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Alvarssons Plastfabrik AB (APAB) startade år 1914 och har på knappa 100 år vuxit till 
en internationell koncern med tio fabriker runt om i Europa och i Sydostasien och med 
35 försäljningskontor runt om i världen. Totalt sysselsätter koncernen mer än 20 000 
anställda. Huvudkontoret ligger i Göteborg.  
 
Advokaten Rebecka Roth, som är delägare i advokatfirman W&G, är sedan många år 
knuten till direktionen i APAB. APAB:s VD, Christer Carlsson, och Rebecka har blivit 
riktigt goda vänner. Christer Carlsson och hans hustru träffar ofta Rebecka och hennes 
man privat.  
 
En dag kallar Christer Carlsson på Rebecka och berättar att han råkat i knipa. En av 
APAB:s receptionister, Sara, väntar barn och det är han som är far till barnet. Han ber 
Rebecka ordna alla detaljer kring faderskap, vårdnad, underhåll och dylikt samt se till 
att avveckla Saras anställning ”bäst möjligt”. Han vill ha bort henne från företaget för 
att slippa onödigt prat. Rebecka påpekar att arbetsrätten brukar skötas av en annan 
advokat på W&G och att hon inte alls är hemma inom familjerätten. Christer Carlsson 
som är lite stressad av situationen säger att det kan väl inte vara så ”djävla 
komplicerat” och för övrigt vill han inte att några fler skall känna till saken. Rebecka 
känner att situationen är ömtålig. Hon lyckas hyfsat klara ut det hela även om 
uppgörelsen kring Saras anställning blev en dyr historia för APAB.  
 
Christer Carlsson, som är en mycket närig man, har skaffat sig alla möjliga förmåner i 
sitt VD-avtal. Bland annat har han gratis advokathjälp. Rebecka debiterar därför 
bolaget lite extra under de månader arbetet pågår men med hänsyn till Christer 
Carlssons önskemål om tystlåtenhet i saken nämner hon ingenting i texten på 
fakturorna om Saras graviditet och uppgörelsen kring denna.  
 
Rebecka är ombud och ansvarig i ett skiljeförfarande som W&G har påkallat mot ett 
bolag, Tex AB, som köpte ett bolag från APAB koncernen. På andra sidan uppträder 
advokaten Lennart Lydig från advokatfirman Lydig & Partners. Under förberedelserna 
för slutsammanträdet i tvisten blir Lydig & Partners fusionerade med W&G. Strax 
innan saken blir officiell ringer Rebecka till Lennart och ber honom omgående lämna 
uppdraget för Tex AB, ”så att han inte står i vägen för W&G”. Lennart gör som 
Rebecka sagt och Rebecka fullföljer för sin del ärendet.  
 
I samband med jävskontrollerna efter samgåendet mellan W&G och Lydig & Partners 
visar det sig att Lydig & Partners driver ett ärende för bolaget Delta AB, mot ett av 
APAB:s dotterdotterbolag i Danmark. Rebecka kontrollerar saken och konstaterar att 
”danskarna överhuvudtaget inte känner till W&G” och normalt bara anlitar den danska 
advokatfirman Desner med vilken W&G i och för sig har ett visst samarbete. Rebecka 
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ser inget problem i att W&G har kvar uppdraget. För säkerhets skull bör dock Deltas 
ställföreträdare informeras om att W&G har många uppdrag för APAB koncernen. 
 
Rebecka hanterar också ett knivigt konkurrensärende för APAB. Vid ett tillslag mot ett 
av APAB:s kontor har Konkurrensverket hittat material som tyder på att APAB 
förhandlat prislistor med de tre största konkurrenterna på den nordiska marknaden.  
Turligt nog har APAB kunnat undanhålla korrespondens med W&G under åberopande 
av att de åtnjuter legal privilege. I den korrespondensen vet Rebecka nämligen att det 
finns ett brev från henne där hon varnar för att APAB:s prisöverenskommelse med 
konkurrenterna är ett brott mot konkurrensrätten. Vid ett möte på Konkurrensverket får 
Rebecka den direkta frågan från den ansvarige handläggaren om hon verkligen inte vet 
att det finns en prisöverenskommelse mellan APAB och deras konkurrenter. Rebecka 
anser sig inte kunna förneka detta utan uppger att det möjligen finns en 
överenskommelse, men att frågan nu är hur den i så fall skall tolkas. När Christer 
Carlsson får höra vad Rebecka sagt blir han rasande.  
 
På kvällen träffas Rebecka och Christer med sina respektive över en bit mat och 
ganska mycket vin. Christer Carlsson får dåligt humör vid konjaken och säger att han 
är besviken på Rebeckas ”kärringfasoner”, att falla till föga för en tjänsteman på 
Konkurrensverket. Rebecka, som har haft en tuff vecka och är trött, förlorar 
besinningen och dänger handväskan i ansiktet på Christer Carlsson. Efter detta 
dramatiska uppträde mäklas det fred och kvällen slutar i försoning. 


