
FRÅGA 17 

 

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

genomgång.   

 

1. Advokat Lena Lärka sitter i kontorsgemenskap med tre andra advokater och en arkitekt. 

Lokalerna ligger i ett gammalt rådhus vilket också blivit det gemensamma namnet för 

kontorsgemenskapen, Rådhuset. 

 

2. Lena har i många år varit styrelseordförande i Nya Metallfabriken AB (NMA). NMA 

driver numera ingen verksamhet men är moderbolag i en koncern som omfattar ett 

trettiotal bolag. Verksamheterna är skiftande och där finns allt från rena 

tillverkningsföretag till fastighetsbolag.  

 

3. Lena fungerar i praktiken som bolagsjurist och hon tillbringar större delen av sin 

arbetstid i ett eget arbetsrum på NMA:s huvudkontor. Lena har inga andra 

återkommande klienter men tar ett och annat uppdrag när hon tycker uppdraget verkar 

spännande.  

 

4. Lena har ett fast styrelsearvode som hon fakturerar en gång om året. Allt annat juridiskt 

arbete fakturerar hon månadsvis. 

 

5. Ett av bolagen i koncernen, Ståldetaljer AB (Stål) har kommit i tvist med en kund, 

Motor AB (Motor). Motor har reklamerat en leverans som de anser var behäftad med en 

del fel. 

 

6. Lenas svåger, vilken hon tycker väldigt illa om, arbetar som inköpare på Motor. Lena 

brinner av iver att få ”sätta dit” såväl Motor som svågern.  

 

7. Motor företräds av advokat Pelle Pilfalk på den stora advokatfirman Braun AB.    

 

8. Lena har många gånger använt sig av Braun och gett dem olika uppdrag från NMA-

koncernen. Dock inte något ärende som avsett Stål. Hon har heller inte haft med Pelle 

att göra. Det har varit andra advokater.  

 

9. Hon skriver till en av sina kontakter på Braun och uttrycker sitt missnöje över att de 

uppträder som ombud för en motpart till NMA-koncernen. 

 

10. Hon får från Braun svaret att Pelle nyligen kommit till dem från en annan advokatfirma 

och att Braun inte handlagt något ärende för NMA-koncernen under den tid Pelle varit 

hos dem. De framhåller också att de för övrigt aldrig haft något ärende för Stål.  

 



   

11. Lena replikerar att hon har flera mycket stora ärenden som hon tänkt att lägga ut 

externt, liggande på sitt skrivbord, bl.a. en mångmiljontvist mellan NMA och 

Storbanken. Hon säger också att Braun fortsättningsvis inte är aktuella för det, eller 

något annat ärende. Hon avser också att till Advokatsamfundet göra en 

disciplinanmälan. 

 

12. Braun inser att de gjort ett dåligt val när de tackat ja till att företräda Motor. De tycker 

dock inte att de kan lämna Motor. Hos Braun beslutar man att Pelle får hitta ett sätt att 

bli av med Motor. Pelle meddelar Motor att han tittat på ärendet och att det ser hopplöst 

ut. Motor accepterar Pelles bedömning och gör rätt för sig gentemot Stål. 

 

13. När Lena får beskedet skickar hon genast ett uppdrag till Braun. Hon kan också i triumf 

berätta för sin man att ”idioten till svåger” fått en välförtjänt motgång när han 

misslyckats med en reklamation mot Stål. 

 

14. När det gäller tvisten med Storbanken är den för omfattande för att hon skall ta den 

själv. Lena vill pröva ett nytt grepp. Hon skriver till tre stora advokatfirmor som hon 

har förtroende för och lämnar en detaljerad redogörelse för tvisten. Hon frågar om de 

kan ge ett fast pris för tvisten. Hon kommer sedan att fatta beslut om vem som skall få 

ärendet. 


