
FRÅGA 15 

 

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

genomgång.   

 

1. Advokat Disa Davidsson driver tillsammans med advokat Stig Sundström 

advokatfirman DS Advokater AB. DS driver en allmän praktik där såväl Disa som Stig 

arbetar med lite av varje.  

 

2. Disa förbereder en muntlig förberedelse i ett vårdnadsmål. Hon företräder Nina Hult, 

som vill ha ensam vårdnad om barnet. 

 

3. Disa vet att mannen, Nisse Hult, har ett häftigt humör. Stig har försvarat honom i ett 

misshandelsmål en gång för flera år sedan. Disa vill gärna ta upp den saken, men inser 

att hon på grund av kvardröjande lojalitet mot Nisse Hult måste avstå från det.  

 

4. Stig arbetar med ett brottmål. Han är försvarare för Errol Jigebrandt som är misstänkt 

för att ha stulit åtta båtmotorer på en vinterförvaring för båtar. Jigebrandt är inte särskilt 

intresserad av att hjälpa till med försvaret, men han förnekar gärningen. 

 

5. Stig ringer runt till olika personer som han vet känner till Jigebrandt och rör sig i hans 

kretsar. Stig vill ta reda på om det är någon som skulle kunna ge Jigebrandt alibi. 

 

6. Stigs undersökningar ger bara till resultat att han får veta att Jigebrandt på flera håll hört 

sig för om det är någon som vill köpa båtmotorer. 

 

7. Jigebrandt blir på dåligt humör när Stig berättar om sina telefonsamtal. Han har ”fan 

inte bett Stig ringa någon som helst”. Han upplyser Stig att denne bara skall se till att 

han blir frikänd. 

 

8. Stig inser att det kommer att bli tufft. Han känner sig övertygad om att Jigebrandt är 

skyldig. Det blir inte bättre av att det är Disas man, Åke, som är åklagare i målet. Åke 

är nämligen mycket skicklig. 

 

9. Under rättegången frågar Åke Jigebrandt om det inte är riktigt att han har försökt att 

hitta köpare till de aktuella båtmotorerna. Jigebrandt svarar att det är ett rent lögnaktigt 

påstående. I sin plädering tar Stig upp den saken och framhåller att detta bara är 

obekräftade rykten som åklagaren fört in i målet. 

 

10. Disa har fått besök av en livsmedelshandlare, Bengt Hansson, som fått sitt 

lokalhyresavtal uppsagt för villkorsändring. Hansson behöver hjälp med att förhandla 

med fastighetsägaren, Benders Fastighets AB.  



   

 

11. Hon lovar Hansson att göra vad hon kan för att få till stånd ett rimligt hyresavtal.  

 

12. Disa känner till Benders Fastighets AB och vet att Stig och hans hustru hyr sin bostad i 

en av Benders fastigheter. 

 

13. Några dagar senare kommer en fin delikatesskorg till kontoret från 

livsmedelshandlaren. I korgen finns ett kort där Hansson önskar Disa lycka till i hennes 

viktiga arbete. 

 

14. Disa blir lite besvärad av den uppvaktningen. För att förekomma alla eventuella 

förhoppningar från Hansson om att detta skall kunna påverka arvodet, ställer hon ut en 

första faktura för den kommande månadens arbete, som hon skickar över med ett 

följebrev till livsmedelshandlaren. 

 

15. Hon skriver att hon kommer att tillämpa månadsfakturering med ett uppskattat belopp 

avseende den kommande månaden. Fakturorna skall betalas förskottsvis för 

kalendermånad. 


