
FRÅGA 63 
 

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

 
1. Advokat Pernilla Pålsson driver sin advokatverksamhet i ett eget bolag, Pernillas 

Advokat AB, där hon har en biträdande jurist och en deltidssekreterare anställda. 
 
2. Pernilla och hennes anställda delar lokaler med två andra advokater, Eva Eriksson och 

Gunnar Gren, vilka också har sina verksamheter i egna bolag. Var och en driver sin 
egen verksamhet. I staden kallas de allmänt för ”Advokaterna på Tvärgatan”. Det är 
också så de kallar sig när de annonserar i lokaltidningen. 

 
3. Pernilla är allmänpraktiserande och tar både affärsjuridiska och familjerättsliga 

uppdrag. Hon är duktig och klienterna brukar vara nöjda.  
 
4. Pernilla spelar mycket tennis och hon har blivit god vän med klubbens grundare, 

fabrikör Hjalmar Hjort. Hjalmar börjar bli gammal men han väljs alltid om som 
ordförande i klubben. Han har blivit förtjust i Pernilla som han tycker har både 
kompetens och energi. Han har sett till att Pernilla blivit invald som sekreterare i 
styrelsen. Han litar på Pernillas omdöme och hon ger många kloka råd i samband med 
bland annat uppförandet av klubbens nya tennishall.  

 
5. Trots hög ålder styr Hjalmar, som VD, sitt företag, Verktygsmakaren AB, med 

järnhand. Ordförande i Verktygsmakaren AB:s styrelse är advokaten Egon Eriksson på 
den stora Advokatfirman Davidsson & Lidén. Egon har också varit Hjalmar Hjorts och 
företagets rådgivare i många år. Egon är gift med Eva Eriksson som Pernilla delar 
lokaler med.  

 
6. Egon har börjat få problem med Hjalmar Hjort. Hjalmar börjar bli gammal och han 

har tappat känslan för marknaden och kunderna. Egon har tillåtit sig att anmäla en från 
Hjalmar avvikande mening vid flera styrelsesammanträden. Hjalmar Hjort tål inte att 
bli motsagd och han tycker att Egon brister i lojalitet när han opponerar mot Hjalmar. 

 
7. Hjalmar Hjort söker upp Pernilla på hennes kontor och frågar om hon kan ta över 

Egons olika uppdrag för såväl honom personligen som för bolaget.  
 
8. Pernilla tycker saken är känslig med hänsyn till Eva. Hon bestämmer sig genast för att 

tacka nej. För att inte verka otacksam eller oartig säger hon dock till Hjalmar att hon 
först vill titta lite på vad uppdragen innebär så att hon kan avgöra om hon har den rätta 
kompetensen. 

 



   

9. Eva som sett att Hjalmar Hjort varit på besök frågar Pernilla om det är problem i 
tennisklubben. Pernilla berättar som det är och ber Eva berätta det hela för Egon och 
också meddela honom att Pernilla kommer att tacka nej.  

 
10. En tid senare får Egon ett stort uppdrag från Verktygsmakaren. Han visar sin 

tacksamhet mot Pernilla genom att be henne hjälpa honom med ett par av de avtal som 
ingår i uppdraget. Hon skall fakturera Advokatfirman Davidsson och Lidén och hon 
skall inte informera Hjalmar Hjort om saken. 

 
11. Advokat Gunnar Gren, som sitter i rummet vid sidan om Pernilla, har fått in ett ärende 

där han skall företräda ett stort fastighetsbolag i en tvist mot en entreprenör som också 
råkar vara den entreprenör som bygger den nya tennishallen åt Pernillas tennisklubb.  

 
12. Gunnars klient har ett krav mot entreprenören som är så stort att denne kommer att gå 

omkull om Gunnar har framgång. Pernilla blir informerad av Gunnar som varnar 
henne för att tennisklubben kan komma i problem. 

 
13. Pernilla tar upp saken på nästa styrelsemöte i tennisklubben och föreslår att man skall 

göra en handlingsplan för den händelse entreprenören går i konkurs. Man bör också 
avvakta med att betala de senaste fakturorna så att man har lite marginal för de extra 
kostnader man kan åsamkas om entreprenören inte kan fullfölja entreprenaden. 

 
14. Hjalmar Hjort blir återigen på det klara med att det var ett snilledrag att ta in Pernilla i 

styrelsen. Han ombesörjer att Verktygsmakaren gör en betalning till Pernilla på 30 000 
kronor. Han ringer henne och säger att hon skall se det som ett styrelsearvode i 
tennisklubben. Han ber dock Pernilla om ett underlag i form av en faktura till 
Verktygsmakaren på beloppet med texten ”diverse rådgivning”.  
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