
FRÅGA 12 

 

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

genomgång.   

 

1. Advokaterna Pålsson och Palm AB ägs och drivs av advokaten Pia Pålsson och 

jur. kand. Pontus Palm. 

 

2. De driver verksamheten i Småstad. Pia har tidigare arbetat på en av de stora 

advokatfirmorna i Stockholm och Pontus har en bakgrund som bolagsjurist i ett 

stort börsbolag, Hyksos. 

 

3. Trots deras bakgrund har de nu bestämt sig för att satsa på en traditionell 

allmänpraktik med tonvikt på humanjuridiken. 

 

4. Pia har fått besök av en man, Nils Edström, som vill skiljas. Han har upptäckt att 

hustrun, Elsa, har ett förhållande med en annan man och han vill att Pia plockar 

fram sin allra tuffaste attityd. Elsa skall ”inte ha ett öre med sig ur 

äktenskapsskillnaden”. 

 

5. Elsa visar sig vara en tidigare arbetskollega till Pontus, som känner både henne 

och hennes nya kärlek. Pia ser dock inget hinder för henne att ta ärendet. 

 

6. Att upplösa äktenskapet blir enkelt, barnen är vuxna, men bodelningen blir en 

förfärlig historia.  

 

7. Nils anser sig veta att Elsa förtiger en stor fordran som hon har på Hyksos och 

som finns på ett konto hos dem. För att få klarhet skriver Pia till Hyksos med 

begäran att få besked om eventuella fordringar som Elsa kan ha där. 

 

8. Nils själv vill inte att Elsa skall veta något om att det visat sig att han kommer att 

ärva miljonbelopp efter en farbror som avled förra året. Nils tycker inte det är 

rimligt att han skall behöva dela arvet med den som lämnat honom. 

 

9. Nils säger sig vara helt säker på att Elsa inte begriper att han kommer att få ett 

betydande arv. ”Det finns ingen anledning att göra henne uppmärksam på detta.” 

 

10. Pia skickar över en förteckning över Nils tillgångar, i enlighet med hans 

instruktioner, till motpartsombudet. 

 

11. Pontus har fått ett telefonsamtal från ett företag som vill stämma Hyksos. Pontus 

avböjer omedelbart utan någon särskild förklaring.  



   

 

12. Pontus vill upprätthålla en god relation med Hyksos, vilket han tror kommer att 

löna sig i längden. Han ringen chefen för juristavdelningen och berättar vad som 

väntar dem.  

 

13. Pia och Pontus har nu beslutat erbjuda ortens alla företag ett ”förmånspris” enligt 

tre olika modeller. 

 

1. Fast månadspris, 30 000 kronor, för normal juridisk rådgivning. Beloppet 

betalas förskottsvis för kalendermånad. 

 

2. Timarvode, 2 800 kronor, oavsett ärendets karaktär. Fakturering månadsvis i 

efterskott. 

 

3. Förhandlat fast pris för varje enskilt uppdrag med en bonus till 

advokatfirman på 15 % av vad man uppnår utöver det mål man gemensamt 

sätter upp som lägst godtagbart för klienten. 

 

14. Marknadsföringen ger resultat och de får flera nya klienter. De flesta väljer 

alternativ 3 som de upplever som mest överblickbart. 

 

15. Det hela har gett fart åt verksamheten och de förbättrar nu sin hemsida och lägger 

bland annat, som referenser, ut de olika företag de fått uppdrag ifrån. 

 

16. På väg hem från kontoret kör Pontus på en parkerad bil. Han ser att bilen tillhör 

motpartsombudet i bodelningstvisten mellan Nils och Elsa. Pontus har bråttom 

och beslutar sig för att smita. Ingen verkar ha sett vad som skedde.  


