i ett informationsunderläge i 
förhållande till honom eftersom de inte vet alla omständigheter, vilket han gör, och de har 
inte tillgång till allt underlag, vilket de har anledning tro att han har. Samtidigt har de haft 
tillräcklig information för att deras påstående om jäv har varit befogat. Att avisera 
motsidan om att fråga om jäv har uppkommit och kan komma att underställas 
Advokatsamfundet för prövning är inte otillbörligt. I stället är det en kollegial och adekvat 
åtgärd. Därtill är ju ytterst en prövning av samfundet den enda till buds stående åtgärden 
för att få en slutlig bedömning till stånd. Fråga är alltså inte om något försök till otillbörlig 
påverkan av motpartsombudet (eller dennes huvudman). Det påstås även att de ”löpande 
har bytt ståndpunkt”. Inte heller det håller de med om. De har hållit fast vid samma 
ursprungliga förhållande, nämligen att C har författat det aktuella Licensavtalet – vilket 
dessutom är hans egna uppgifter – och gjort gällande att han gjort så på uppdrag av 
Y Intressenter AB eller i vart fall (också) för dess räkning. De har förhållit sig till den 
information som de fått fram och har försökt göra en så långt möjligt neutral och objektiv 
värdering av denna information. 
 
2.3.2 Det påstås även att det de har påtalat ”inte har någon verklig betydelse för Y AB utan 
endast utgör en förevändning för något annat.”. Detta är såvitt de kan bedöma inte riktigt. 
De har redogjort för vad de har kommit fram till för sin huvudman och företrädarna för 
Y AB har blivit starkt bekymrade av vad denna information har indikerat. 
Klientföreträdarna är erfarna jurister och känner väl till begreppet intressekonflikt som i 
grunden ser likadan ut i flertalet västerländska jurisdiktioner. Klientföreträdarnas 
bedömning har, liksom deras, varit att en intressekonflikt föreligger. Y AB har därefter 
gjort en egen genomgång av sina arkiv och har funnit ytterligare dokumentation som har 
underbyggt den bedömningen. Det påstås att invändningen om jäv utgör ett ”led i en 
strategi som går ut på att försvåra, fördyra och förhala så att X Ltd inte skall ha möjlighet 
att ta tillvara sina legitima intressen …”. Detta vore i så fall en strategi som de inte känner 
till. Ingen har ens antytt något annat till dem än att frågan om jäv är och handlar just om 
jäv. Varför Y AB deltog i medlingen utan att redan då väcka frågan har de redan förklarat i 
föregående yttrande. Det fanns visserligen då uppgifter som tydde på att intressekonflikt 
förelåg, vilka de hade fått fram inom ramen för sina förberedelser inför medlingen. De 
hade dock inte tillgång till alla de dokument eller all den information som de senare skulle 



komma att få fram och det bestämdes, av deras klient, att tills vidare lägga denna fråga åt 
sidan och att ge medlingen en ärlig chans. De utredde inte jävsfrågan vidare då utan 
koncentrerade sig på förberedelser för medlingen. Hur de därmed skulle ha använt 
jävsfrågan som ett ”vapen” i den pågående tvisten, kan de inte förstå. Gällande påståendet 
om förhalning kan det vara värt att notera att X Ltd började framföra ifrågasättanden 
gällande Licensavtalet redan hösten 2012 och krav tidigt 2013 men har ännu inte påkallat 
skiljeförfarande, vilket hela tiden har stått dem till buds. I stället har man överöst Y AB 
med skriftliga krav som ideligen har skruvats upp, till nivåer som i dag är astronomiska. 
Det har dock stått X Ltd fritt att påkalla skiljeförfarande när som helst och därtill biträtt av 
C, även i tiden efter det att de väckte jävsfrågan i december 2014. Det påstås på samma 
tema att fråga är om ”ett spel för gallerierna” och ett ”rävspel”. Återigen, så har de alls 
inte uppfattat situationen eller motiven hos deras huvudman och dess företrädare. I stället 
är dessa genuint bekymrade över att en advokat som en gång i tiden medverkade till att 
Y AB blev licenstagare under det aktuella Licensavtalet och som författade detsamma och 
som därvid även – såvitt dessa företrädare för huvudmannen och de såsom ombud kan 
förstå – har måst företräda även Y AB:s intressen, nu företräder X Ltd och använder vad 
han då erfor i tvist mot Y AB. 
 
2.3.3 Det påstås vidare att de ”kopplar ihop jävsfrågan med själva tvisten …”. Härmed 
söker man såvitt de förstår antyda att fråga är om någon slags otillbörlig påtryckning från 
deras sida. Detta bestrids. De anser till att börja med, mot bakgrund av vad de redan fram-
fört, att påståendet om jäv har fog for sig. Något otillbörligt kan därmed knappast ligga i 
att söka utreda den frågan och påtala deras uppfattning. Därtill har de varit noga med att 
just inte ”koppla ihop” jävsfrågan med tvisten i sak. De har aldrig så mycket som ens an-
tytt att Y AB är berett att avstå från att lyfta jävsfrågan om X Ltd ”nöjer sig” med ett visst 
lägre belopp än det X Ltd kräver eller gör annan eftergift. Tvärtom medverkade Y AB 
lojalt vid medlingen och framförde inte heller där något liknande. Eftersom X Ltd då inte 
ens visste att de hade information som tydde på en intressekonflikt, har det från X Ltd:s 
utgångspunkter inte kunnat uppfattas vara fråga om någon påtryckning. Därefter har inga 
förhandlingar förekommit. Vad de i stället har framfört är att deras huvudman vill lösa 
jävsfrågan före det att de eventuellt återupptar förlikningsdiskussioner. I detta ligger inget 
otillbörligt. Någon annan ordning är överhuvudtaget svårt att tänka sig. Huruvida fortsatta 
förlikningsdiskussioner alls är meningsfulla vet de inte, avståndet mellan parterna är 
mycket stort, men det kommer Y AB att ta ställning till när jävsfrågan är löst. Därmed har 
de ju just gett uttryck åt att de vill hålla dessa två saker åtskilda. Hur skulle det kunna vara 
en otillbörlig påtryckning på motpartsombudet eller hans klient att deras klient inte vill 
föra förlikningsdiskussioner före det att jävsfrågan är löst? I vilken annan ordning skulle 
jävsfrågan kunna lösas? Knappast den omvända i alla fall, det torde stå klart. Jävsfrågan är 
ingen förhandlingsfråga, den är binär. Att fortsätta förhandla utan att denna fråga är löst, 
d.v.s. parallellt försöka lösa jävsfråga och tvisten, framstår som betänkligt eftersom det 
just då skulle kunna uppkomma synliga eller osynliga kopplingar mellan frågorna. Lika 
viktigt som det är för deras klient att inte ha ett ombud på motsidan som man uppfattar 
som jävigt, är det givetvis för motsidan att ha ett ombud som kan agera fritt från sådana 
misstankar och eventuella konsekvenser av att jäv bedöms föreligga. Att jävsfrågan har 
blivit aktuell samtidigt som det föreligger en ”riktig” tvist mellan parterna är inte heller 
konstigt. Det är väl normalt då som frågan om intressekonflikt aktualiseras. 
 



