
FRÅGA 14 

 

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

genomgång.   

 

1. Advokat Svea Sjölund har lämnat den stora advokatfirman Rosenborg för att driva 

verksamhet i eget bolag. 

 

2. Den största klienten hon varit ansvarig för, byggnadsentreprenadfirman Ture Svensson 

Bygg AB (TSB), följer med Svea till hennes nya verksamhet.  

 

3. Svea har länge i praktiken fungerat som TSB:s bolagsjurist och hon har ett eget 

arbetsrum på TSB. Det rummet får nu en skylt på dörren där det står ”Svea Sjölund 

Advokat AB”.  

 

4. Svea avser att också ta uppdrag för andra klienter än TSB, men i mycket begränsad 

omfattning. TSB kommer säkert att svara för 90 % av hennes omsättning. 

 

5. Svea betalar 5 % till Rosenborg på de arvoden hon får från TSB under de första tre åren 

efter det att hon lämnat Rosenborg. För att Rosenborg ska kunna se att hon redovisar 

och betalar rätt skickar hon kopia av sina TSB-fakturor till Rosenborgs 

ekonomiavdelning. 

 

6. Svea har blivit uppringd av sin moster, Siv Karlgren, som har fått bekymmer med sin 

alkoholiserade och våldsamme man, Jan. Hon vill skiljas och ber därför Svea hjälpa 

henne med den saken. 

 

7. Svea lovar Siv att hon ska göra så gott hon kan och ber Siv komma på ett besök på 

Sveas kontor.  

 

8. Hon instruerar Siv att anmäla sig i receptionen på TSB när hon kommer.  

 

9. När Siv kommer berättar hon för Svea att det blivit outhärdligt hemma sedan barnen 

flyttat ut. Jan har allvarliga alkoholproblem. Hon ser fram emot att han ska avtjäna den 

månad han dömts till för rattonykterhet, så att hon kan få lite lugn och ro.  

 

10. Svea råkar veta att Jan sökt arbetet som personalchef på TSB och att han nog också 

kommer att få det.  

  

11. Siv ber också Svea skriva ett testamente åt Sivs gamla mamma, som nog inte har så 

långt kvar. Siv vet hur mamman vill ha uppdelningen mellan Siv och Sivs syster, så 

Svea får en detaljerad instruktion. 



   

 

12. Svea har aldrig arbetat med familjerätt, men räknar inte med att det ska vara alltför 

komplicerat. 

 

13. Hon får plocka fram handlingarna från sin egen skilsmässa. Hon hade ett skickligt 

ombud den gången, advokat Lisa Larsson.  

 

14. Sedan Svea skrivit till Jan och framställt yrkandet om äktenskapsskillnad, tillsammans 

med en rad andra krav rörande bodelning, kvarsittningsrätt till den gemensamma 

bostaden med mera, har Jan vänt sig till just Lisa Larsson.  
 

15. Lisa svarar med en juridisk argumentation som Svea känner att hon inte riktigt kan 

bemöta. 

 

16. Svea skickar Siv en beskedlig faktura ”för hittills nedlagt arbete” och meddelar att hon 

måste frånträda uppdraget. Hon rekommenderar Siv att vända sig till en 

familjerättsadvokat.  

 

17. Svea kastar sig istället över en entreprenadtvist där motparten, Fastab, företräds av 

Rosenborg. 

 

18. Svea är lite förvånad över att få Rosenborg som motpartsombud och ställer dem frågan 

om de verkligen kan ”gå på” TSB. Rosenborg svarar att det knappast är något problem 

eftersom Svea inte är kvar på Rosenborg längre. ”Det är ju bara hon som arbetat med 

TSB-ärendena.” 


