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Tre små advokatbyråer, Anna Andersson Advokat AB, Björn Bengtsson Advokat AB och 
Cecilia Carlsson Advokat AB, har i många år haft ett informellt samarbete där de hänvisat 
klienter till varandra eftersom de har olika kompetens och inriktning. De har nu beslutat sig 
för att flytta till ett nytt, gemensamt kontor på Storgatan 1, vilket gör att de kan få ner sina 
kostnader för reception, bibliotek, sammanträdesrum med mera. De kommer dock att behålla 
sina gamla firmanamn eftersom de fortsätter att driva byråerna, som tidigare, i egna bolag.  
 
Cecilia ingår ett avtal med den pensionerade polismannen Kling om att denne mot betalning 
skall utföra vissa konkreta arbetsuppgifter. Han skall bland annat hjälpa Cecilia med att 
utarbeta bouppteckningar i samband med dödsboutredningar. Kling som har en enskild firma, 
”Klings Detektivbyrå”, får ett arbetsrum hos Cecilia. Kling och Cecilia kommer en dag vid 
förmiddagskaffet att tala om att alltför många äkta makar saknar testamenten och 
äktenskapsförord. Det där med äktenskapsförorden menar de, kan bero på att många 
människor är alltför aningslösa när det gäller otro. Kling har nyligen läst en engelsk 
undersökning som påstår att 75 % av alla äkta män är otrogna. Kling har utarbetat ett förslag 
till en annons där det står ”Enligt en ny undersökning är 75 % av alla män otrogna – Är du en 
av de kvinnor som blir bedragen? Hos Advokatbyrån Cecilia Carlsson kan vi i vart fall se till 
att du inte blir ekonomiskt lidande vid en eventuell skilsmässa. Kom till oss innan det är 
försent!” Cecilia tycker det är en bra idé och annonsen publiceras i lokaltidningen. 
Responsen är stor och under de närmaste månaderna tar Cecilia emot många nya klienter 
som vill ha hjälp att upprätta äktenskapsförord. Det är äkta makar som kommer tillsammans 
men också hustrur som kommer utan sin man.  
 
En av klienterna är en kvinna, Doris Davidsson, som misstänker att hennes man är otrogen, 
men hon saknar bevis. Cecilia säger att hon som advokat bara ger juridiska råd, men att hon 
känner en person som kan hjälpa till. Hon föreslår att klienten vänder sig till Kling, som åtar 
sig detektivuppdrag av den här typen till ett rimligt arvode. 
 
Ägaren av Björn Bengtsson Advokat AB, Björn Bengtsson, avlider oväntat av en hjärtattack. 
Anna och Cecilia blir eniga om att de måste göra en insats för att hjälpa alla de klienter som 
nu kan komma i kläm. Eftersom de alla på Storgatan 1 har samma IT-system har de tillgång 
till Björns klientregister. Anna och Cecilia tillskriver samtliga Björns klienter. En av de 
drabbade klienterna är möbeltapetseraren Lars Limander, som varit klient hos Björn i många 
år. Till Limander skriver Anna och Cecilia i brevet: ”Vi har det tråkiga beskedet att Björn 
Bengtsson hastigt har avlidit. Alla de ärenden Björn har haft kommer vi fortsatt att handlägga 
här på kontoret. I fortsättningen kommer jag, Anna Andersson, att vara Din advokat. Vid 
genomgången av korrespondensen mellan Dig och Björn har jag sett att Du är mitt i en 
generationsskiftesplanering och funderar på att sälja Din tapetserarverkstad. Jag sätter av tid 
för att kunna hjälpa Dig, och då jag redan arbetat en del med genomgång av handlingarna vill 
jag be Dig inbetala 40 000 kronor a konto, till mitt kontor. Jag vet att Du tidigare betalt Björn 



   

i samband med avslutningen av varje ärende. Så gör man normalt inte numera, utan det 
vanliga är den månadsfakturering som jag också kommer att tillämpa. Hör jag inte någonting 
ifrån Dig under den närmaste veckan utgår jag från att Du är införstådd med detta.” 
 
Tapetseraren Limander är en gammal man och han orkar inte riktigt leta efter en ny advokat 
så han bryr sig inte om att reagera på Annas brev. 
 
När Anna berättar för sin man Anders om situationen på kontoret och Limander-ärendet får 
Anders en lysande idé. Han har en gammal god vän som driver Antikhuset AB. Bolaget är 
välkonsoliderat och de skulle säkert kunna vara intresserade av att också äga en 
tapetserarverkstad. Anders är handlingskraftig och ringer samma kväll till Antikhusets ägare 
som blir mycket intresserad. Redan påföljande dag ringer Anna upp Limander och berättar att 
hon nog hittat en spekulant till hans rörelse. Limander tycker detta låter bra och ber Anna 
ordna ett sammanträffande. 
 
Anna ordnar ett sammanträde på kontoret där Antikhusets ägare och Limander får träffa 
varandra. Efter en kort förhandling blir de eniga om ett pris på 1,5 miljon kronor för 
verksamheten.  
 
Anna skriver överlåtelseavtalet. Hon skriver också in en klausul som innebär att parterna 
skall betala hennes arvode med hälften vardera. Såväl Antikhuset som Limander tycker detta 
verkar helt rimligt med hänsyn till att Anna kommit att få rollen som mäklare. 
 
Antikhuset betalar in köpeskillingen plus sin del av Annas arvode till Annas 
klientmedelskonto. Anna tar ur klientmedlen betalt för Limanders del av arvodet, upprättar 
en slutredovisning och skickar över vad som återstår till Limanders konto. 
 
Kling har nu blivit färdig med sin rapport rörande Doris man. Det visar sig mycket riktigt att 
han har ett förhållande med en annan kvinna. Doris ringer Cecilia och meddelar att hon vill 
skiljas. Vid Doris besök på byrån upptäcker Cecilia att kvinnan som är orsak till 
äktenskapsskillnaden nyligen blivit registrerad som klient hos Anna i ett ärende rörande 
äktenskapsskillnad. Hon meddelar Doris att hon inte kan ta uppdraget för henne. Doris blir 
ledsen och ber Cecilia förklara orsaken lite närmare. 