2.3.4 Sammanfattningsvis, de känner inte till någon strategi eller liknande som syftar till 
något otillbörligt, såsom påtryckning eller annat. De har redovisat information som de har 
påträffat i december 2014 och som deras huvudman med fog har reagerat starkt på. Detta 
har lett till ytterligare efterforskningar som har gett stöd åt det de först noterade. De har 
försökt tillgodose sin huvudmans intressen på bästa sätt genom ett antal underhands-
kontakter med C snarast därefter, lite trevande till en början – det medges – med möjlighet 
för denne att förklara, men därefter alltmer koncist och ifrågasättande i takt med att denne 
snarast har försökt att undvika själva kärnfrågan. Att de av kollegiala hänsyn har försökt 
lösa frågan underhand och inte som första åtgärd har ingivit en anmälan till samfundet 
mot C kan inte vara otillbörligt. Som de har förklarat i föregående yttrande, hade Y AB 
långt gångna planer på att göra en egen anmälan kort efter påsk, då de i stället fick del av 
skrivelsen från V och W. Påståendet om att detta är en efterhandskonstruktion av dem är 
oriktigt. 
 
2.4 Ytterligare yttrande av V och W 
 
V och W har den 20 maj 2015 i yttrande över As och Bs senaste yttrande vidhållit sin 
tidigare framförda kritik mot dem. 
 
 
3. Ärende X Ltd m.fl. ./. A och B 
 
3.1 Anmälan 
 
X Ltd jämte V och W har i anmälan, som inkom till Advokatsamfundet den 29 april 2015, 
riktat anmärkningar mot A och B avseende otillbörligt agerande i tvisten mellan X Ltd och 
Y AB genom otillbörliga påtryckningar på X Ltd och dess ägare genom ogrundade 
jävsinvändningar mot deras ombud C och vägran att förhandla med honom eller annan 
advokat vid Advokatfirman Q. 
 
3.2 Utvecklig av anmälan 
 
V och W har anfört bl.a. följande. 
 
3.2.1 Agerandet från As och Bs sida sker i syfte att förmå X Ltd och dess ägare att förlikas 
på helt andra nivåer än vad som skulle kunna förväntas vid en ”ren” tvist. Samtidigt har 
ombuden självfallet varit medvetna om att varje månad som förflutit sedan deras 
uppdragsgivare inställt betalningarna till X Ltd orsakat X Ltd och dess ägare stor 
ekonomisk skada. När det gäller jävsfrågan har ett genomgående tema varit att man säger 
att man har olika dokument som visar på att C inte talar sanning, men några sådana 
dokument har man inte kunnat visa dem. Dessutom har i stort sett varje påstående som C 
bemött lett till ett nytt påstående om något annat. – Som de tidigare angett har de och 
X Ltd sedan år 1988 anlitat C. Han har genom åren gett dem och X Ltd råd i ett stort antal 
ärenden som gällt X Ltd:s verksamhet, bl.a. i förhållande till Y AB. Om slutsatsen skulle 
bli, med vetskap om att Y AB och dess tidigare ägare och företrädare inte någonsin riktat 
några påstående om intressekonflikt mot C under mer än 25 år, att C inte längre kan 
företräda dem i tvisten skulle följderna för dem och X Ltd enligt deras mening sakna all 
proportion och rimlighet. Detta särskilt då det enligt deras uppfattning aldrig har varit 



någon tvekan från Y AB och dess tidigare företrädare om vilka uppgifter C i verkligheten 
utfört och för vem. Det är först genom Y AB:s nya ägare Bolaget F och Bolaget H som 
påståenden om andra sak- och lojalitetsförhållanden kommit upp. Dessa påståenden har 
också mer än något annat varit taktiskt fördelaktiga för A och B att lägga fram i den 
aktuella tvisten med deras uppdragsgivare. 
 
3.2.2 Enligt deras mening har C och Advokatfirman Q ansträngt sig och lagt stor möda på 
att på ett ärligt och rättframt sätt förklara de händelser som ägde rum under perioden 
1988–1992. De som var med på denna resa kan inte annat än instämma i C:s och 
Advokatfirman Q:s beskrivning av historien. A och B har bemött dessa förklaringar med 
arroganta avfärdanden och, vad värre är, ytterligare missförstånd och slutledningar av 
händelseförloppet som uppenbarligen medvetet förvränger och utelämnar delar som 
anmälarna vet har inträffat. Det läggs även till saker som anmälarna vet inte har inträffat, 
vilka därför bara kan vara A:s och B:s egna gissningar om vad som kan antas ha hänt. 
Dessa tolkningar har sedan presenterats som faktiska omständigheter och t.o.m. påståtts 
vara ostridiga av A och B. Detta samtidigt som man frekvent talar om att man inte alls kan 
veta vad som utspelade sig eftersom man inte har tillgång till någon person som var med 
på den tiden. Hur dessa två sätt att förhålla sig i frågan, och givet att tolkningarna av en 
händelse alltid faller ut till deras och X Ltd:s nackdel, kan existera parallellt och stundtals 
växelvis har de mycket svårt att förstå. De menar att det tydligt framgår, av såväl A:s och 
B:s agerande samt den skriftväxling som de tidigare gett in till Advokatsamfundet, att man 
har försökt skapa en situation där X Ltd skulle tvingas förlora sitt ombud och därmed vara 
mer eller mindre tvunget att gå med på en förlikning som skulle vara mer fördelaktig för 
deras uppdragsgivare. Faktum är att A och B, sedan påståendet om jäv först framställdes, 
har vägrat att kommunicera med C om annat än just jävet. Diskussionerna om tvisten i 
övrigt har man undvikit, vilket ändå inte hindrat dem från att be X Ltd att presentera ett 
bud om förlikning och t.o.m. ange i vilket härad ett sådant bud borde vara. Påståendena 
om att man ville lägga ärendet åt sidan tills jävsfrågan var löst stämmer alltså inte överens 
med hur de agerat i verkligheten. Detta påstående gällde alltså bara i förhållande till C och 
Advokatfirman Q. Förlikningsförhandlingar med X Ltd, och att ”runda” C och 
Advokatfirman Q, var tydligen ändå fortfarande av intresse för A och B.  
 
3.2.3 Det är deras bestämda uppfattning att A och B medvetet har obstruerat och valt att 
missförstå C:s förklaringar av en enda anledning, nämligen att dra ut på tiden och på så 
sätt försätta X Ltd i en sämre situation än annars. De förstår att man i domstol kan kosta 
på sig att komma med påståenden om möjliga fakta i första, andra och t.o.m. tredje hand 
för att positionera sig fördelaktigt i tvisten. De kan däremot inte förstå att man medvetet 
tillämpar samma taktik om jävspåstående, något som måste vara föremål för ”rent spel” i 
en helt annan omfattning och grundas på fakta som advokaten känner till och inte på 
gissningar och önsketänkande. Trots detta har A och B på ett omfattande och för dem 
påfrestande sätt försökt ”koka soppa på en spik” för att manövrera ut C och 
Advokatfirman Q för att pressa X Ltd till att ingå en förlikning på Y AB:s (egentligen 
Bolaget F:s) villkor. A och B har självfallet varit medvetna om att varje månad som 
förflutit sedan deras uppdragsgivares inställande av betalningarna till X Ltd orsakat stor 
ekonomisk skada. De har förstått att advokater skall driva ärende med omsorg och 
skyndsamhet m.m. och att advokater inte skall främja orätt, men enligt deras uppfattning 
är agerandet från A och B medvetet det rakt motsatta och till direkt skada för X Ltd och 
dem. 



