
FRÅGA 6 

 

Observera att numreringen i stycken endast är till för att underlätta läsning och 

genomgång.   

 

1. Advokaten Gitte Grå arbetar på den stora advokatfirman Sköld Hansson (SH). SH har 

flera kontor i Sverige men också i München och Amsterdam. 

 

2. Gittes största klient är Verkstads AB (VAB).  

 

3. Gitte har i många år handlagt uppdrag för VAB och hon har kommit att bli god vän med 

deras chefsjurist, Jörgen Varnäs, vilken hon också flera gånger fått hjälpa i privata 

angelägenheter som inte berör VAB. 

 

4. Bl.a. har Gitte hjälpt Jörgen att ställa allt tillrätta efter att han förskingrat från 

Segelsällskapet, där han var kassör. 

 

5. VAB har helägda dotterbolag i Norge, Danmark och Tyskland. De bolagens juridiska 

angelägenheter sköts av nationella advokatfirmor i respektive land. 

 

6. En av Gittes kollegor på SH, Birger Bolt, arbetar på kontoret i München. Birger har för 

en klients räkning, Sachs AG, fått i uppdrag att förhandla med VAB´s tyska dotterbolag 

om leveransavtal.  

 

7. VAB i Tyskland företräds som alltid av advokatfirman Fisher & Fisher. Birger vet att 

VAB i Sverige brukar företrädas av SH. Eftersom SH aldrig företräder det tyska 

dotterbolaget ser han ingen konflikt i situationen. För övrigt har Birger väldigt lite 

kontakt med sina byråkollegor i Sverige. 

 

8. Gitte har återigen fått besök av Jörgen Varnäs rörande ett ärende som inte berör VAB. 

Saken är den att Jörgen är styrelseordförande i ett litet byggföretag, Bygg AB, som hans 

bror Johan driver. De har haft svårt att få betalt för sitt senaste uppdrag och Jörgen ber 

nu Gitte om hjälp. 

 

9. Under samtalets gång ber Gitte att få se fakturan. Jörgen berättar då att det varken finns 

något skrivet avtal eller någon faktura. Kunden vill inte betala moms och man blev 

därför muntligen överens om ett pris. ”Du kan kalla det svart betalning, men det innebär 

väl inte att de inte skall betala för arbetet?” 

 

10. Gitte skriver ett brev till kunden, Olof Larsson. Hon skriver i brevet att avtal skall hållas 

och förväntar sig därför att Olof Larsson gör rätt för sig. Om inte, skriver Gitte, 



   

kommer hon bli tvungen att gå närmare in i detaljerna kring parternas avtal vilket 

möjligen röjer omständigheter som inte är så trevliga. 

 

11. Gitte har fått en ny ung biträdande jurist till sin avdelning, Maud Mörk.  

 

12. Maud har tidigare arbetat på advokatfirman Svan. Det visar sig att hon på Svan gjorde 

rättsutredningar åt Albert Arnesen AB, vilket var förberedelsearbete för en kommande 

stämningsansökan mot VAB, något som Maud inte var medveten om.  

 

13. Svan ger överraskande in en stämningsansökan mot VAB. Sedan stämningsansökan 

delgivits VAB tar Jörgen Varnäs kontakt med Gitte och ber henne företräda VAB i 

tvisten. 

 

14. Gitte ber Maud gå igenom stämningsansökan och lämna sina synpunkter i en PM. 

Maud förstår genast att detta är det mål hon arbetat med hos Svan.  

 

15. Maud informerar Gitte. De blir överens om att Maud omedelbart slutar sin anställning 

hos SH för att inte skapa en onödig diskussion om eventuellt jäv. 

 

16. Maud söker genast nytt arbete och kommer på intervju hos advokatfirman Winter. Hon 

får naturligtvis frågan varför hon stannade så kort tid hos SH. Hon berättar om tvisten 

mellan VAB och Albert Arnesen AB. Detta förklarar situationen och Maud får arbetet 

hos Winter. 


