
Fråga 10 
 
Klienter i samma bransch och konkurrerande klientintressen 
 
Sedan några år tillbaka biträder Du ett större speditions- och transportföretag, AB 1. Företaget 
är branschledande på containertransporter på väg och anlitar också därför alla större 
färjrederier i Europa. Du har omvittnat blivit mycket duktig inom ämnesområdet transporträtt. 
Du har publicerat Dig i branschtidskrifter i frågor om speciella rättsliga problem. Det är i 
branschen känt att Du är AB 1 advokat. Nu hör branschtvåan AB 2 av sig i ett specifikt ärende 
och vill ha Ditt biträde. Redovisa vad Du har att överväga inför ett eventuellt uppdrag från 
AB 2.  
 
Du har bestämt Dig för att biträda även AB 2 i den angelägenhet som uppdraget avsåg. 
Klientrelationen med AB 2 utvecklas emellertid under handläggningen av det första uppdraget 
till att också avse ett fordringsförhållande mot rederi X. Rederi X har det besvärligt 
ekonomiskt. Under handläggningen för AB 2 får Du klart för Dig att också AB 1 skulle kunna 
rikta anspråk mot rederi X. Hur skall Du agera och vilka överväganden gör Du nu?  
 
 
För AB 1 har Du tidigare upprättat mallar till formulär som innehåller vissa friskriv-
ningsklausuler utöver vad som föreskrives i konventionsenliga branschbestämmelser. Det står 
nu klart för Dig att AB 2 skulle behöva samma friskrivningar. Kan Du i omsorg om AB 2 
rekommendera Dina mallar upprättade i uppdrag för AB 1? Blir det någon skillnad i Din 
bedömning om AB 2 – som själva sett AB 1 finurliga friskrivningsklausuler – hör med 
Dig om dessa genom Ditt biträde kan anpassas till ett visst kontrakt där AB 2 har AB Y 
som tänkt kontraktskontrahent? 
 
Inför flera avtalsperioder har Du biträtt vid förhandlingar för AB 1 med färjerederierna om 
frakter. Du känner ingående till vilka volymer och avgångar som rederierna anser utlöser pris-
rabatter. AB 2 ber Dig nu biträda också dem vid förestående förhandlingar med samma 
färjerederi som Du förhandlat med för AB 1. Hur ser Du på ett sådant uppdrag? 
 
Nästa år hör AB 1 och AB 2 av sig och vill att Du skall biträda dem gemensamt mot 
rederierna. Vilka överväganden gör Du inför det gemensamma uppdraget? 
 
 
Du accepterar inte att biträda AB 2 i förhandlingar mot ett av rederierna gemensamt med AB 1 
och AB 1 har dessutom senare sagt sig klara av förhandlingen själv. Nu  
hör emellertid AB 1 av sig och ber Dig biträda AB 1 och rederiet för att sätta ner en deras 
överenskommelse om vissa specialtransporter i ett avtal. AB 1 upplyser att rederiet tagit på 
sig att betala hälften av kostnaden hos Dig. Hur överväger Du inför ett sådant uppdrag? 