 
3.3 Yttrande av A och B 
 
A och B har i yttrande den 8 maj 2015 över anmälan bestritt att de har åsidosatt god 
advokatsed och vidare anfört i huvudsak följande. 
 
3.3.1 Åtgärden att tillskriva advokat D kan man naturligtvis försöka misstänkliggöra och 
utmåla som ett försök att ”förbigå” C. Men det var inte avsikten. C och D företräder 
dessutom gemensamt X Ltd och det föresvävade inte dem att D inte skulle föra deras 
synpunkter vidare till C och X Ltd. Bakgrunden till e-mailet var följande. De ansåg att de 
dittills inte hade fått några begripliga svar från C, utan att han i stället ”duckade” och 
undvek den ”hårda frågan”. De har inte tidigare haft yrkeskontakt med C och känner 
honom inte, men A har haft icke obetydlig yrkeskontakt med D genom åren. A och D har 
dessutom gemensamma bekanta och har träffats socialt vid flera tillfällen. De bestämde 
därför att A skulle ringa D för att resonera lite informellt kollegor emellan. D träffas ju av 
jävsinvändningen på samma sätt som C, om deras uppfattning om sakjäv har fog för sig. 
När A ringde svarade D att han var upptagen och skulle ringa åter om en stund. Det gjorde 
han emellertid inte. Därför skrev A e-mailet. Syftet var inte otillbörligt, tvärtom. Det var 
ytterligare ett försök att lösa denna fråga underhand på bästa sätt, kollegor emellan. 
 
3.3.2 Påståendet att de har ägnat sig åt något som närmast måste uppfattas som ”utpress-
ning” förstår de inte och kan inte hålla med om. Det påpekas även att advokater skall 
driva ärende med omsorg och skyndsamhet m.m. och att advokater inte skall främja orätt 
och antyds att de därvidlag skulle ha brustit. De har ingen skyldighet, i förhållande till 
motparten, att driva ärendet skyndsamt. De agerar på det sätt och i den takt som deras hu-
vudman instruerar dem. De har dock agerat så skyndsamt som omständigheterna har med-
gett. Det är ingen hemlighet att deras klient, Y AB, har sålts av Bolaget G till Bolaget F 
och att dessa har ett med målbolaget gemensamt intresse av denna sak. Detta leder med 
nödvändighet till att det är många beslutsfattare inblandade, därtill i andra länder. Det gör 
beslutsvägarna längre och behovet av att samråda och förklara större, särskilt i förhållande 
till dem som är från andra länder och obekanta med vår ordning. De avlät sitt första brev i 
saken kort före julhelgerna, men fick inte svar förrän den 15 januari 2015. Därefter har 
ytterligare några rundor av skriftväxling förekommit. Den tidsutdräkt som detta medfört är 
inte anmärkningsvärd med tanke på vad saken rör. De har även agerat med omsorg, främst 
dock om deras huvudmans intressen. På vilket sätt de skulle ha främjat orätt kan de inte 
förstå. De bestrider att de har främjat eller försökt främja orätt. 
 
3.3.3 Att X Ltd har en helt annan uppfattning om existensen av och bärigheten i de an-
språk som riktas mot Y AB än vad Y AB har ligger i sakens natur. Y AB har dock betalat 
det man anser att Licensavtalet föreskriver och mer än man borde ha gjort under ett antal 
år. Påståendet om att de på något sätt skulle ha ”orsakat … stor ekonomisk skada” innebär 
ett föregripande av tvisten i sak. Y AB:s uppfattning, som de delar, är att X Ltd mer än väl 
har fått den ersättning som Licensavtalet föreskriver. 
 
3.3.4 Det anförs vidare att de hävdat innehav av vissa dokument ”… men några sådana 
dokument har man inte kunnat visa oss.”. De är oklara över vilka som avses med ”oss”. 
De har av lätt insedda skäl inte haft direktkontakt med V och W. De har dock inte påstått 



att de har dokument som de inte innehar. När tillfälle därtill ges, kommer de att ge in alla 
de relevanta dokument de har i det parallellt pågående disciplinärendet mot C. 
 
3.3.5 Det de anförde i slutet av deras brev den 9 mars 2015 var inte ett försök till otillbör-
lig påtryckning, utan blott ett upprepande av besked som rörande saken lämnats redan 
under medlingen (och dessförinnan). Om man läser brevet noggrant så innehåller det inget 
annat än ett besked att Y AB inte är intresserat av en förlikningslösning ens i närheten av 
ens hälften av X Ltd:s anspråk, vilket också klargjordes under medlingen, att Y AB därför 
inte tror på fortsatt medling (vilket X Ltd hade föreslagit trots att medlingen formellt hade 
avslutats) och att Y AB föredrar att först lösa frågan om intressekonflikt. Häri ligger inget 
otillbörligt, endast ett klart besked från deras huvudman. 
 
3.4. Genmäle av X Ltd m.fl. 
 
V och W har den 20 maj 2015 inkommit med genmäle, varvid de vidhållit sin tidigare 
framförda kritik mot A och B. 
 
 
4. Ärende Y AB ./. C 
 
4.1 Anmälan 
 
Y AB har genom ombuden A och B i anmälan den 15 april 2015 riktat anmärkning mot C 
för att denne företrätt X Ltd m.fl. i tvisten med Y AB trots att han på grund av 
intressekonflikt varit förhindrad att företräda X Ltd mot Y AB. 
 
4.2 Utveckling av anmälan 
 
Se avsnitt 2.2 
 
4.3 Yttrande av C 
 
C har i yttrande över anmälan den 7 maj 2015 tillbakavisat anmärkningen och vidare 
anfört i huvudsak följande. 
 
4.3.1 A och B framförde den 19 december 2014 påståendet om att han liksom hans 
kollegor vid Advokatfirman Q på grund av en intressekonflikt är förhindrade att företräda 
X Ltd i tvisten med Y AB. Detta påstående föranledde en relativt omfattande 
korrespondens mellan honom och A och B (och därutöver vissa påpekanden som A gjorde 
i ett e-postmeddelande till D hos Advokatfirman Q). I den korrespondens som förekommit 
har han utförligt kommenterat och bemött de olika påståenden som A och B successivt 
lämnat i fråga om den påstådda intressekonflikten. Han åberopar i ärendet denna 
korrespondens.  
 
4.3.2 De uppgifter som han lämnat i korrespondensen bygger på de minnesbilder han har 
samt på de utredningar han kunnat göra om händelser under perioden 1988 till 1992 som 
A och B hänför sig till och i övrigt. Vissa sakuppgifter har också kontrollerats genom 
kontakter med personer som var med under den aktuella tiden: S, ordförande i 



Y Intressenter AB, V och W. Dessa personer har bekräftat att de uppgifter som angivits 
och som berör dessa personer är korrekta och stämmer överens med deras minnesbilder 
och med de underlag som de har tillgång till. 
 
