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FRÅGA 64 
 

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

 
1. Advokaten Karin Karlsson är en duktig och allmänt respekterad advokat. Hon är 

verksam vid advokatfirman Lagergren Law, som är en renodlad processbyrå.  
 
2. Bland annat företräder Karin företaget Soft Material AB, som utvecklar en ny 

programvara för parkeringsövervakning. Bolaget ägs av den driftige mångsysslaren 
Ture Torslund. Soft Material har finansierat sitt utvecklingsarbete med hjälp av två 
miljoner kronor som ställts till förfogande av en välbeställd privatman, Holger 
Hansson. Holger har nu stämt Soft Material och begärt att de skall förpliktas att genast 
betala tillbaka de två miljonerna jämte ränta.  

 
3. Ture Torslund har berättat för Karin att Soft Material fått pengarna på villkor som 

innebär att de inte skall betala tillbaka något förrän den aktuella programvaran har 
kunnat lanseras och börjat generera licensintäkter. Karin tycker att det finns något lite 
”slirigt” över Ture Torslund och känner sig lite osäker på om hon kan lita på hans 
uppgifter. Karin frågar runt bland kollegorna på advokatfirman men det är ingen som 
känner till Ture Torslund. En av hennes kollegor har visserligen haft Ture Torslund 
som motpart för mindre än ett år sedan men vet ändå inte så mycket om honom. Karin 
lägger ut frågan till medlemmarna i ett kvinnligt nätverk som hon är aktiv i. Hon 
berättar för nätverket om det uppdrag hon har för Soft Material och frågar om det är 
någon som kan lämna upplysningar om Ture Torslund. En av deltagarna i nätverket är 
kronofogde och hon kan genast upplysa Karin om att hon känner igen Tures namn från 
flera utmätningsärenden. ”Han brukar ha för vana att betala dagen innan kronofogden 
kommer på besök.” 

 
4. Karin, som arbetat med ärendet några månader, blir lite orolig för sitt arvode. Hon 

skriver till Ture och meddelar att hon från och med nu kommer att skicka a conto 
fakturor månadsvis. Dagen före den muntliga förberedelsen i målet får Karin från 
advokatfirmans kamrer ett besked att Soft Material inte betalt sina fakturor. Ture skall 
vara med på den muntliga förberedelsen och Karin tar upp frågan om fakturorna direkt 
när hon möter honom i tingsrätten. Hon kräver att Ture omgående ser till att 
fakturorna blir betalda. Om så inte sker kommer hon inte att delta i den muntliga 
förberedelsen. Ture ringer i Karins närvaro till en medarbetare på Soft Material och 
ger order om att fakturorna skall betalas. Karin nöjer sig med detta. 

 
5. Under förberedelsen försöker man att utreda omständigheterna kring överföringarna 

från Holger Hansson till Soft Material. Parterna är överens om att något skuldebrev 
aldrig utfärdades i samband med penningöverföringen. Långt senare skickade Holger 



   

2 
 

Hanssons advokat, Lars Lind, ett skuldebrev till Ture som man ville att denne skulle 
underteckna för Soft Materials räkning, men det var då tvisten började. 

 
6. Efter den muntliga förberedelsen för Karin förlikningsförhandlingar med Lars Lind. 

Karin framhåller att Soft Material har en betydande tillgångsmassa i form av två 
andra, färdigutvecklade programvaror, som sannolikt inom kort kommer att generera 
goda licensintäkter. Holger Hansson kan få säkerhet för sin fordran i form av 
företagshypotek.  
 

7. När Karin presenterar förlikningsavtalet för Ture får hon beröm. Ture tycker det är 
alldeles utmärkt att hon lyckats driva igenom att återbetalning skall ske successivt 
med början om tre år och att Holger i gengäld får ett företagshypotek i Soft Material. 
Ture påpekar i samma andetag att det företagshypoteket ju faktiskt inte är värt ett 
ruttet lingon. Karin blir förvånad och erinrar Ture om vad han berättat om de nya 
programvarorna. Ture berättar då stolt att han under tiden Karin förhandlat med Lars 
Lind överlåtit programvarorna till ett bulgariskt bolag för ett symboliskt belopp och 
med en tilläggsköpeskilling som är helt beroende av vissa arbetsinsatser från Tures 
sida. Han säger att han i praktiken behärskar de båda programmen. Karin blir först 
förvånad och sedan mycket upprörd. Hon påpekar för Ture att Lars Lind har 
förtroende för henne och att hon till honom lämnat lugnande besked rörande bolagets 
tillgångar. Hon säger till Ture att hans agerande är fullständigt oacceptabelt för henne 
och att det till och med kan vara kriminellt. Ture säger till henne att lugna ner sig och 
bara lojalt följa hans instruktioner. Karin replikerar att hon med omedelbar verkan 
frånträder sitt uppdrag som ombud för Soft Material. 

 
8. Ture ändrar genast attityd och tigger och ber att Karin skall stanna kvar. Karin 

meddelar att hennes beslut är oåterkalleligt. Hon påpekar också för Ture att hon inte 
tänker lämna tillbaka något material i målet förrän Soft Material betalt den slutfaktura 
som hon kommer att skicka under morgondagen.  
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