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Rita Rask är nybliven advokat och anställd hos advokatfirman Ekner. Hon är inriktad 
på process och för tvister i domstolar och inför skiljenämnder. 
 
Rita är bland annat ansvarig för en domstolsprocess där byråns klient, Markisbolaget 
AB, har stämt Persiennpojkarna HB. Det gäller ett patentintrång rörande en speciell 
form av monteringsteknik. 
 
En kollega på Ekner företräder samtidigt en annan klient med ett miljonkrav mot en av 
bolagsmännen i Persiennpojkarna, Johan Hansson. Persiennpojkarna HB har usel 
ekonomi och Rita, som tror att hon kommer att vinna målet, kommer också så 
småningom få anledning att gå på Johan Hansson för att få in det skadestånd hon 
räknar med att Markisbolaget kommer att tilldömas.  
 
Persiennpojkarna företräds i målet av advokaten Ruben Svensson som numera dragit 
sig tillbaka från en tidigare storbyråverksamhet och driver sin advokatfirma med en 
ung biträdande jurist och en sekreterare. 
 
Under tiden som målet pågår köper Markisbolaget en mindre aktiepost i ett bolag där 
den andre bolagsmannen i Persiennpojkarna, Lars Nilsson, är storägare och också 
styrelseordförande.  
 
Rita funderar på om detta gör att hon nu blivit jävig. Markisbolaget är dock snabba 
med att påpeka att de inte är besvärade av situationen.  
 
Advokatfirmans jävskommitté tycker inte heller att det är något problem. Rita, som är 
en ambitiös person, vill dock inte börja sin advokatkarriär med en jävsmiss. Hon ringer 
sin farbror, advokaten Ragnar Rask, och ber om råd. Ragnar är pensionär och driver 
inte någon verksamhet. Rita redogör för målet och den uppkomna situationen. Ragnar 
känner till ägarna bakom Markisbolaget och varnar Rita för att det kan bli problem om 
Persiennpojkarna förlorar. 
 
Rita frågar också Ruben Svensson hur han ser på situationen. Ruben tycker dock att 
det bara skapar krångel i onödan om Rita kliver av nu. 
 
Faktum är att Ruben Svensson har blivit lite imponerad av Rita. Han skall pensionera 
sig om några år och skulle behöva en duktig kompanjon som kan ta över hans 
verksamhet med många bra och trogna klienter. Han ringer Rita en kväll och erbjuder 
henne kompanjonskap och möjlighet att helt ta över hans byrå när han pensionerar sig. 
Rita, som inser att det kommer att dröja några år innan hon blir erbjuden delägarskap 
på Ekner, blir omedelbart intresserad. Hon lovar att ge besked så snart målet är över.  
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Vid den kommande muntliga förberedelsen försöker hon och Ruben Svensson att 
förlika parterna. Markisbolaget är dock ganska ointresserat trots att Rita på olika sätt 
försöker att mjuka upp dem. Förlikningsbudet de lägger hade i och för sig varit ok om 
det inte vore för en rad omöjliga krav på hur Persiennpojkarna skall inskränka sin 
marknad geografiskt. Rita är inte nöjd med budet och ser också vissa 
konkurrensrättsliga problem. När den muntliga förberedelsen återupptas får hon dock 
lite hjälp av Ruben Svensson som berättar för ordföranden att Persiennpojkarna inte 
kan acceptera Markisbolagets förlikningsbud. De skulle kunna acceptera att betala ut 
det föreslagna beloppet, 250 000 kronor, men kan inte acceptera den 
marknadsuppdelning som samtidigt ställs som  krav. På fråga från ordföranden 
utvecklar Ruben Svensson den delen mera i detalj. Ordföranden håller med om att det 
hela låter tveksamt ur ett konkurrensrättsligt perspektiv men tycker att man nu skall 
fokusera mer på beloppet när Markisbolaget ändå sagts sig acceptera 250 000 kronor 
som skadestånd. 
 
Ordförandens synpunkter gör Markisbolagets VD, som är med på förhandlingen, lite 
besvärad och Rita och Ruben Svensson syr ihop en förlikning.  
 
Persiennpojkarna skall betala 300 000 kronor till Markisbolaget. Vardera parten tar 
sina kostnader. 
 
Förlikningslikviden betalas in till Advokatfirman Ekner som gör sig betalt för Ritas 
arvode, 90 000 kronor, och betalar 12 000 kronor till en hantverkare som har hört av 
sig med ett krav mot Markisbolaget i anledning av att han, på Markisbolagets begäran, 
demonterat en markis som Persiennpojkarna satt upp. Resterande del av 
förlikningslikviden, 198 000 kronor, utbetalas till Markisbolaget tillsammans med 
slutredovisning och Ritas kvitterade arvodesfaktura.  
 
Rita och Ruben Svensson sätter sig nu ner och blir överens om villkoren för hennes 
övergång till honom. De diskuterar eventuellt kommande jävsproblem. Rita redogör 
för de mål hon är involverad i och Ruben Svensson kan konstatera att det inte kommer 
att bli några stora problem. Han var mest rädd för ett stort skiljeförfarande där Ekner är 
ombud på motsidan. Rita har dock inte varit direkt involverad i det målet.  
 
De skriver under ett avtal som innebär att hon skall börja hos Ruben Svensson om sex 
månader. Rita har två månaders uppsägningstid men meddelar ägarna på Ekner sitt 
beslut redan tre månader innan hon skall börja hos Ruben Svensson.  
 
Under tiden har dock ett nytt jävsproblem dykt upp som skulle innebära att Ruben 
Svensson måste lämna ett spännande uppdrag om Rita kommer in i hans advokatfirma. 
I avvaktan på att det ärendet skall komma i mål och kunna avslutas får Rita driva sin 
advokatverksamhet som enskild firma i två rum som Ruben Svenssons advokatfirma 
har tillgång till och som ligger i direkt anslutning till kontoret.  