4.3.3 De uppgifter som A och B lämnar är i flera avseenden felaktiga såvitt angår de 
faktiska förhållandena och synes i väsentliga avseenden bygga på spekulationer och egna 
slutsatser om betydelsen av olika faktiska omständigheter som de ansett sig kunna 
identifiera. Faktum är, vilket de själva framhållit, att ingen av dem eller någon person hos 
deras nuvarande uppdragsgivare och uppgiftslämnare (Bolaget F, Bolaget H och Y AB) 
var med vid den tid då de aktuella händelserna utspelades. Ingen av dessa har därför 
någon förstahandsinformation om de aktuella sakförhållandena och om det 
händelseförlopp som A och B gör konkreta påståenden om i sin anmälan till 
Advokatsamfundet och i den tidigare korrespondensen med honom. Detta 
”informationsunderläge” är också något som de särskilt framhåller i sin anmälan. Som han 
uppfattar deras framställning vänder sig dessa (och uppdragsgivarna) huvudsakligen mot 
en upplevd ”uppenbar nackdel för Y AB” ur ett närmast processuellt perspektiv (att han 
känner till vissa relevanta fakta och dessutom kan tänkas komma att vittna om dessa i en 
process). Han ställer sig frågande till om sådana skäl i sig kan vägas in vid en bedömning 
av en intressekonflikt enligt Vägledande regler om god advokatsed (VGA), vars primära 
syfte knappast kan vara att jämna ut processuella förutsättningar eller att förhindra att 
parter kan föra bevisning. Trots denna uppgivna brist på information så anser sig 
emellertid A och B inte förhindrade att i korrespondensen med honom och inför 
Advokatsamfundet lämna olika konkreta påståenden om fakta som i själva verket utgör 
spekulationer och egna slutsatser om sakförhållanden. 
 
4.3.4 A och B försöker också lämna en förklaring till varför Y AB dröjt så länge med att 
påtala den jävssituation som man nu gör sak av. Faktum är att han sedan år 1988 öppet 
företrätt X Ltd i förhållande till Y AB och att det genom åren har förekommit omfattande 
kontakter mellan honom och olika företrädare för Y AB rörande Licensavtalet. Inte någon 
gång under tiden fram till den 19 december 2014 har det vid dessa kontakter framförts att 
han skulle vara föremål för en intressekonflikt i förhållande till Y AB. Såvitt han förstår är 
Y AB den part som kan ha ett primärt skyddsintresse enligt VGA och inte dess ägare i 
olika led och över tid. Y AB har hela tiden varit fullt på det klara över hans roll och 
ställning i förhållande till X Ltd och Y AB. Den omständigheten att Bolaget H och 
Bolaget F, som förvärvade Y AB under våren 2013, inte kände till dessa förhållanden bör 
rimligtvis inte ha någon betydelse. 
 
4.3.5 A och B upprepar i sin anmälan flera i sak oriktiga påståenden som han tidigare 
kommenterat och uppger t.o.m. att vissa sådana omständigheter skulle vara ostridiga. Det 
är t.ex. oriktigt att han ”företrädde och agerade för ägarkonsortiet som låg bakom Y AB:s 
bildande i samband med utköpet och upprättandet av Licensavtalet den 22 december 
1988”. De korrekta förhållandena har han utförligt redogjort för i sitt brev av den 
16 februari 2015 till A och B. Dessa uppgifter bekräftas också av de uppgifter som S 
lämnade i sitt e-postmeddelande av den 6 februari 2015. Det skall också påpekas att A:s 
och B:s ursprungliga påstående gick ut på att han år 1988 skulle ha företrätt Y AB (”at that 
time you were not acting as counsel for X Ltd, but for Y AB”) och att han var anlitad av 
(”retained by”) Y AB. Det framfördes då också att den uppgiften skulle ha lämnats av S. 
Påståendet har sedermera, sannolikt efter S:s påpekanden, utan några tillrättalägganden 



övergivits och nu påstås det i mera lösa ordalag att han skulle ha företrätt ett generellt 
”intresse” vilket berörde flera olika parter i både horisontell och vertikal riktning som 
skulle medfört att det uppstått ett s.k. sakjäv utan begränsning i tiden i förhållande till 
Y AB och dess olika direkta och indirekta ägare i flera led och över tid. A och B har i 
korrespondensen påstått att Y AB innehar olika handlingar som skulle påvisa att det 
föreligger s.k. sakjäv (”Vi har mängder av dokument som visar detta” i A:s 
e-postmeddelande till D av den 6 februari 2015.) A och B och deras uppdragsgivare har 
emellertid inte lagt fram några andra handlingar än ett bolagsstämmoprotokoll från en 
stämma som hölls i december 1988 vid vilken han företrädde en av de mindre ägarna i 
Y Intressenter AB. Han har, så gott som det varit möjligt, lämnat information för att 
klarlägga de korrekta omständigheterna rörande de påståenden som gått ut på att han 
enligt vad som framgår av olika dokument, som A och B och deras uppdragsgivare inte 
förevisat, skulle ha biträtt Y Intressenter AB och Y AB på olika sätt. Som han förstår det 
anför A och B och deras uppdragsgivare inte nu inför Advokatsamfundet de olika 
”sidoordnade” grunderna för jävspåståendet som framfördes i korrespondensen med 
honom. Inget nämns om dessa grunder i Y AB:s anmälan annat än ett löst påstående om 
att ”Y AB även påträffat andra dokument som visar att advokat C agerade som ombud för 
Y AB under den relevanta tidsperioden”. De dokument och omständigheter som A och B 
kan tänkas åsyfta har kommenterats i hans brev till dem. Dessa ståndpunkter vidhålls. 
Påståendet om intressekonflikt i A:s och B:s framställning bygger, såvitt han kan uppfatta, 
enbart på de föregivna förhållandena under år 1988. 
 
4.3.6 Vid avslutningen av medlingsmötet den 17 december 2014 lämnade Y AB (genom 
representanter för den nuvarande och tidigare ägaren) ett förlikningsbud till X Ltd och 
angav att budet var bindande till den 15 januari 2015. X Ltd avvisade dock direkt vid 
sittande bord detta förlikningsbud varpå företrädarna för Y AB uppgav att 
förlikningsbudet trots detta skulle gälla till den 15 januari 2015. – Två dagar efter det att 
medlingsmötet avslutats skrev A och B till honom och påstod att han var föremål för en 
intressekonflikt i tvisten på grund av att han hade företrätt Y AB vid ingåendet av 
Licensavtalet. Det hänvisades i brevet såvitt gäller grunden för jävspåståendet enbart till 
kontakter med S. I brevet påstods att han liksom alla andra medarbetare vid 
Advokatfirman Q var förhindrade att företräda X Ltd i tvisten. A och B framförde vidare 
för Y AB:s räkning bl.a. reservationsvis ett skadeståndsanspråk mot honom (och mot 
Advokatfirman Q får man anta) baserat på de omständigheter som angavs i brevet. Som 
framgått har A och B sedermera frånfallit påståendet om att han skulle ha företrätt Y AB 
vid ingåendet av Licensavtalet men har successivt åberopat andra jävsgrunder. – A och B 
har efter den 19 december 2014 enbart kommunicerat med honom i frågor rörande 
jävspåståendet och har uttryckligen vägrat att kommunicera med honom i frågor rörande 
tvisten. 
 
