
FRÅGA 20 

 

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

genomgång.   

 

1. Jur. kand. Eskil Eriksson arbetar som biträdande jurist hos advokat Disa Drott. 

Anställningen är på deltid, 70 %. 

 

2. Eskil, som har tid över, driver också en juristfirma i liten skala från sin bostad. 

 

3. Eskil har nu sökt och fått, anställning på den lite större advokatbyrån, Advokatfirman 

Kampf och Stridh, KS. 

 

4. Ett av hans första uppdrag blir att hjälpa advokaten Sven Stridh i ett tvistemål där KS 

företräder ett bilföretag, BILAB, som har ett krav på 250 000 kronor mot ett åkeri, 

ÅKAB, för utförda reparationer. 

 

5. Eskil känner till ÅKAB eftersom Disa företrädde ägaren, Georg Jensen, i en 

uppslitande skilsmässa med efterföljande bodelning. Disas ärende för Georg Jensen var 

inget Eskil berättade om vid anställningsintervjun hos KS, även om han så gott han 

kunde redogjorde för alla pågående och nyligen avslutade uppdrag där han var 

involverad. 

 

6. Eskil berättar nu för Sven om Disas uppdrag för Georg Jensen. Sven lyssnar på Eskil 

och gör genast bedömningen att detta inte har någon som helst betydelse för det 

aktuella ärendet. 

 

7. Georg företräder själv ÅKAB i tvisten. Han är lite ”bränd” av Disas fakturor och vill 

inte lägga mer pengar på advokater. 

 

8. Vid den muntliga förberedelsen närvarar, förutom Sven och Eskil, också  BILAB´s 

ägare, Morgan Larsson. 

 

9. Parterna försöker i en paus att förlikas. Georg Jensen lämnar det förlikningsbudet att 

ÅKAB i ett för allt skall betala 200 000 kronor. Morgan Larsson är envis och säger att 

BILAB vill ha det fulla beloppet.  

 

10. När förhandlingen återupptas fortsätter Georg Jensen att helt bestrida yrkandet vilket 

retar Morgan Larsson som påpekar att Georg Jensen erbjudit sig att betala 200 000 

kronor. Parterna förliks därefter på 200 000 kronor. 

 



   

11. Sven har ett avtal med BILAB om fastpris på 125 000 kronor för hela tvisten. När 

fakturan kommer till BILAB har Sven redan gjort sig betalt genom att behålla 125 000 

kronor av förlikningslikviden som kom in på KS:s klientmedelskonto. 

 

12. Morgan Larsson blir arg och yttrar att arvodesbeloppet känns orimligt när man förliks 

redan innan det blivit huvudförhandling. Han påpekar också att han inte accepterar att 

Sven ”satt sig” på arvodet trots att BILAB aldrig godkänt fakturan. 

 

13. Några dagar senare får Sven mail från en nybliven villaägare som vill rikta krav mot 

säljaren av huset på grund av fel och brist i fastigheten. Villaägaren bifogar också en 

rad dokument och en redogörelse för sin syn på saken. 

 

14. Sven ser genast att det är hans gamla skolkamrat, Ester Bengtsson, som är säljare. Sven 

tackar nej till uppdraget och ringer istället upp Ester. Han berättar för Ester att hon nog 

kan räkna med en tvist rörande försäljningen av hennes villa. Sven förklarar dock att 

han är beredd att hjälpa henne i det ärendet. 

 

15. Ester Bengtsson hade tänkt vända sig till sin bror, som också är advokat, men tycker det 

är svårt att avböja Svens erbjudande.  


