
FRÅGA 19 

 

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

genomgång.   

 

1. Advokat Berit Bäcklund, som arbetar på Advokatfirman Berge & Partners AB (BP) har 

just blivit uppringd av direktör Holger Kraft, ägare av och VD på Kraft Industrier AB 

(KIAB). 

 

2. Kraft vill ha hjälp i anledning av att en kund gjort en reklamation och bestrider en 

faktura på 800 000 kronor. 

 

3. Kraft lämnar Berit en redogörelse för tvisten. Det är Fastighetsbolaget AB (FASTAB) 

som gjort en stor beställning av belysningsarmaturer vilken man nu vill reklamera. 

FASTAB anser att KIAB inte levererat i enlighet med den beställning man gjort. 

 

4. Berit tycker ärendet verkar intressant och hon lovar att återkomma med besked om hon 

kan ta ärendet eller ej, så snart hon gjort en jävskontroll. 

 

5. Det visar sig att BP återkommande hjälper FASTAB med olika ärenden. För närvarande 

pågår till exempel en tvist med en annan leverantör till FASTAB. Den tvisten gäller 

också en reklamation som FASTAB gjort.  

 

6. Berit blir tvungen ringa tillbaka till Holger Kraft. Hon informerar om att man 

visserligen inte ännu blivit kontaktad av FASTAB i det aktuella ärendet men att man 

regelbundet företräder dem, och att man till och med för närvarande handlägger ett 

liknande ärende åt dem. 

 

7. Det visar sig också att FASTAB, bara några dagar senare, ger BP uppdraget att 

företräda dem i tvisten med KIAB. Som vanligt är det advokat Sture Ström som är 

huvudansvarig för FASTAB´s ärenden på BP. 

 

8. KIAB har vänt sig till advokat Viktor Vigg sedan de fick Berits besked att BP inte 

kunde ta deras ärende.  

 

9. Sture tycker om att ha Viktor som motpartsombud. Viktor är mycket skicklig men 

också praktisk och det brukar leda till vettiga förlikningar.  

 

10. Det är också så att Sture och Viktor är gamla studiekamrater och umgås en del, både på 

tennisplanen och familjevis.  

 



   

11. Eftersom Sture känner på sig att det nog kan bli en snabb förlikning i ärendet, föreslår 

han FASTAB ett fastpris på 200 000 kronor för ”hela ärendet”. 

 

12. FASTAB, som tycker att det låter billigt, accepterar direkt. 

 

13. Viktor börjar med att ansöka om betalningsföreläggande. FASTAB bestrider och tvisten 

hänskjuts till rättegång. 

 

14. Vid den muntliga förberedelsen säger Viktor att detta tydligen inte är den enda 

pågående tvisten där FASTAB inte vill betala för varor man tagit emot.  

 

15. Sture, som vet att detta är sant, blir lite irriterad och säger att ”den uppgiften får stå för 

Viktor Vigg”. 

 

16. Trots den lilla ordväxlingen blir det som Sture trott, han och Viktor syr snabbt ihop en 

förlikning som är lite av ”fifty-fifty”. De går till BP:s kontor och skriver ut ett 

förlikningsavtal som de undertecknar med stöd av sina fullmakter.  

 

17. Sture redovisar ärendet för FASTAB på telefon och skickar därefter sin faktura. Nu 

tycker FASTAB att det blev väldigt dyrt med 200 000 kronor för det lilla arbete Sture 

behövde lägga ner. 