4.4 Genmäle av Y AB  
 
Y AB har genom ombuden A och B med genmäle den 21 maj 2015 gett in underlag som 
de har tillgång till i form av handlingar och vidare anfört bl.a. följande. 
 
4.4.1 C förefaller ha uppfattningen att de (och Y AB) skulle ha frånfallit påståendet att han 
företrätt Y AB, d.v.s. dåvarande Y Intressenter AB, vid ingåendet av Licensavtalet. Detta 
har han missuppfattat. Påståendet är alltjämt grunden i deras påstående om sakjäv. De 



påstår att C – även om han också har företrätt X Ltd, V och W och även om något 
uttryckligt uppdrag att företräda Y Intressenter AB inte lämnats av Y Intressenter AB eller 
dess företrädare – har företrätt Y Intressenter AB och dess intressen vid ingåendet av 
Licensavtalet. 
B A K E R & M 9 K E N Z I E 
4.4.2 C säger sig uppfatta att deras framställning i tidigare yttrande vänder sig mot en 
”upplevd uppenbar nackdel ur ett närmast processuellt perspektiv”. Även om de har svårt 
att säkert veta vad som avses med detta är det de vänder sig mot inte processuellt. Det de 
har uppgett är att C var inblandad vid den aktuella tidpunkten och därigenom har 
förstahandsinformation som inte är tillgänglig för dem. Detta använder nu C mot dem och 
genom att ”märka ord” (varom mer nedan) påstår han att det de anger är oriktigt. Detta är 
inte en processuell fråga. Det handlar om att de har tillräckligt med information för att 
deras påstående om intressekonflikt är befogat och att C har att förklara sig. Det undviker 
han. – De har också uppgett att C kan komma att vittna om hur Licensavtalet skall förstås 
och tolkas. Inte heller detta är en processuell fråga, utan själva kärnan i sakjävet. Om han 
tillåts vittna mot Y AB i en sak där han också har företrätt Y AB:s intressen är det till 
uppenbar nackdel för Y AB. 
 
4.4.3 C må ha företrätt X Ltd, V och W inför transaktionen som innebar att Y Intressenter 
AB blev ägare av Y AB (målbolaget) efter förvärv från Bolaget I. Men han och hans 
dåvarande principal företrädde samtidigt de som utgjorde ”management” i den struktur 
som kom på plats i och med affärens genomförande, d.v.s. ägare och ledande be-
fattningshavare i Y Intressenter AB och därmed – i vart fall indirekt – även Y Intressenter 
AB. Att C med avseende på Licensavtalet företrädde båda sidor, d.v.s. såväl licensgivare 
som licenstagare, följer redan därav att X Ltd, V och W var såväl licensgivare som 
blivande ägare i Y Intressenter AB, licenstagaren. 
 
4.4.4 Y AB är i dag samma juridiska person som det bolag som köpte målbolaget 1988 
och som samtidigt blev licenstagare under Licensavtalet. I tidigare yttranden (i de andra 
två ärendena) har de bl.a. också pekat på att C (enligt uppgift från V och W i Skrivelsen 
den 17 mars 2015) biträdde ”vissa av ägarna” i Y Intressenter AB (och därmed även 
Y Intressenter AB:s intressen) i samband med att ett tillägg till Licensavtalet upprättades. 
De förklarade även anledningen till att ingen förrän nu har uppmärksammat nu aktuell 
fråga; ”management” sålde Y Intressenter AB till det amerikanska Bolaget J redan 1992. 
Det som ingivet underlag och vad de i övrigt anfört visar är att C (och dennes principal) 
biträdde det ägarkonsortium som avsåg att köpa ut Y AB från Bolaget I. Detta 
ägarkonsortium avsåg att genomföra transaktionen och att äga Y AB genom Y Intressenter 
AB. Detta överensstämmer med besked från S den 8 december 2014. Detta har i relevanta 
delar även bekräftats av S i efterföljande e-mail till C den 6 februari 2015. Där säger S 
följande: ”Jag bad T att hjälpa först mig och sedan den grupp som organiserade 
management buy-outen att upprätta avtalsförslag, däribland främst konsortialavtal. Han 
torde närmast ha haft det vi kallade ”management” dvs undertecknad … U … V och 
… W … som sin uppdragsgivare.” Med ”T” avses advokaten T, C:s dåvarande principal. 
Att det därvid, som S omnämner, också fanns de ”finansiella investerarna” och att de hade 
sina egna jurister saknar betydelse. Härav följer att C i vart fall har företrätt delar av 
ägarkonsortiet som låg bakom Y AB:s bildande. Samtidigt påstår han i sitt yttrande att just 
detta påstående från dem är ”oriktigt”. Att på detta sätt ”märka ord” syftar uppenbarligen 
till att försöka undvika den centrala frågan. Huruvida han företrätt hela eller delar av 



ägarkonsortiet saknar betydelse för kärnfrågan. Nu ingiven dokumentationen är ingalunda 
heltäckande. Av densamma framgår dock otvetydigt att C i anslutning till transaktionen 
där Licensavtalet utgjorde hörnstenen, har haft en central roll. Underlaget överensstämmer 
med uppgifterna från S, att advokat T, biträdd av C, hade ”management” som 
uppdragsgivare. För sitt arbete har de fakturerat Y AB och Y Intressenter AB. Genom att 
företräda ”management” i affären som syftar till att dessa genom Y Intressenter AB skall 
köpa och därefter äga Y AB, har C – vare sig detta är uttalat eller inte – även företrätt 
Y Intressenter AB och dess intressen som i vart fall med avseende på att få Licensavtalet 
på plats har varit desamma som ”managements” (och de finansiella investerarnas) 
intressen. Hela transaktionen stod och föll med licensrättigheterna. Dessa rättigheter var 
den enda egentliga tillgången som transaktionen med Bolaget I avsåg och det som hela 
målbolagets existens och framtid vilade på. Denna koppling och intressegemenskap, 
”management”, företrätt av C, som bildar, äger och agerar genom Y Intressenter AB och 
Y Intressenter AB som slutlig mottagare av de värdefulla licensrättigheterna, vill inte C 
se. C försöker i stället på alla sätt att tona ned sitt biträde till ”management” för 
Y Intressenter AB, och därmed till Y Intressenter AB. Han vill gärna se det så att han med 
avseende på Licensavtalet enbart har företrätt V och W och deras bolag X Ltd, dvs. licens-
givaren, men ingen – varken direkt eller indirekt – på licenstagarsidan, d.v.s. 
Y Intressenter AB och dess ägare. Påståendet från dem om motsatsen kallar han 
”obestyrkta och spekulativa påståenden”. Men C:s analys är för grund och går på tvärs 
med inom samfundet etablerad praxis. 
 
4.4.5 Det framstår närmast som uppenbart, att C har måst tillgodose även ”managements” 
och därmed Y Intressenter AB:s intresse i samband med att Licensavtalet upprättades och 
utväxlades mellan parterna. C har helt enkelt suttit på flera stolar samtidigt, vare sig han 
avsett det eller inte och vare sig han nu vill inse det eller inte. Detta följer närmast med 
automatik redan av det förhållandet att C med avseende på Licensavtalet företrädde X Ltd, 
V och W vilka var såväl licensgivare, som ägare i Y Intressenter AB, licenstagaren. C har 
dock inte endast företrätt V, W och X Ltd på ömse sidor i Licensavtalet, utan även andra i 
”management”, såsom åtminstone S och dennes bolag K Ltd samt U. Samtliga i 
”management” har med avseende på transaktionens genomförande och Licensavtalet haft 
en mycket stark intressegemenskap i vilken intressegruppering det gemensamt ägda 
bolaget Y Intressenter AB givetvis har ingått. 
 
