
FRÅGA 21 

 

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

genomgång.   

 

1. Advokat Sonja Silverberg driver verksamhet i sitt advokataktiebolag, Advokat Sonja 

Silverberg AB. Hon hyr dock in sig i ett rum hos den stora Advokatfirman 

Persson & Partners (PP). Utåt använder de Advokatfirman PP som gemensamt namn. 

 

2. PP arbetar huvudsakligen med företagsrelaterade frågor och Sonja huvudsakligen med 

familjerätt. 

 

3. Sonja är nöjd med samarbetet med PP. PP får ofta frågor kring personjuridik och de 

hänvisar alla sådana ärenden till Sonja. Sonja ger PP 10 % av arvodet på ärenden som 

kommit till henne den vägen. 

 

4. Sonja har fått ett nytt ärende genom PP. Det är direktör Helge Brun som vill ha hjälp 

med bodelningen efter en skilsmässa. Brun träffade advokat Olle Olsson på en middag 

där denne rekommenderade Sonja och berättade om en bodelning där Sonja varit 

ombud för ena maken. Resultatet blev mycket bra för Sonjas klient, Ebbe Klang. 

 

5. Sonja känner till Helges tidigare hustru, Helga. Sonja hjälpte henne i en testamentstvist 

efter en moster för flera år sedan. Det var innan Helga gifte sig med Helge.  

 

6. Helge lämnar Sonja en förteckning över makarnas egendom. Sonja som vet att Helga 

fick del i vissa tillgångar på Cypern efter sin moster, saknar den egendomen i 

förteckningen. 

 

7. Sonja frågar Helge om inte Helga har tillgångar på Cypern. Helge blir förvånad och 

frågar Sonja varför hon tror det. Sonja svarar att hon ”tyckte att hon hört det 

någonstans. Men folk pratar ju så mycket.” 

 

8. Advokat Olle Olsson, en av delägarna på PP, företräder en fastighetsägare i en 

hyrestvist med gymnastikföreningen Hoppa Lätt (HL). Olle, som vet att Sonja i många 

år var aktiv i styrelsen för HL, berättar för Sonja om sitt nya ärende och frågar henne 

till råds om vad det är för sorts människor i HL och vem som egentligen bestämmer i 

styrelsen.  

 

9. Sonja som flera gånger hjälpt HL i olika frågor, kan lämna nyttiga upplysningar till 

Olle. Bland annat berättar Sonja att hon hjälpte HL med ett ärende där kassören 

misstänktes för förskingring. Det ledde dock aldrig till någon polisanmälan utan gjordes 

upp internt. 



   

 

10. Olle förhandlar direkt med ordföranden i HL. Fastighetsägaren har ett betydande 

hyreskrav som HL till stora delar bestrider. Olle frågar ordföranden i HL om det inte 

vore bäst att göra upp saken. Risken finns att det börjar gå rykten om att HL:s pengar är 

förskingrade och att det är därför de inte betalar. 

 

11. HL:s ordförande tycker att situationen är obehaglig och träffar preliminärt en förlikning 

med Olle. Ordföranden vill dock att förlikningen skall föreläggas HL:s styrelse för 

godkännande innan den blir giltig. Styrelsen säger nej och resultatet blir att Olle lämnar 

in en stämningsansökan. 

 

12. I stämningsansökan påpekar Olle att HL:s ordförande varit beredd att acceptera 75 % av 

det krävda beloppet men att det tydligen finns en del personer i föreningen som inte 

riktigt förstår sitt eget bästa. 

 

13. Olles klient, fastighetsägaren, är en snål och krävande person. Han vill inte betala 

arvodet till Olle om han inte ser resultat. Olle och fastighetsägaren har därför avtalat att 

arvodet skall utgå med 50 % av det belopp Olle får in, dock max 50 000 kronor. 


