
FRÅGA 5 
 

1. Advokat Lena Länsman är delägare i advokatfirman Storm och Stadig. Hon är en av 20 

delägare. Delägarkretsen består av arton advokater och två patentingenjörer. Totalt 

sysselsätter firman 50 personer varav 35 är jurister, åtta ingenjörer och sju administrativ 

personal.  

 

2. Lenas man, Lennart Länsman, är också advokat. Han driver Länsman Advokatbyrå AB. 

Han är den enda anställda i den verksamheten och hyr lokaler hos en redovisningsbyrå 

från vilken han också köper sekreterar- och redovisningstjänster i mån av behov.  

 

3. Lena arbetar brett inom det affärsjuridiska fältet medan Lennart fokuserar på brottmål 

och familjerätt.  

 

4. Lena har fått ett konstigt mail från en advokat, Brynolf Berg. Mailet innehåller 

uppgifter om hur man skall argumentera och agera i en viss familjerättstvist. Starka och 

svaga punkter samt saker som man inte bör nämna. 

 

5. En timme efter att Lena fått, och läst, mailet blir hon uppringd av Brynolf. Han 

förklarar att mailet är felsänt och ber Lena att inte läsa det utan omedelbart radera det. 

 

6. Lena förklarar att hon redan läst mailet men att hon naturligtvis skall radera det. 

 

7. På kvällen sitter Lena och Lennart och stämmer av dagen. De uppskattar båda att ha 

varandra som bollplank och löser ofta problem åt varandra. När Lena berättar om det 

felsända mailet och dess innehåll, spetsar Lennart öronen. 

 

8. Det visar sig röra ett ärende där Lennart är motpartsombud. Informationen han får är 

nyttig för honom, men han blir också upprörd när han hör att Brynolf i mailet uppmanat 

sin klient att tiga om vissa förhållanden.  

 

9. Påföljande dag ringer Lennart till Brynolf och beskyller honom för att agera oetiskt när 

han vill ”förtiga delar av sanningen”. Brynolf å sin sida blir upprörd över att Lena 

informerat Lennart om innehållet i mailet och menar att Lena brutit mot sin 

tystnadsplikt.  

 

10. Brynolf hävdar också att Lennart nu blivit jävig och måste frånträda sitt uppdrag. Han 

har enligt Brynolfs uppfattning fått information som han inte får använda i tvisten. 

 

11. Hos Storm och Stadig har det uppstått en tvist mellan Lena och en av de övriga 

delägarna, David Dyrk. 

 



   

12. Lena har framfört ett stort skadeståndsyrkande i ett ärende där hon företräder HighTech 

AB, som vill ha skadestånd av Generic AB. 

 

13. Davids svärfar är VD och delägare i Generic, vilket Lena är väl medveten om. 

Svärfadern har blivit mycket upprörd över att Storm och Stadig framför kravet. 

Svärfadern anser att Storm och Stadig genom David har blivit jäviga i den saken. 

 

14. Lena har dock förväntningar om framtida arbetsuppgifter från HighTech och vill inte 

släppa ärendet. 

 

15. Generics ombud, advokat Sixten Svensson, har också tillskrivit Lena och förklarat att 

han skall se till att David får ett och annat att svara för i sin familj om inte Lena lämnar 

uppdraget. 

 

16. Lena tycker situationen är besvärande och skriver till HighTech att det inträffat 

omständigheter som gör att hon måste lämna uppdraget. Hon bifogar sin slutfaktura i 

ärendet. 