4.4.6 De noterar att C inte påstår att Y AB och/eller Y Intressenter AB i samband med att 
affären genomfördes och Licensavtalet utväxlades hade eget ombud. Han väljer också att 
inte kommentera den uppgift de tidigare har framfört, att han (och/eller hans dåvarande 
principal) har upprättat konsortialavtal mellan ägarna i Y Intressenter AB, vilket ju även S 
tillstår i det tidigare berörda e-mailet. Att C har varit betrodd och har företrätt 
”management” före och genom transaktionen – även om han inte har gjort allt, vilket de 
heller inte påstår – visas ju även av det ganska intensiva och omfattande arbete som han 
utförde för Y AB och Y Intressenter AB från den 22 december 1988 och framgent och som 
ju syftade till att ”få allt på plats” efter transaktionen, med finansiering, säkerheter, bolags-
rättsliga frågor samt formalia. Detta arbete påbörjades samma dag som transaktionen ge-
nomfördes och Licensavtalet skrevs på, den 22 december 1988, bland annat genom ovan-
nämnd bolagsstämma och fortsatte därefter under en stor del av 1989 på sätt i ärendet in-
givna fakturor utvisar. 
 



4.5 Ytterligare yttrande av C 
 
C har i yttrande den 28 maj 2015 anfört bl.a. följande. 
 
4.5.1 A och B har nu i genmälet gett in ett antal kopior av handlingar som åberopas till 
stöd för de olika påståenden som framförs. Merparten av de ingivna handlingarna är från 
tiden 1988–1989 och en handling är från 1995. Han har inte haft tillgång till alla dessa 
”historiska” handlingar som Y AB återfunnit i sitt arkiv. Med hänvisning till de 
påståenden som A och B har gjort i korrespondensen med honom har han emellertid 
kunnat identifiera vad det är för typ av handlingar som A och B farit efter och vad 
relevansen kan vara av dessa handlingar. Efter genomgång av handlingarna kan han 
konstatera att han i allt väsentligt, mestadels med minnet som stöd, redan kommenterat de 
handlingar som nu ingetts. (C har i yttrandet kommenterat samtliga handlingar. Dessa 
kommentarer refereras i vissa delar från avsnitt 4.5.5.) Det är i ärendet fråga om en 
prövning av om det föreligger ett s.k. sakjäv. Sakjäv kan som han uppfattat det föreligga 
om en advokat biträder eller tidigare biträtt motparten i saken. Vidare avses med ”biträde”, 
som han uppfattat det, att en advokat haft ett uppdrag för motparten i saken. Det är hans 
bestämda uppfattning att han inte har haft något uppdrag från Y Intressenter AB eller 
Y AB att företräda något av dessa bolag i frågor rörande licensförhållanden med X Ltd. 
Han har inte uppfattat att Y AB, A och B menar att han med hänsyn till den allmänna 
lojalitetsplikten skulle vara förhindrad att företräda X Ltd mot Y AB, d.v.s. på grund av att 
han tidigare för 23–27 år sedan skulle ha biträtt Y AB eller Y Intressenter AB i andra 
angelägenheter än rörande ”saken”. Den fråga som kan vara av betydelse för 
bedömningen av frågan om sakjäv föreligger är om han biträdde Y AB och/eller 
Y Intressenter AB vid ingåendet av Licensavtalet 1988 och/eller i samband med det första 
tilläggsavtalet till Licensavtalet 1992. Den omständigheten att det utan full insyn i det 
bakomliggande händelseförloppet skulle kunna uppfattas som att han biträtt Y Intressenter 
AB och Y AB genom att vidta olika åtgärder som berört dessa bolag (t.ex. att vara ombud 
i registreringsärenden vid Bolagsverket, skicka ut kallelser till bolagsstämmor, vidimera 
handlingar o.s.v.) innebär emellertid inte att han biträtt något av dessa bolag i ”saken” på 
ett sådant sätt att en evig lojalitetsplikt kan ha uppstått mellan honom och dessa bolag, 
som berör de andra bolagens rättsliga angelägenheter än själva ”saken”. Som han tidigare 
uppgett var det hela tiden klart och tydligt för samtliga inblandade att han biträdde dels 
X Ltd, V och W dels den konstellation av personer och bolag (tidigare ”management” i 
Bolaget I-verksamhetsgrenen) som var minoritetsägare i Y Intressenter AB och Y AB 
under perioden 1988–1992. Den omständigheten att han på olika instruktioner från hans 
dåvarande klienter utfört åtgärder som på olika sätt direkt och/eller indirekt berört 
Y Intressenter AB och Y AB innebär inte att han blivit ombedd att utföra eller accepterat 
något uppdrag för dessa bolag. I själva verket var det så att dåvarande VD i dessa bolag 
(U) ville arbeta med egna jurister och inte ville anlita den advokatbyrå som C arbetade vid 
när Licensavtalet ingicks. 
 
4.5.2 A och B framför uppfattningen att en evig lojalitetsplikt skulle ha uppstått för honom 
gentemot Y Intressenter AB och Y AB redan genom den ”intressegemenskap” som fanns 
mellan de ägarkonstellationer som förelåg efter att transaktionerna hade genomförts 1988 
och att denna ”intressegemenskap” även omfattade Y Intressenter AB och Y AB. Han vill 
först påpeka att en sådan ”intressegemenskap”, om den skulle anses ha någon relevans, 
under alla förhållanden upphörde under september 1992 då samtliga de ursprungliga 



ägarna i Y Intressenter AB och Y AB avyttrade sina aktier till det amerikanska företaget 
Bolaget J. Han vill dessutom peka på följande. För det första förhöll det sig så att advokat 
T och han endast biträdde de personer som utgjorde ledningsgruppen i den 
verksamhetsgren i Bolaget I som köptes ut (”management”). Denna ägarkonstellation 
ägde efter det att transaktionerna i december 1988 genomförts 25 procent av aktierna i 
Y Intressenter AB, som i sin tur ägde samtliga aktier i Y AB, medan ”investerarna” I-1, I-2 
och I-3 ägde resterande 75 procent av aktierna. Han biträdde inte dessa investerare med 
någon rådgivning. Investerarna företräddes vid transaktionerna av egna juridiska ombud. 
Detsamma gällde givetvis vid upprättandet av konsortialavtalet, som på sedvanligt sätt 
innehöll diverse intresseavvägningar. Påståendet om att I-2 – som ensamt ägde en större 
andel av bolaget än ”management” tillsammans och som tog s.k. lead i affären på 
investerarsidan – inte skulle ha tillvaratagit sina egna intressen i transaktionerna utan i allt 
förlitat sig på T:s och C:s rådgivning till ”management” är således inte korrekt. Den 
omständigheten att bägge parter i ett avtalsförhållande (och för den delen även parter som 
står utanför avtalet) har ett ”intresse” i eller får ”nytta” av ett avtals effekter kan rimligtvis 
inte medföra att de advokater som deltagit i avtalsförhandlingar m.m. får en evig 
lojalitetsplikt mot bägge avtalsparterna och för utomstående intressenter som kan ha ett 
”intresse” i eller få ”nytta” av avtalet.  
 
