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Vegakoncernen arbetar med elektronikprodukter. Man har tillverkning, exporterar och 
importerar elektronikprodukter och man har också betydande grossistförsäljning. Totalt ingår 
38 bolag i koncernen som är verksam i 17 länder.  
 
Advokatfirman Hanberg & Kragh (H & K) har ofta uppdrag för ett av Vegabolagen, ett 
försäljningsbolag med ansvar för hela den svenska marknaden. Advokatfirman Gråberg 
& Grön (G & G) hanterar alla juridiska frågor kring Vegas svenska hyresavtal och all 
arbetsrätt för de svenska bolagen.  
 
H & K är en internationell advokatbyrå med kontor i flera olika länder. Advokat Gerhardt 
Barcel på H & K´s Münchenkontor tillskriver ett av Vegas produktionsbolag i Sverige och 
framställer ett krav för en tysk ingenjör som haft en projektanställning i bolaget. Advokaten 
David Dahl på G & G blir inkopplad i ärendet. När han ser att det är H & K på andra sidan 
reagerar han. Dahl vet, genom en kollega som nyligen flyttat från H & K till G & G, att 
H & K ofta företräder Vega. Han ringer advokaten Bengt Blom på H & K, som han förstått är 
ansvarig för många av Vegaärendena på H & K, och uttalar viss irritation över att H & K nu 
agerar som motpart till Vegakoncernen. Dahl uppger vidare att man tidigare haft ett par 
ärenden kring projektanställningar som efterlämnat tvister men att dessa i allmänhet kunnat 
lösas förlikningsvis, vilket alltid har varit en policy i koncernen när det har gällt de 
arbetsrättsliga tvisterna. Han tycker det är egendomligt att H & K nu skall vara ombud för en 
part till vilken Vegakoncernen eventuellt tvingas betala ersättning. Bengt Blom lovar att föra 
saken vidare inom H & K. 
 
Bengt Blom blir lite irriterad på Münchenkontoret eftersom han vet att H & K företräder 
Vegas försäljningsbolag i ett mycket stort skiljeförfarande där man också arbetar väldigt nära 
chefen för den bolagsjuridiska avdelningen på Vega, Maja Malm. 
 
Ansvarig på H & K för skiljeförfarandet är advokaten Lisa Lager som är en skicklig 
processualist. Skiljeförfarandet har pågått under mer än ett år och man har ett inplanerat 
slutsammanträde som skall äga rum under tio dagar nästa månad. Anledningen till Bengt 
Bloms irritation är att han tycker att H & K har nog med bekymmer kring jävsproblematik.  
 
En biträdande jurist, Fredrik Flerón, som tidigare arbetat hos motpartsombudet i 
skiljeförfarandet, Davidsson & Partners, har nyligen börjat på H & K. Han har i och för sig 
inte alls varit involverad i tvisten, men har ändå hos Davidsson & Partners snappat upp att 
deras klient under tvistens gång målmedvetet flyttat över verksamheter och tillgångar från 
det tvistande bolaget till ett närstående bolag för att kunna sätta bolaget i konkurs om man 
förlorar målet, och ändå kunna driva verksamheten vidare. Bengt har inte velat berätta för 
Lisa eftersom han är rädd att H & K skall behöva frånträda uppdraget. Han är inte säker på 
att situationen kan lösas genom samtycke.  



   

 
Han bestämmer sig för att tills vidare inte röra i den saken. 
 
Skiljeförfarandet slutförs och skiljedomen blir en fullständig framgång för Vega och Lisa, 
men grumlas totalt av det faktum att motparten genast meddelar att man inställer sina 
betalningar och kommer att ansöka om företagsrekonstruktion alternativt försätta bolaget i 
konkurs. 
 
Fredrik Flerón har under tiden blivit utlånad från H & K till Vegakoncernens 
bolagsjuristavdelning. Han berättar för Maja Malm att han inte är förvånad över 
obeståndssituationen med hänsyn till vad han hört glunkas på Davidsson & Partners. Maja 
blir förgrymmad och ringer upp Lisa som är helt oförstående. Maja förklarar att Vega inte 
kommer att betala något arvode och att man förväntar sig en slutredovisning där 
a contobetalningar återbetalas till Vega. ”Processen var ju meningslös.”  
 
På H & K anser man sig ha rätt till skäligt arvode och skickar över en slutfaktura och en 
slutredovisning där man avräknar inbetalda a contobelopp. Fakturabeloppet är dock högre än 
de sammanlagda a contobetalningarna och mellanskillnaden tillgodogör sig advokatbyrån 
genom att ianspråkta klientmedel, som man innehar för Vegakoncernens räkning och som 
avser en förlikningslikvid i ett annat ärende.  
 
Fredrik Flerón, som nyligen gått Advokatsamfundets delkurs 1, får Majas uppdrag att 
bedöma vad som är skäligt arvode i en situation som denna.  
 
David Dahl på G & G börjar undra varför han inte får någon återkoppling från Bengt Blom i 
”München-ärendet”. För att öka trycket på Blom ringer David till Maja för att göra henne 
uppmärksam på situationen.  
 
Maja säger att Vega beslutat sluta att överhuvudtaget lägga ut ärenden på H & K och 
samtidigt meddelat att hon förväntar sig att inte se dem på motsidan i något ärende så länge 
hon är kvar som chef på juristavdelningen på Vega. 


