
FRÅGA 70 
 

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

 
1. Sedan den karismatiska advokaten Sune Storm blev justitieråd har det bara varit 

problem i hans gamla advokatfirma, Lind & Co.  
 
2. 2009 lämnade fem delägare kontoret och 2010 ytterligare fyra. Nu är det endast sju 

delägare kvar.  
 
3. Kontoret fungerar dock och man får också nya klienter.  
 
4. Bland annat har den engelska affärsmannen Mr. Black tagit kontakt och bett om hjälp 

vid förvärvet av ett fastighetskomplex i Göteborg.  
 
5. Advokat Max Martinsson är den av delägarna som har den första kontakten med Mr 

Black och skall bedöma om firman kan och vill ta uppdraget. 
 
6. Mr. Black berättar för Max att han för ca tio år sedan hade hjälp av advokatfirman. Det 

var Sune Storm som hjälpte honom i en komplicerad sak den gången. Mr. Black säger 
att ”han faktiskt känner sig som klient på byrån och förväntar sig behandling därefter”.  

 
7. Max har haft få nya klienter de senaste åren och bestämmer sig genast för att ta emot 

ärendet från Mr. Black. Han meddelar dock inte denne detta förrän efter ca två veckor 
eftersom har vill upprätthålla en image av att vara strängt upptagen och hårt 
arbetsbelastad.  

 
8. Max har fått veta att motparten är ett bolag som tidigare varit klient på Lind & Co men 

följde med advokaten Harry Hansson när denne, för åtta månader sedan lämnade Lind 
& Co och gick till en annan advokatfirma. Max tycker det skall bli trevligt att arbeta 
med Harry som motpartsombud. 

 
9. Efter några veckor av korrespondens med Mr. Black börjar Max bli lite fundersam över 

vem Mr. Black egentligen är. Han vill inte ha någon som helst bankfinansiering och vill 
överföra hela köpeskillingen, 220 miljoner kronor, till ett klientmedelskonto på 
advokatfirman. Överföringen sker dock inte från Mr. Blacks konto i Storbritannien utan 
från ett bolag med säte i British Virgin Islands. 

 
10. Strax härefter träffar Max Sune Storm på ett möte i Juristföreningen. Max berättar om 

Mr. Black och om sitt uppdrag för denne. Sune blir bekymrad och berättar att senast han 
hade uppdrag för Mr. Black ”sparkade han ut honom från byrån” som klient eftersom 



   

han inte var ”rumsren”. Sune hade uppfattningen att Mr. Black ägnade sig åt kriminell 
verksamhet, prostitution och narkotika. 

 
11. Max har sedan en tid tillbaka haft tankar på övergång till någon annan advokatfirma. 

Strax efter mötet med Sune Storm träffar han Anna, en gammal studiekamrat som haft 
stor framgång som advokat och numera är delägare i advokatfirman WinWin.  

 
12. Anna berättar att de har plats för en advokat med Max profil och undrar om han är 

intresserad. Max säger omedelbart ja men vill vänta lite med offentliggörandet. Han vill 
i lugn och ro informera ”sina” klienter innan han bekräftar för sina kompanjoner. Till de 
klienter på advokatfirman som Max har ansvar för berättar han, att han kommer att byta 
byrå och att de automatiskt följer med till hans nya byrå.  

 
13. När han så berättar för sina kompanjoner blir stämningen irriterad. De ber att han 

lämnar nycklarna och omedelbart försvinner från kontoret. De skriver nu i sin tur brev 
till samtliga de klienter som Max haft ansvar för, att Max lämnat byrån men att detta 
inte innebär något problem. De kommer inom kort att få sig anvisad en ny ansvarig 
partner på advokatfirman Lind & Co.  
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