4.5.3 A och B påstår att de hela tiden framfört att grunden för jävspåståendet är att det 
föreligger s.k. sakjäv. Vad som dock är anmärkningsvärt är att A och B numera 
synbarligen bygger detta påstående på andra faktiska omständigheter än som angavs när 
de först framförde jävsinvändningen. De har senare i korrespondensen och nu inför 
Advokatsamfundet nyanserat sina påståenden och argumenterar för att sakjävet skulle 
bestå i att han företrätt ett ”intresse”, ”konsortium” o.s.v. som skulle medfört att han även 
har en lojalitetsplikt mot Y AB eller Y Intressenter AB. Detta är givetvis något helt annat 
än att han skulle ha haft ett uppdrag från Y AB och/eller Y Intressenter AB att biträda 
dessa bolag i förhållande till X Ltd när det gäller Licensavtalet, d.v.s. att Y AB och/eller 
Y Intressenter AB var hans uppdragsgivare och att X Ltd var hans motpart. 
 
4.5.4 Det framgår av A:s och B:s senaste inlaga att syftet med den framförda 
jävsinvändningen är att försöka förhindra honom från att avge vittnesmål i en tvist mellan 
X Ltd och Y AB, om detta skulle bli aktuellt. Jävsinvändningen är att se som ett försök att 
justera processläget till Y AB:s fördel i en tvist som rör mycket stora belopp. Det är viktigt 
att komma i håg att Bolaget F har helt andra resurser än ett litet företag som X Ltd. 
Bolaget F:s och Y AB:s strategi verkar vara att först utan närmare motivering vägra X Ltd 
att utföra revision under gällande licensavtal samt därefter i princip utan legitim grund 
upphöra med royaltybetalningar till X Ltd för att den vägen tvinga fram en förlikning med 
X Ltd. Förfarandet har inneburit omfattande besvär och stor skada för X Ltd. När nämnda 
strategi visat sig vara svårframkomlig försöker Bolaget F och Y AB i stället få bort honom 
och Advokatfirman Q som ombud för X Ltd. Det senare är givetvis hans personliga 
spekulation.  
 
4.5.5 Som en övergripande kommentar till de handlingar som A och B nu ingett vill han 
framhålla att den fråga som skall prövas i detta ärende är inte om han biträtt Y AB 
och/eller Y Intressenter AB i något avseende under perioden 1988–1995 utan om han 
biträtt något av dessa bolag i själva ”saken”. Om det skulle anses att han haft något annat 
uppdrag kan det rimligtvis inte föreligga någon kvardröjande allmän lojalitet mot Y AB 



och/eller Y Intressenter AB eftersom de omständigheter som nu påtalas (och därmed 
eventuella uppdrag) ligger 23–27 år tillbaka i tiden. 
 
4.5.6 Det är korrekt att han arbetade med att ta fram ett utkast till Licensavtalet. Det 
arbetet utförde han dock på uppdrag av X Ltd och för X Ltd:s räkning. Det är inte korrekt 
att I-2 inte hade något eget intresse i Licensavtalet utan endast skulle ha agerat som någon 
sorts bulvan för andra parter. – Överlåtelseavtalet togs såvitt han vet fram av Bolaget I:s 
bolagsjurist. Han hade ingenting med det avtalet att göra. Y AB, A och B har i syfte att 
blåsa upp ”saken” påstått att Licensavtalet utgjorde ”hörnstenen” i transaktionen. Affären 
och Y AB:s verksamhet byggde på mycket mer än Licensavtalet med X Ltd. Bolaget I 
överlät en rad olika tillgångar till Y AB: immateriella rättigheter såsom patent, 
patentansökningar och varumärken, inventarier och maskiner, kommersiella och 
administrativa avtal o.s.v. Bolaget I åtog sig också att inte konkurrera med Y AB. 
 
4.5.7 Hans roll vid bolagsstämman framgår av bolagsstämmoprotokollet och har 
kommenterats tidigare. I anslutning härtill vill han dock nämna att S uppgift att 
Y Intressenter AB inte fanns vid detta skede är riktig. Under den tid fram till den 
22 december 1988 då bolagsstämma hölls i det nyinköpta lagerbolaget utfördes på olika 
håll arbete med att gestalta den aktuella transaktionen, bl.a. av jurister som anlitats av de 
olika parter som sedermera blev aktieägare i Y Intressenter AB. När detta arbete utfördes 
var det bolag som sedermera blev Y Intressenter AB ett vilande lagerbolag, som inte hade 
någon verksamhet. Verksamheten igångsattes först efter bolagsstämman den 22 december 
1988. Detta bolag hade alltså av naturliga skäl inte beställt några uppdrag, t.ex. juridisk 
rådgivning beträffande Licensavtalet.  
 
4.5.8 Det är korrekt att han i juni 1989 skickat ut en kallelse till ordinarie bolagsstämma i 
Y AB som skulle hållas den 20 juni 1989. Detta skedde på instruktion från bolagets 
dåvarande ordförande S. Som nämnts tidigare hade han ett uppdrag från S och det bolag 
som han ägde och som var aktieägare i Y Intressenter AB. Kallelsen har inte berört 
Licensavtalet. – Den 20 juni 1989 deltog han vid ett konstituerande styrelsemöte i Y AB. 
Det enda som framgår av protokollet var att han deltog vid mötet utan att vara ledamot i 
styrelsen (adjungerad). Han kommer inte ihåg varför han blev ombedd att delta vid mötet 
men antar att det var någon fråga som man ville att han skulle informera om, möjligtvis 
rörande den bolagsstämma som hållits i bolaget samma dag. 
 
4.5.9 Han har först nu fått tillgång till kopior av de fakturor från 1989 som A och B påtalat 
förekomsten av. Vid den aktuella tiden under 1988 och 1989 hade han ingen insyn i 
faktureringen, som sköttes av hans principal T, och han har inte haft tillgång till några 
kopior av fakturorna. Vid genomgång av fakturorna och annat material samt efter kontakt 
med personer som deltog vid det aktuella tillfället har han kunnat konstatera följande. 
Inget av det arbete som fakturerades av Advokatfirman R och Advokatfirman Å under 
1989 avsåg sådant arbete som utfördes före genomförandet av transaktionerna den 
22 december 1988. Det förhöll sig nämligen på det viset att ägarna i Y Intressenter AB i 
det konsortialavtal för bolaget som undertecknades den 22 december 1988 kom överens 
om att ”Kostnader t.o.m. 31 december 1988 för planering och genomförande av denna 
affär inklusive konsult-, advokat- och revisorsarvoden, kostnader för köp av Bolaget, 
förvärv och försäljning av HC, förvärv av patenträttigheter samt överlåtelse av 
licensavtalet, skall bäras av I-2. För att täcka dessa kostnader skall L erlägga 2,0 miljoner 



kronor och I-3 1,0 miljon kronor. Kostnader för registrering av Bolaget samt för andra 
därmed sammanhängande åtgärder skall bäras av Bolaget.” Av fakturakopiorna att döma 
synes parterna ha följt överenskommelsen i aktieägaravtalet. De fakturor som utställts på 
Y Intressenter AB /Y AB har uppenbarligen avsett sådana åtgärder som utförts under 
1989. Kostnaderna som uppstått under 1988 har däremot burits av investerarna I-1, I-2 
och I-3. I den mån någon har betalat för framtagandet av Licensavtalet är det alltså inte 
Y Intressenter AB /Y AB som gjort det utan det var investerarna som betalade för detta 
arbete. 
 
