
FRÅGA 34 
 
Advokaten Gustav Grönlund är en äldre och mycket respekterad delägare i en av 
landets största advokatfirmor. 
 
En dag blir han på sin Rotaryklubb sittande vid sidan av Stig Larsson som är VD och 
huvudägare i den stora byggentreprenadfirman Stig Larsson Entreprenad AB 
(SLEAB). Larsson berättar att SLEAB nu tagit ett stort steg in i den digitala världen då 
man gjort om hela sitt datasystem. Man har upphandlat en totallösning med såväl 
mjuk- som hårdvara på ett leasingavtal med företaget IT 2000 AB. Totalt kommer 
satsningen att kosta SLEAB mer än 10 miljoner kronor. Larsson är mycket stolt när 
han berättar. Avtalet med IT 2000 är under utarbetande och kommer att undertecknas 
inom kort. Gustav blir bekymrad och varnar Larsson för att göra sig så beroende av IT 
2000.  
 
Bakgrunden till Gustavs skepsis är att han vet att IT 2000 är klient på hans firma. En 
av de yngsta delägarna, Axel, är klientansvarig gentemot IT 2000 och han har tagit in 
riktigt mycket arbete till firman från bolaget. 
 
Nyligen drabbades advokatfirman av en skatterevision. Vid genomgång av 
räkenskaperna fann Skatteverket anledning att fördjupa sig i faktureringen av IT 2000. 
Fakturorna var i stort sett ospecificerade avseende arbetsmoment och angav bara 
tidsperioder. För att kunna bedöma riktigheten av faktureringen begärde Skatteverket, 
och fick ta del av, de avtal och andra handlingar advokatfirman upprättat för IT 2000´s 
räkning.  
 
Kort härefter drabbades också IT 2000 av en skatterevision. Gustav har fått höra att 
allt tydligen inte står rätt till och att Axel är djupt bekymrad. En del av de avtal 
advokatfirman varit med om att upprätta har visat sig vara gjorda med fiktiva 
motparter. Den driftige och äregirige ägaren till IT 2000, Sten Bagge, har förmodligen 
fört alla bakom ljuset i syfte att driva upp omsättning och aktiekurs.  
 
På ett delägarmöte på advokatfirman spred sig panik när man fick klart för sig att Sten 
Bagge mycket väl kan ha gjort sig skyldig till svindleribrott. Man beslöt att avsluta alla 
klientrelationer med IT 2000. Man beslöt också försiktigtvis att inte överhuvudtaget 
arbeta med unga IT-företag som inte uppfyllde en viss, av advokatfirman hastigt 
upprättad, kravspecifikation. Detta ledde till att åtta klientföretag fick brev med 
meddelande att advokatfirman med omedelbar verkan avsäger sig allt fortsatt 
samarbete från och med nästa månadsskifte, av advokatetiska skäl. De aktuella 
klienterna uppmanas att söka nya juridiska rådgivare. Man förklarar också att 
slutfaktura och slutredovisning kommer att översändas vid månadsskiftet.  
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Hos sex av de aktuella klienterna fanns advokatfirman också representerad med en 
styrelsepost. De aktuella personerna lämnar med omedelbar verkan sina styrelseposter.  
 
Delägarmötet beslutar också att all misstänkt brottslig verksamhet hos de aktuella 
klienterna skall polisanmälas. 
 
Axel opponerade sig kraftigt under mötet men blev överkörd.  
 
Axel lämnade själv info till IT 2000 genom ett telefonsamtal till Sten Bagge. Under 
samtalet blev han och Sten Bagge överens om att Axel, när han nu slutar som formell 
advokatrådgivare, skall gå in som delägare i IT 2000´s dotterbolag IT Future, och att 
man på det sättet kan tillvarata hans kompetens. Axel får köpa 15 % av aktierna i  
IT Future för nominellt belopp. Han kommer att följa företaget som ägare och också 
vara bollplank åt ledningen på sin fritid.  


