
FRÅGA 11 

 

Observera att numreringen i stycken endast är till för att underlätta läsning och 

genomgång.   

 

1. Advokatfirman Rodahl har i många år företrätt Bema-koncernen i allahanda juridiska 

ärenden. Rodahl är en stor advokatfirma med tio kontor i såväl Sverige som utlandet.  

 

2. I Bema-koncernen ingår ett fyrtiotal bolag och man sysselsätter totalt ca 8 000 

personer. 

 

3. Jonathan Jönsson (Jonte) har efter en lång karriär som delägare i Rodahl övergått till 

egen verksamhet. 

 

4. Jonte har gjort om ett rum i sin stora villafastighet till arbetsrum. Hans hustru 

fungerar som receptionist, svarar i telefon och visar besökare tillrätta. 

 

5. Två gånger i veckan kommer en sekreterare och skriver ut Jontes koncept och 

dikteringar. Det är lite olika personer som kommer, förmedlade av det 

bemanningsföretag Jonte anlitar. Det är alltid kompetenta ordbehandlare och Jonte är 

nöjd.  

 

6. Bokföringen sköts av en redovisningsbyrå till vilken Jonte skickar underlag en gång i 

veckan.  

 

7. Jonte har nu fått i uppdrag att stämma ett bolag i Bema-koncernen. Ärendet avser en 

produktskada. Jontes klient, Svarv AB (Svarv), har utan framgång framfört sitt 

miljonkrav till Bema.  

 

8. Jonte ringer sin gamle kollega, Rudolf Ragnarsson (Rulle) som brukar svara för 

Bema-ärendena på Rodahl, och förklarar att han inte ser något hinder i att ta ett 

ärende mot Bema. 

 

9. Rulle förklarar att han inte delar den bedömningen. Rulle uppger att Bema nu har tre 

skadestånd mot sig avseende samma produkt som den Svarv nu vänder sig mot. 

”Situationen är besvärande för Bema och de kommer säkert att reagera kraftigt 

negativt om en tidigare Rodahl-medarbetare dyker upp på motsidan.” 

 

10. Jonte bestämmer sig dock, efter noggrant övervägande, för att ta ärendet. 

 



   

11. I den muntliga förberedelsen i tingsrätten inställer sig Bema och Svarv enbart genom 

sina respektive ombud, Rulle och Jonte. Det blir ett frostigt möte och Rulle hälsar 

Jonte med att kalla honom för en ”jävla svikare”. 

 

12. Rulle påstår att det är allmänna leveransbestämmelser, NL 09, som är tillämpliga på 

köpet.  

 

13. Jonte bestrider detta. Visserligen har han sett i offerten att Bema förklarat att NL 09 

är tillämpliga, men det står inte uttryckligen i avtalsbekräftelsen. 

 

14. Eftersom Rulle förefaller ha missat texten i offerten går Jonte på den för Svarv 

förmånligare linjen att inga särskilda villkor avtalats. 

 

15. Inför en paus i förhandlingen uppmanar ordföranden Rulle och Jonte att föra en 

konstruktiv diskussion om förlikning. 

 

16. När förhandlingen återupptas förklarar Rulle och Jonte att de inte kan enas. Jonte 

tillägger att redan det faktum att Bema är beredda att betala en betydande del av 

Svarvs skadeståndsanspråk visar att de förstår att de kommer att förlora. 

 

17. Jonte har efter den muntliga förberedelsen en genomgång med Svarvs VD hemma på 

sitt kontor. Där inträffar en liten malör. Svarvs VD snubblar på en leksaksbil som ett 

av Jontes barnbarn lekt med på golvet. Svarvs VD faller så olyckligt att han stöter till 

det lilla barnets mamma som välter en hel kaffebricka över sina väninnor som är med 

på besöket hos Jonte. 