4.5.10 Det är korrekt att han den 27 oktober 1989 översänt ett utkast till 
pantförskrivningsavtal till Y AB för synpunkter. Detta är inget han kunnat dra sig till 
minnes förrän han nu fått se en kopia av handlingarna från oktober 1989. Efter utredning 
och kontakter med X Ltd har han kunnat konstatera att han – på samma sätt som 
beträffande Licensavtalet – tog fram detta avtalsförslag på uppdrag och instruktion av 
X Ltd och uppfinnarna. X Ltd/uppfinnarna och Y AB var under 1989 överens om att X 
Ltd skulle pantsätta vissa patenträttigheter i andra hand till Y AB, vilket skedde genom 
förevarande avtal. Den omständigheten att Y AB fått vissa intressen tillgodosedde genom 
det avtalet innebär inte att han har företrätt Y AB vid framtagandet av avtalsutkastet. 
 
4.5.11 I samband med överlåtelsen under 1992 av samtliga aktier i Y Intressenter AB till 
Bolaget J tog han på uppdrag av den ägargrupp som tidigare utgjort ”management” i 
Bolaget I fram texterna till två avtal. Avtalstexterna beskrev överenskommelser som X Ltd 
redan tidigare träffat med Y AB dels en överenskommelse om tillämpningen av 
Licensavtalet i vissa avseenden (Addendum I till Licensavtalet ingånget under juni 1992), 
dels en överenskommelse om pantsättning av patenträttigheter. Han hade inte varit 
inblandad då någon av dessa överenskommelser träffades. Skälet till att avtalstexterna 
togs fram var att Bolaget J ville att dessa redan ingångna överenskommelser skulle 
formaliseras så att det vid köpet skulle vara klarlagt vad som gällde mellan X Ltd och 
Y AB i dessa avseenden. Vid förvärvet företräddes Bolaget J av Advokatfirman Z. Det var 
här fråga om formalisering av överenskommelser som på olika sätt medförde ”nytta” för 
både X Ltd och Y AB. Överenskommelserna granskades för Y AB:s räkning av 
Advokatfirman Å. 
 
4.5.12 Han har inte antagit något gemensamt uppdrag eller mottagit någon gemensam 
instruktion från uppdragstagare där Y Intressenter AB och/eller Y AB varit någon av hans 
uppdragsgivare och då särskilt inte rörande den nu aktuella ”saken”. Y AB, A och B har 
enligt hans uppfattning inte heller på något sätt visat att det föreligger något sådant 
gemensamt uppdrag eller instruktion rörande saken. De handlingar som ingivits i ärendet 
ger inget stöd för en annan bedömning. Enbart den omständigheten att Y Intressenter AB 
och Y AB kan ha haft ”nytta” av de uppdrag han utfört för X Ltd och för vissa tidigare 
ägare i Y Intressenter AB rörande Licensavtalet har enligt hans uppfattning inte skapat 
något uppdragsförhållande mellan honom och dessa bolag eller någon lojalitetsplikt för 
honom gentemot dessa bolag i den nu aktuella saken. – När det som i det aktuella fallet 
gäller prövning av om s.k. sakjäv föreligger och det alltså inte är fråga om advokats 
allmänna lojalitetsplikt, som avklingar över tid, kan en sådan lojalitetsplikt nödvändigtvis 
endast gälla i förhållande till den som faktiskt lämnat ett uppdrag till advokaten att 
företräda denne i saken och som advokaten även åtagit sig att utföra. Om sakjäv genom 
härledning kan uppkomma i förhållande till en vid och obestämbar krets av intressenter 



skulle detta medföra oönskade och svåröverblickbara konsekvenser för all 
advokatverksamhet utan att för den skull något berättigat skyddsintresse får anses 
tillgodoses. 
 
 
Ytterligare skriftväxling har förekommit. 
 
 
Nämndens bedömning och beslut 
 
Vad först angår Y AB:s anmälan mot C om att denne på grund av intressekonflikt skulle 
vara förhindrad att företräda X Ltd samt V och W i den aktuella tvisten mellan X Ltd och 
Y AB gör nämnden följande bedömning.  
 
När det gäller upprättandet av Licensavtalet under år 1988 har det inte i utredningen 
framkommit några tillförlitliga uppgifter om att C eller hans principal på Advokatfirman R 
skulle ha biträtt andra än X Ltd och dess ägare. Härtill kommer att C under åren därefter, 
cirka 25 år, fortlöpande biträtt X Ltd samt V och W i frågor om Licensavtalet med Y AB 
som motpart utan någon invändning från Y AB:s sida förrän i december 2014. Den 
befattning med andra frågor – i huvudsak av administrativ natur – som C haft under åren 
1988–1992 och som berört Y Intressenter AB och/eller Y AB har inte inneburit ett biträde 
till Y AB av sådan art som medför jäv för honom och Advokatfirman Q att i den aktuella 
tvisten rörande Licensavtalet företräda motpart till Y AB.  
 
Enligt nämndens mening föreligger således inte något hinder på grund av jäv för C och 
Advokatfirman Q att företräda X Ltd samt V och W i tvisten med Y AB angående 
Licensavtalet. På grund av det anförda föranleder Y AB:s anmälan inte någon åtgärd. 
 
Vad därefter angår det av samfundets styrelse upptagna ärendet mot A och B samt X Ltd:s 
m.fl. anmälan mot dem innebär dessa ärenden anmärkningar avseende bl.a. otillbörlig 
påverkan av motpartsombudet och motparten genom ogrundad jävsinvändning kombinerat 
med vägran att förhandla med motpartsombudet samt att i processtaktiskt syfte förhindra 
motpartsombudet att utföra sitt uppdrag med allvarlig olägenhet för dennes klient. A och B 
har tillbakavisat samtliga anmärkningar och redovisat sina skäl för vidtagna åtgärder. 
 
Enligt nämndens mening finns det enligt vad som framkommit i utredningen grund för att 
hävda att A och B gjort jävsinvändningen uteslutande i syfte att förhala en lösning av 
tvisten eller att försvåra för motparten att ta tillvara sina intressen. Med hänsyn härtill kan 
kritik framföras mot A:s och B:s vägran att fortsätta att förhandla med X Ltd samt V och 
W så länge dessa företräds av C. Genom sin vägran att förhandla med motparten och det 
uppgivna skälet till denna vägran anser nämnden att A och B har försökt påverka 
motparten och motpartsombudet på ett otillbörligt sätt. Härigenom har de åsidosatt sina 
plikter som advokater. 
 
Nämnden tilldelar därför envar av A och B erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 
 
I övrigt föranleder inte ärendena mot A och B någon åtgärd. 


