
FRÅGA 57 
 
Observera att numreringen i stycken endast är till för att underlätta läsning och 
genomgång. 

 
1. Hanna och Mats har beslutat sig för att skiljas. Tillsammans har de sonen Emil som är 

åtta år gammal. Både Hanna och Mats vill gärna ha vårdnaden om Emil, eller i vart 
fall ha honom boende hos sig den mesta av tiden. Familjen bor i Göteborg, men efter 
skilsmässan kommer Hanna, som är sjuksköterska, att flytta till Stockholm. Mats 
däremot är delägare i bilverkstaden, Autobil AB, och kommer att stanna kvar i 
Göteborg. 

 
2. Hanna vänder sig till advokat Håkan Horn som är specialist på vårdnadstvister. Mats 

vänder sig som vanligt till Lisa Lydig, på advokatfirman Lydig & Partners. Det är Lisa 
Lydig som sköter all juridik åt Autobil. Hanna och Mats kan klara ut mycket kring 
skilsmässan själva men de blir inte eniga om hur de skall göra med Emil. De lämnar 
besked till sina advokater att saken får avgöras genom en vårdnadstvist i domstolen.  

 
3. Håkan Horn arbetar på advokatbyrån AdvokatService där också advokat Nils Nilsson 

arbetar. Nilsson är en känd konkursförvaltare. Håkan Horn och Nils har för vana att 
äta lunch tillsammans. Vid en lunch säger Nils att det nu verkar bara handla om 
timmar innan han blir konkursförvaltare i Autobil AB. Han har blivit uppringd av 
Autobils bank som frågat om han kan åta sig uppdraget.  

 
4. Samma eftermiddag skall Håkan Horn skriva en inlaga i vårdnadsärendet och när han 

sitter och arbetar med inlagan skriver han att en av orsakerna till att Hanna bör få 
vårdnaden om Emil är att Mats bolag är på obestånd och att Mats därför kommer att 
ha svårt att skapa en ekonomiskt trygg miljö för Emil. Håkan Horn måste bli färdig 
med inlagan och arbetar till sena kvällen. Han mejlar inlagan till tingsrätten med en 
kopia till Lisa Lydig. 

 
5. Hanna och Mats träffas några dagar senare på Lisa Lydigs kontor tillsammans med 

advokaterna, Lisa och Håkan. Lisa Lydig kritiserar Håkan Horn för att han tagit upp 
uppgiften om Autobils ekonomiska problem. Hanna blir förvånad när hon hör detta för 
hon har aldrig förstått att Autobil skulle ha några problem. Lisa Lydig säger inget 
mera om saken. Hon har varit med och träffat en uppgörelse med banken och känner 
sig rätt övertygad om att Autobil kommer att överleva. Tills vidare tycker hon dock att 
uppgiften spelar henne i händerna när det inom kort skall skrivas ett bodelningsavtal. 

 
6. Hanna vill gärna att Håkan Horn skall representera henne också när det gäller den 

ekonomiska uppgörelsen mellan henne och Mats. Håkan Horn har dock sagt att han 
inte är expert på bodelningssaker och framför allt inte när det gäller företagsvärdering, 



   

aktier och liknande. Hanna säger dock att Mats sagt att Lisa Lydig nog kan göra det 
mesta av arbetet. Med det beskedet accepterar Håkan Horn uppdraget.  

 
7. När Håkan Horn bekräftade sitt ursprungliga uppdrag för Hanna skrev han bland 

annat, ”Jag kommer primärt att bistå Dig i vårdnadssaken och vill för det arbetet ha ett 
fast pris på 50 000 kronor. Tillkommande uppdrag rörande till exempel bodelning eller 
liknande får vi träffa särskild överenskommelse om. Jag påtar mig dock ingen 
rådgivning rörande skatt och andra ekonomiska förhållanden.” 

 
8. Lisa Lydig har av Mats fått veta att han och Hanna, när de gifte sig för tolv år sedan, 

upprättade ett äktenskapsförord. Äktenskapsförordet skrevs av den nu avlidne 
advokaten Gustav Gam, som på sin tid var delägare i AdvokatService där Håkan Horn 
nu är verksam. Lisa Lydig tänker att det kan vara en god ”kanin att plocka upp ur 
hatten” om ärendet utvecklar sig på något för Mats oförmånligt sätt. Hon är rätt säker 
på att Håkan Horn inte har uppmärksammat att det faktiskt är en gammal kollega på 
hans eget kontor som har skrivit äktenskapsförordet. 

 
9. Lisa Lydig vet väl att Håkan Horns specialitet är barn- och vårdnadsfrågor, inte den 

ekonomiska biten, och detta betraktar hon som en fördel. Hon utarbetar 
bodelningshandlingar där hon sätter värdet på Mats aktier i Autobil till noll. Hon 
skickar över det till Mats som inte har några invändningar och tillser att Hanna 
undertecknar handlingen.  

 
10. Nästan ett år senare upptäcker Lisa Lydig att hon har glömt att ta med en stor 

aktiepost, som hon vet att Mats innehar i ett annat bolag. Hon gör dock inte någonting 
åt saken, då akten redan är arkiverad.  


