
 
 
 
 
FRÅGA 46 
 
Makarna Heidi och Christian Svan driver tillsammans Golfvatten AB (GEVAB) som säljer 
bevattningssystem till golfbanor. Christian är den som leder det operativa arbetet. Heidi 
sköter kontoret. GEVAB har ingen ytterligare anställd personal utan upphandlar de 
nödvändiga mark- och anläggningsentreprenaderna. 
 
GEVAB är ursprungligen en traditionell VVS-firma och startades av Christians far, men 
Christian är numera ensam ägare och styrelse i bolaget. 
 
På en golfbana i Skåne har en anläggning som GEVAB levererat havererat och skapat 
problem. En ledningskoppling har gått sönder och förorsakat stor skada. Bland annat har en 
green blivit helt förstörd och fått byggas om. Golfklubbens ordförande, advokaten Erik 
Eriksson, har för golfklubbens räkning framställt ett krav på 900 000 kronor till GEVAB. 
Christian har hävdat att det är ett materialfel och att golfklubben skall vända sig mot 
tillverkaren med stöd av den femåriga produktgaranti som utfärdats av tillverkaren och som 
Christian överlämnat till golfklubben efter det att entreprenaden slutbesiktigats. Även om 
Christian är säker på sin sak känner han och Heidi stor oro. 900 000 kronor skulle medföra 
konkurs för bolaget.  
 
Christian kontaktar advokaten Torbjörn Trygg på den stora advokatfirman Trolle. Torbjörn är 
specialist på försäkringsrätt och har i stort sett bara försäkringsbolag som uppdragsgivare.  
 
Torbjörn tar uppdraget. Han konstaterar att han för ovanlighetens skull kan komma att få ett 
försäkringsbolag som motpart istället för klient innan ärendet är slut. Han ser till att GEVAB 
gör en anmälan till sitt försäkringsbolag för att kunna använda den försäkring som GEVAB 
klokt nog tecknat för den händelse en entreprenad skulle gå på tok. 
 
Torbjörn skriver sedan till advokat Erik Eriksson och bestrider golfklubbens krav. Erik svarar 
att han inte är golfklubbens ombud i saken. Han har skrivit kravet i sin egenskap av 
ordförande. Golfklubben kommer att företrädas av advokaten Anders And. Anders är en 
byråkollega till Erik på advokatfirman Grönkvist och Fransson (GF). 
 
Anders har accepterat uppdraget efter det att man undersökt en ”jävsträff”. GF har tidigare 
företrätt GEVAB i en tvist. Det var dock på den tiden Christians far var ägare och VD i 
bolaget. GF´s jävsansvarige bedömde saken som avklarad och utan betydelse.  
 
I golfklubben finns ett visst missnöje med Erik som betraktas som snorkig och 
maktfullkomlig. Styrelsen känner av missnöjet och förstår också att avtalet med GEVAB, 
som förhandlats av Erik ensam för klubbens räkning, inte är helt glasklart när det gäller 
ansvarsfrågan. 
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Klubbens vice ordförande ringer Anders och påpekar att klubben inte bara har krav mot 
GEVAB utan eventuellt också ett krav mot Erik. Anders bör därför formellt underrätta Erik 
om detta så att han kan aktivera advokatfirmans ansvarsförsäkring. Anders talar med Erik 
som förklarar att golfklubben aldrig tidigare varit registrerad som klient hos GF. Hans 
uppdrag som ordförande är av rent privat natur och har inte med advokatverksamhet att göra. 
 
Anders meddelar klubben att Erik inte varit ”advokat” i klubben utan en ordförande som 
råkat vara advokat och att man då inte kan utnyttja den ansvarsförsäkring som gäller för 
advokatverksamheten. 
 
Anders förbereder klubbens rättsliga åtgärder mot GEVAB men inser att saken inte är 
självklar. Han föreslår Torbjörn ett sammanträde för att se om man kan rensa lite i ärendet 
innan det skall gå vidare till domstol.  
 
De träffas hos Torbjörn på advokatfirman Trolle. Redan i väntrummet vid receptionen möter 
Anders en försäkringsdirektör, Mark Mask, som han tidigare förhört som motpartsvittne i en 
infekterad rättegång. Han är ganska säker på att det är i dennes bolag GEVAB har sin 
försäkring. Det korta mötet gör dem inte till bättre vänner än de var tidigare.  
 
Torbjörn och Anders kan ganska snabbt konstatera att tvisten måste slitas i domstol. 
 
Heidi och Christian blir oroliga för sin framtid och diskuterar hur de skall kunna skydda sig 
om Christian av någon anledning skulle kunna komma att anses vara solidariskt ansvarig 
med GEVAB för en eventuell skuld till golfklubben. 
 
De ber Torbjörn föra över fastigheten som inrymmer såväl familjens bostad som GEVAB:s 
kontor och lagerlokaler, från GEVAB till Heidi. Torbjörn tar det som en del av uppdraget och 
ordnar köpeavtal och lagfartsregistrering. Han har reserverat sig för att han inte har 
kompetens på att överblicka eventuella återvinningsfrågor i händelse av en framtida konkurs 
för GEVAB. 
 
På advokatfirman Trolle arbetar också advokat Anne Landgren. Hon är kusin med Christian 
men känner inte alls till GEVAB:s och Christian och Heidis problem. Av sin klient, 
försäkringsdirektören Mark Mask, får hon dock veta att han träffat ”den största fähunden i 
hela landets advokatkår” i väntrummet, advokaten Anders And. Anne blir lite nyfiken och 
lyckas snabbt luska ut i vilket ärende Anders And besökte advokatfirman Trolle.  
 
När hon ser att ärendet också innehåller en förmögenhetsöverföring från GEVAB till Heidi 
blir hon allvarligt oroad. Anne betraktar Heidi som ytterst opålitlig och fruktar att hon kan 
utnyttja situationen till att dra Christian vid näsan. 
 


