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Advokatbyrån 4-Stars har nyligen bildats genom att de fyra advokaterna, Anders 
Andersson, Bengt Bengtsson, Carl Carlsson och David Davidsson, vilka alla tidigare 
varit verksamma på olika större advokatfirmor, slagit sig samman och flyttat in i 
moderna och nymöblerade lokaler. De tycker sig dock känna av finanskrisen och 
tycker att de har ett otillräckligt antal nyinkomna ärenden. Mot denna bakgrund har de 
beslutat att avsätta en fredag till strategidiskussioner där de skall analysera situationen 
och hitta ett framgångsrecept. 
 
Anders vill satsa på tvistelösning. Han har nyligen gått en kurs i  
”Skiljemannauppdraget” och han vill gärna komma in i den krets av advokater som 
utpekas som skiljemän. Han tänker på byråns hemsida sätta upp skiljemannauppdrag 
som en av sina specialiteter. Han har också fått en förfrågan från en gammal klient, 
Båtvarvet Sund, som har en konflikt under uppseglande, om att vara deras ombud i 
tvisten. Eftersom han inte haft något uppdrag för Sund under de sista 18 månaderna 
föreslår han dem att de, istället för att använda honom som ombud, skall välja honom 
som sin partsutsedda skiljeman och ta hans tidigare byråkollega, advokaten Sune 
Stark, som är en duktig processförare, som ombud. 
 
Bengt har framför allt boutredningsuppdrag som sin specialitet. Han har de senaste 
åren irriterat sig kraftigt på konkurrensen från Fonus och bankerna när det gäller 
boutredningsuppdragen. Han har själv nyligen varit på en begravning där 
begravningsbyrån på ett mycket professionellt sätt tog hand om allt från 
blomsterdekorationer till kaffe på hotellet. Han föreslår att man tar kontakt med några 
fristående begravningsbyråer och gör ett avtal som innebär att de vid alla dödsfall 
inom sitt upptagningsområde skickar en folder där man marknadsför advokatfirman 
som experter på bouppteckningar och boutredningsuppdrag. I gengäld skall 
advokatfirman åta sig att utan kostnad förse begravningsbyråerna med all tänkbar 
juridisk rådgivning avseende deras egen verksamhet. 
 
Carl är mycket kostnadsinriktad och har fokus på tänkbara besparingar och 
rationaliseringar när det gäller advokatfirmans kostnader. Han noterar att en 
revisionsfirma har flyttat in i huset och han vill lämna ett förslag till revisionsfirman 
avseende samarbete kring reception, sekreterare, ekonomifunktioner och IT-system. 
Han vill också förstärka kassaflödet genom att korta betalningstiden i byråns fakturor 
från 30 dagar till 8 dagar och höja dröjsmålsräntan till 2 procent i månaden. 
 
David har miljörätt som sin specialitet. Bland annat gör han en hel del arbete för 
vindkraftverk-tillverkaren, Wind. David har accepterat att sitta på halvtid hos Wind 
som bolagsjurist. Wind vill att han skall ha en halvtidsanställning men David anser 
inte att detta är möjligt med hänsyn till Advokatsamfundets regler. Parterna har därför 
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träffat avtal om att han för ett fast arvode på 80 000 kronor i månaden skall sitta på 
Wind och arbeta mellan kl. 08:00 och 12:00 varje dag. 
 
Sedan alla på detta sätt lämnat sina synpunkter går man över till den kinkiga frågan om 
intressekonflikter. 
 
De har så här långt bara lagt in de ärenden de fått sedan byrån startade i sitt 
jävsregister, men har också fått några sura kommentarer från motparter som känt sig 
trampade på tårna. Frågan är nu om de skall behöva gå längre tillbaka i tiden. Carl 
tycker att detta skulle kunna hämma byråns utveckling och vill i så fall att man driver 
verksamheten i egna bolag och endast har kontorsgemenskap, för att på så sätt bli av 
med problemet. Anders säger sig själv komma ihåg vilka tidigare klienter han haft och 
att han givetvis inte tar några ärenden mot dem. Ett utökat gemensamt jävsregister 
tycker han är onödigt. 


