
FRÅGA 16 

 

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

genomgång.    

 

1. Eva Eriksson har nyligen blivit advokat. Hon arbetar på den stora advokatfirman Smith 

& Brown (SB). Hon tror dock inte att det är där hon har sin framtid. 

 

2. Eva talar med sin gamla studiekamrat, advokat Filip Frisk, och föreslår att de skall 

starta en advokatfirma tillsammans. Filip, som arbetar på advokatfirman Pettersson & 

Bendel (PB), nappar på förslaget.  

 

3. Eva och Filip tar kontakt med revisor Rune Book, som de vet har blivit sittande i 

alldeles för stora lokaler sedan hans två kompanjoner gått åt annat håll. 

 

4. De blir överens med Rune om att den tänkta advokatfirman kan hyra tre rum och att de 

har möjlighet att köpa vissa tjänster, bland annat reception, kopiering och 

bokföringshjälp.  

 

5. Eva och Filip talar därefter, var och en på sitt håll, med de klienter de har bäst kontakt 

med. De berättar i förtroende att de kommer att sluta sina nuvarande anställningar och 

starta en ny advokatbyrå. De förklarar att deras tjänster kommer att bli billigare för 

klienten i framtiden och hoppas att klienten vill följa med till den nya verksamheten. 

 

6. När Eva säger upp sig erinras hon av SB om att hon enligt avtalet måste betala 50 000 

kronor till SB om hon tar med sig några av SB:s klienter till sin nya verksamhet. 

 

7. Advokatfirman Eriksson & Frisk AB (EF) börjar sin verksamhet med ett intensivt 

marknadsföringsarbete i det industriområde där deras kontorslokal är belägen.  

 

8. De ”knackar dörr”, presenterar sig och lovar full juridisk service ”till marknadens lägsta 

priser”. 

 

9. De avtalar också med Rune Book om att denne skall få 6 % av arvodet för de klienter 

som han anvisar till EF. 

 

10. Eva har nu fått en förfrågan från en av sina gamla klienter på SB, Svarvteknik AB 

(SAB), om hon kan hjälpa dem i en tvist med en leverantör, Gjuteriaktiebolaget 

(Gjutab).  

 

11. Det är en komplicerad tvist som rör ett stort belopp, cirka 3 miljoner kronor, och Eva 

accepterar uppdraget direkt per telefon. 



   

 

12. Hon informerar Filip, som genast kan berätta att Gjutab var en viktig klient på PB, men 

att Filip bara arbetat med några smärre saker för dem. Han ser inget hinder att EF tar 

uppdraget, även om säkert någon på PB kommer att vara motpartsombud. 

 

13. När Eva och Filip bildade EF beslöt de att var för sig göra ett klient- och 

motpartsregister för sin tidigare verksamhet, men att de av tystnadspliktsskäl inte visade 

det registret för varandra. De eventuella intressekonflikter som har sin grund i den 

gamla verksamheten fick hanteras när de blev uppenbara. 

 

14. Filip har fått besök av en verkstadsägare som hamnat i blåsväder med kommunen. Efter 

besöket känner Filip sig lite tveksam till ärendet. Verkstadsägaren verkar inte helt 

pålitlig.  

 

15. Filip hör sig för hos Rune Book och frågar om denne känner till företaget och om det är 

en seriös verksamhet de bedriver. Rune Book vet genast besked. Verkstadsägaren är en 

bråkstake och rättshaverist.  

 

16. Filip ringer till verkstadsägaren och meddelar att han, ”när han sovit på saken”, inte vill 

ta ärendet. Han skall skicka tillbaka det förskott verkstadsägaren betalade direkt efter 

besöket, med avdrag för arbetet att gå igenom handlingarna. 


