
Fråga 1 
 

Intressekonflikter 
  
Under en middagsbjudning hör du två personer berätta om en affär som är på gång. Den ene är advokat och 
den andre är uppenbarligen ägare och VD i ett bolag som skall säljas. Du hör hur advokaten försöker sälja in 
sina tjänster. Du hör också hur VDn berättar att det är en del problem i bolaget, framför allt med en 
nyckelmedarbetare som säkert kommer att sluta om det blir försäljning och som kommer att ta med sig flera av 
bolagets kunder. Du hör hur advokaten säger att det där kan man sätta stopp för, men VDn säger att han redan 
undersökt den saken. Eftersom det inte finns någon avtalad konkurrensbegränsning och kunderna kan följa 
nyckelmedarbetaren, utan att denne utnyttjar företagshemligheter, är det kört, säger VDn. 
 
Du lyssnar med stort intresse, eftersom du dagen före träffat just nyckelmedarbetaren för en rådgivning 
angående hans anställnings upphörande och hans projekt att starta nytt konkurrerande bolag tillsammans med 
en finansiär. Du har dessutom fått veta att denne finansiär normalt anlitar den advokatbyrå där den kollega som 
du precis ”tjuvlyssnat” på är delägare. 
 
Plötsligt säger den andre advokaten till dig: - Du, vi står här och pratar om ett intressant fall som rör en anställds 
illojalitet, kom ska du få höra. 
 
Du går fram.  
Hur skall du hantera situationen? 
 
Någon vecka senare träffar du nyckelmedarbetaren igen och nu har han med sig finansiären - men inte dennes 
advokat. Du överväger att berätta om middagskonversationen.  
Hur gör du? 
 
Mötet fortsätter och de vill att du skall upprätta ett avtal dem emellan. Du säger att du tycker att finansiären skall 
biträdas av advokat, men får svaret att det är onödigt. - Jag har varit med förr och kan själv, säger finansiären. 
Hur hanterar du detta? 
 
Det blir ett avtal mellan finansiären och nyckelmedarbetaren om att de skall starta ett gemensamt bolag senast 
inom sex månader. Villkoren för detta regleras i avtalet. Bland annat får nyckelmedarbetaren köpa aktier på 
mycket fördelaktiga villkor i ett av finansiärens andra bolag. Du får i uppdrag att ordna ett lagerbolag och du blir 
också ombedd att bli ordförande i det nybildade bolagets styrelse, vilket du glad och smickrad accepterar. Du 
får dessutom köpa 10 procent av aktierna i bolaget för nominellt belopp.  
Ser du några problem i detta? 
 
Nyckelmedarbetaren berättar för VDn att han överväger att sluta. Men han säger inte att han tänker starta 
konkurrerande verksamhet. 
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Arbetet med försäljningen av VDns bolag framskrider. VDn kontaktar nyckelmedarbetaren och berättar om 
sina planer. Han ber dels nyckelmedarbetaren att vara kvar i bolaget till dess försäljningen är avslutad, dels att 
nyckelmedarbetaren inte skall säga till presumtiva köpare att han tänker sluta förrän affären är i hamn. Han 
erbjuder till och med nyckelmedarbetaren några hundra tusen kronor, som han säger ”vid sidan om”, för detta. 
 
  
Nyckelmedarbetaren ber om ditt råd.  
Vad säger Du? 
 
I samband med försäljningen kontaktas nyckelmedarbetaren av en presumtiv köpare som identifierat denne, 
som just en ”nyckelmedarbetare” Den presumtive köparen vill förvissa sig om att nyckelmedarbetaren blir kvar i 
företaget och erbjuder honom att blir delägare i bolaget på fördelaktiga villkor om det blir affär och även i övrigt 
mycket goda villkor. Det är ett erbjudande som är svårt att tacka nej till. Komplikationen är avtalet med 
finansiären. 
 
Nyckelmedarbetaren vill ha ditt råd.  
Vad säger du? 
 
Nyckelmedarbetaren accepterar erbjudandet från den presumtive säljaren. (Du tror för övrigt - på goda grunder 
- att han också tagit emot en slant från VDn i enlighet med dennes propå). 
 
Nu blir det bråk mellan finansiären och nyckelmedarbetaren.  
Vilka problem för din del ser du i detta? Vad gör du? Ombud för någon? Vittne? Och hur blir det med 
bolaget som du är styrelseordförande och aktieägare i?  
 


