
FRÅGA 22 

 

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

genomgång.   

 

1. Advokat Åsa Åberg driver verksamhet i eget bolag. Åsa är verksam i Småstad där 

också advokaten Leo Lund driver sitt advokatbolag. Åsa och Leo beslutar att 

tillsammans hyra en större kontorslokal där de skall driva verksamhet i 

kontorsgemenskap under firma Advokaterna Åberg och Lund. 

 

2. De erbjöd också Åsas kusin, arkitekten Arne Åberg, att vara med. Han tackade dock 

nej. 

 

3. Före samgåendet har de rett ut eventuella intressekonflikter och funnit att det faktiskt 

bara finns en. Jävet består i att Åsa företräder en fastighetsägare, Fastab, som är i tvist 

med en lokalhyresgäst, Konditori Grand, som företräds av Leo.  

 

4. Åsa har företrätt Fastab i många år och det känns mest naturligt att Fastab får vara kvar 

som klient. Åsa och Leo blir överens om att Leo frånträder sitt uppdrag. Leo underrättar 

Konditori Grand att han kommer att frånträda uppdraget och han skickar en slutfaktura. 

 

5. I övrigt är det bara ett ärende som har fått Åsa och Leo att fundera. För ett par år sedan 

företrädde Åsa ett bolag som nu är motpart till en av Leos klienter i en pågående tvist. 

 

6. Åsa bedömer dock att den information hon fick i det ärendet är av den karaktären att 

jävet har klingat av. Hon meddelar Leo att hon inte ser något hinder för honom att 

fortsätta i den aktuella processen. 

 

7. Åsa har nyligen blivit förordnad som målsägandebiträde för en kvinna, Beata Lager, 

som anmält sin sambo för misshandel.  

 

8. När Leo ser Beata Lager komma in på kontoret, för att besöka Åsa, känner han genast 

igen henne. Han berättar sedan för Åsa att han är nöjd med att Beata inte vänt sig till 

honom den här gången, ”hon är mytoman”. Leo berättar att han företrädde henne i ett 

fordringsmål där det visade sig att hon hittat på hela historien. Det blev ett pinsamt slut 

på den rättegången. 

 

9. Åsa tar till sig Leos information. Under rättegången anar hon plötsligt att Beatas 

uppgifter inte stämmer. Hon vill inte behöva skämmas som Leo gjorde den gången han 

företrädde Beata, och hon ber om en kort paus i rättegången. 

 



   

10. I pausen meddelar hon Beata att hon frånträder med omedelbar verkan eftersom hon 

känner sig övertygad om att Beata ljuger. Därefter ber Åsa om ett samtal med rättens 

ordförande där hon uppger att det uppstått oenighet om hur hon bäst skall föra Beatas 

talan och att hon inte längre kan kvarstå som målsägandebiträde.  

 

11. Under tiden sitter Leo på kontoret och förbereder sig inför en muntlig förberedelse. Han 

företräder en målare, Måns, som inte fått betalt för ett stort arbete på grund av påstådd 

oskicklighet och fel och brister i det utförda arbetet. 

 

12. Leo vet att en granne till honom anlitade Måns för ett arbete vid sin sommarstuga. Han 

ringer grannen och berättar om situationen och hoppas att denne skall kunna lämna 

goda vitsord om Måns. Förhoppningen är att han skall kunna använda grannens 

omdöme i den aktuella tvisten. 

 

13. Grannen konstaterar dock bara att det förvånar honom att en seriös advokat som Leo 

företräder en sådan komplett odugling som Måns. 

 

14. Leo försöker få till en förlikning där han föreslår motparten att betala en tredjedel av det 

begärda beloppet. Måns har visserligen sagt att han vill ha allt men det bedömer Leo 

som fullständigt utsiktslöst. 


