
FRÅGA 4 

 

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

genomgång.   

 

1. Advokat Mats Molin sitter i kontorsgemenskap med advokat Sara Sjölund. De 

marknadsför sig som ”Advokathuset”. 

 

2. Saras man Verner äger en charkuterifabrik, Sjölunds Chark. Sara sköter alla avtal och 

all annan juridik för Sjölunds Chark. 

 

3. Ryktet om Saras kompetens har spridit sig i marknaden och hon hjälper återkommande 

olika charkuteriindustrier i allehanda juridiska frågor. 

 

4. Bland annat har Sara Skink-Olle AB som återkommande klient. Ägaren, Olle Persson, 

har en förmåga att ständigt komma på kant med myndigheter, leverantörer och kunder. 

 

5. Olle kontaktar Sara och vill ha hennes hjälp att lägga ett bud på Rökeriet AB som är till 

salu. 

 

6. Sara måste dock berätta att Korvfabriken AB redan bett henne biträda dem i den saken. 

Hon är därför jävig och kan inte hjälpa Skink-Olle den här gången. 

 

7. Olle har också ett annat problem som han ber Sara hjälpa honom med. Han har ett 

häftigt temperament och har kommit i slagsmål på Stadshotellet. 

 

8. Sara föreslår att kollegan på Advokathuset, Mats, åtar sig försvararuppdraget för Olle. 

Olle tycker det låter bra. 

 

9. Sara berättar för Mats att hon inte vill ha det försvaret eftersom hennes man, Verner, åt 

middag med en kund på Stadshotellet den där kvällen och blev vittne till händelsen. 

Verner har berättat för Sara att Olle var svårt berusad och tämligen oprovocerad gav en 

annan gäst några kraftiga knytnävsslag i ansiktet. 

 

10. När Mats går igenom ärendet med Olle frågar han om det verkligen är så klokt att 

”blåneka”. 

 

11. Olle hävdar dock att han bara höjt armarna framför ansiktet för att försvara sig. Mats 

accepterar Olles instruktion, att förneka gärningen. 

 



   

12. Hemma berättar Verner för Sara, i förtroende, att Rökeriet inom kort kommer att få 

flera förelägganden från Miljöförvaltningen i staden. Han förstår att ägarna vill sälja 

eftersom det kommer att kosta en hel del att åtgärda de olika bristerna. 

 

13. För Sjölunds Chark är det dock viktigt att Rökeriet snabbt får nya ägare eftersom de är 

en viktig underleverantör till Sjölunds Chark och Verner räknar inte med att de 

nuvarande ägarna kommer att kunna reda ut situationen. 

 

14. När rättegången mot Olle börjar känner Mats genast igen målsäganden, Bengt Larsson. 

Mats försvarade honom för många år sedan i ett ärende om våld mot tjänsteman. Bengt 

hade sparkat på en polis. 

 

15. Mats gör dock bedömningen att det gått så många år sedan dess att det inte hindrar 

honom från att fortsätta försvararuppdraget för Olle.  

 

16. Under förhandlingen blir Mats väldigt uppretad på åklagaren och säger att åklagaren 

driver sin talan på ett sätt som gör att man undrar om han har några personliga motiv för 

att sätta dit Olle. 

 

17. Olle får en månads fängelse. Han vill att Mats överklagar domen. Mats förklarar dock 

att bevisningen är så överväldigande och domen så klar att ett överklagande är 

meningslöst. 


