
Hinder har inte förelegat för advokat att åta sig uppdrag mot ett bolag som tidigare 
varit klient på byrån; detta med hänsyn till att tidigare uppdrag varit begränsat, 
avsett en annan sak och att det gått nästan tre år sedan dess, samt till att information 
som kan ha betydelse för det nya uppdraget inte erhållits. 
 
 
Bakgrund 
 
X är verkställande direktör för bolaget Y. Y har tidigare varit klient hos advokatfirman 
som numera företräder Y:s motpart i en tvist. 
 
 
Anmälan 
 
X har i anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 15 juli 2013, riktat anmärkningar 
mot A avseende jäv. 
 
I anmälan anförs bl.a. följande. I maj 2010 tog Y hjälp av entreprenadrättsadvokaten B på 
advokatfirman. Nu har det uppkommit en tvist mellan Y och ett annat företag, och då 
företräds det företaget av entreprenadrättsadvokaten A som också är verksam på 
advokatfirman och var det även då Y fick hjälp år 2010. 
 
Han tycker att den uppkomna situationen känns mycket olustig då B har 
kännedom om Y. Detta måste vara fråga om en intressekonflikt. Situationen har påtalats 
för A, men denne anser inte att det rör sig om en intressekonflikt. 
 
 
Advokatens yttrande 
 
A har i yttrande, som kom in till Advokatsamfundet den 22 augusti 2013, anfört bl.a. 
följande. 
 
Det stämmer att Y anlitat advokaten B på advokatfirman i maj 2010. Uppdraget var av 
mycket begränsad omfattning och avsåg genomgång av allmän art av företagsstruktur och 
avtal m.m. knutna därtill.  Några ytterligare uppdrag där jurist vid advokatfirman har 
bistått Y har inte förevarit vare sig före eller efter maj månad 2010. 
 
Det stämmer också att han företräder ett annat företag som har krav mot Y. Kravet avser 
påstådd överdebitering i samband med elinstallationsarbeten som offererats i oktober 2011 
och därefter utförts av Y under 2011 och 2012. 
 
Han tillfrågades i april 2013 avseende uppdraget mot Y och accepterade detta efter att han 
gjort bedömningen att B:s tidigare ärende för Y inte utgjorde etiskt hinder däremot. Något 
pågående uppdrag för Y fanns inte vid den tidpunkten hos advokatfirman och inte heller 
förutsågs något ytterligare uppdrag från Y. Det kan tilläggas att han därefter även 
emottagit och accepterat uppdrag från en privatperson med krav mot Y; uppdragen mot Y 
har samband med varandra och avser i samtliga fall påstådd överdebitering för 
elinstallationsarbeten under 2011–2012. 



 
Det avslutade uppdraget från maj 2010 rörde andra saker än nu föreliggande tvister. Det 
framkom inte under det avslutade uppdraget något särskilt eller beaktansvärt beträffande 
Y eller dess företrädare som skulle kunna innebära kännedom om personlighet eller 
förhållningssätt och som skulle kunna utnyttjas i en förhandlingssituation i nu 
föreliggande uppdrag. 
 
Avstämning med B har skett såväl inför accepterandet av uppdraget mot Y i april 2013, 
som i samband med upprättande av detta yttrande. 
 
Han menar att det varken genom interna efterforskningar eller genom vad som anförts 
från Y framkommit något som kan medföra beaktansvärd risk för intressekonflikt. 
 
 
Genmäle från anmälaren 
 
X har i yttrande, som kom in till Advokatsamfundet den 10 september 2013, tillagt bl.a. 
följande. 
 
Även om B:s uppdrag åt Y inte var särskilt omfattande, så hann B ändå få insikt i och 
kännedom om flertalet känsliga uppgifter angående både Y och honom som person och 
företrädare för bolaget. Informationen utgör sådan kunskap som borde omfattas av B:s 
tystnadsplikt och som även riskerar ha betydelse i den sak som tvisten mellan Y och A:s 
klient gäller. Detta gäller även för den tvist som råder mellan Y och av A nämnda 
privatperson. 
 
Med tanke på informationsflödet på nätet idag, är det lätt att använda viss känslig 
information för att veta dels att man kan söka vidare efter viss information och dels var 
man bör söka efter sådan information. Även om informationen på nätet ändå redan finns 
där så fungerar den känsliga (sekretessbelagda) informationen som en vägvisare som 
berättar att det kan finnas en nål i höstacken och var denna troligtvis ligger gömd. 
 
Han delar inte A:s uppfattning om att det under B:s uppdrag inte framkom något särskilt 
eller beaktansvärt beträffande Y eller han själv som företrädare. Tvärtom framkom det 
flertalet uppgifter som han inte skulle vilja att ett motpartsombud vid en tvist i dagsläget 
skulle ha kännedom om. 
 
Han skulle finna det mycket olustigt om advokat B var den som företrädde Y:s motpart i 
den nu aktuella tvisten. Av samma anledning finner han det mycket olustigt att A faktiskt 
gör det, med tanke på risken för att känslig information kan komma att nyttjas i den 
pågående saken. 
 
 
Nämndens bedömning och beslut 
 
Utredningen visar inte att B fått del av information som kan ha betydelse i det ärende där 
Y:s motpart företräds av A. Med hänsyn till det och till att B:s uppdrag var begränsat, 



avsåg en annan sak och att det gått nästan tre år sedan dess, har det inte förelegat hinder 
för A att åta sig ärendet mot bolaget. Anmälan föranleder därför inte någon åtgärd. 


