
FRÅGA 62  
  

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

 
1. Marlene Gross är VD för livsstilsföretaget Gott Liv AB som har 15 butiker på olika 

ställen i Sverige. Advokat Ola Bengtsson, vid Advokatfirman Englund & Forsberg, har 
varit Gott Livs advokat sedan den första butiken öppnade år 2000. Gott Liv startades av 
Alf Bäckvik och hans familj innehar fortfarande aktiemajoriteten. Marlene Gross har 
varit VD sedan 2004, hon bor på en av de finaste adresserna i Stockholm och är känd 
för sina dyra vanor.  

 
2. I oktober 2010 får Ola ett anonymt brev som säger att det kan vara klokt att besöka Gott 

Livs huvudkontor på fredag vid 18-tiden. I brevet står det bland annat att läsa ”Marlene 
Gross har i flera år utnyttjat ekonomichefens password och på så sätt kunna föra över 
avsevärda belopp till sitt eget konto”. 

 
3. Det är något i brevet som säger Ola att han nog bör kontrollera saken. Han tar vägen 

förbi Gott Liv när han går från kontoret. Alla har gått hem för helgen, utom Marlene. 
 
4. Han finner henne i full färd med att makulera högar med papper. Hon är nervös och 

upprörd och när Ola frågar vad hon håller på med ber hon honom att inte lägga sig i det 
och lämna henne i fred. Ola förstår att något är väldigt fel och kontaktar polisen så snart 
han kommit hem, och berättar om sina misstankar. 

 
5. Under den kommande veckan briserar skandalen. Marlene Gross har under de senaste 

tre åren fört över närmare 18 miljoner kronor från Gott Liv till sitt eget konto.  
 
6. Marlene är samarbetsvillig och erkänner allt. Hon begär att få Christina Östling som 

offentlig försvarare. Christina har tidigare varit byråkollega med Ola men bedriver 
sedan drygt ett år tillbaka egen verksamhet. Christina är erkänt duktig och har också 
blivit en riktig ”kändisadvokat”, som ofta syns i veckotidningarna. Hon och Marlene 
har blivit goda vänner och brukar bland annat åka skidor i Verbier tillsammans varje 
påsk. 

 
7. Hela saken ger stor badwill för Gott Liv och man får vidkännas en kraftig 

omsättningsminskning. Ola formulerar, för bolagets räkning, ett skadeståndskrav mot 
Marlene. 

 
8. Marlene meddelar genom Christina att hon vill förhandla direkt med ägarfamiljen 

Bäckvik. Så blir det också. Det slutar med att Marlene köper hälften av familjen 
Bäckviks aktier, vilket ger henne 30 % av aktier och röster i Gott Liv AB, för 



   

35 miljoner kronor. Ola och Christina ordnar all formalia kring överlåtelsen. 
Köpeskillingen kommer in till ett klientmedelskonto på Olas advokatfirma. Ola för 
genast över pengarna till ett av familjen Bäckvik anvisat konto.  

 
9. Uppgörelsen innebär också att familjen Bäckvik förbinder sig verka för att Gott Liv 

frånfaller sitt skadeståndsyrkande mot Marlene.  
 
10. Kort tid senare drabbas Ola av en hjärnblödning. Det är allvarligt och han blir 

sjukskriven i tre månader. Under Olas sjukskrivning missar Gott Liv en fatalietid för 
uppsägning av ett stort hyresavtal som gäller en butik som skall läggas ner. Hyresavtalet 
blir automatiskt förlängt i ytterligare tre år. 

 
11. Gott Livs nya VD, Harry Hansson, blir irriterad på Ola och Advokatfirman Englund 

& Forsberg, och påpekar att deras miss kommer att kosta stora pengar för Gott Liv. Han 
vill också att alla pågående ärenden genast skall skickas över till Advokatfirman Luxor, 
som fortsättningsvis skall sköta Gott Livs ärenden. Det är bråttom eftersom man redan 
påbörjat förhandlingar om att förvärva en konkurrent i branschen. 

 
12. Englund & Forsberg påpekar att det finns skriftliga uppdragsbekräftelser på de flesta 

pågående ärenden och att man där bland annat slagit fast att Englund & Forsberg äger 
alla handlingar i ärendet till dess respektive ärende har avslutats.  

 
13. Ola, som nu är tillbaka, ringer till Alf Bäckvik om innehållet i Harry Hanssons besked, 

och beklagar sig över dennes otacksamhet över allt vad Ola har gjort för bolaget. Alf 
berättar att familjen Bäckvik under Olas sjukdom sålt alla sina aktier i Gott Liv och nu 
istället avser att hjälpa ett nystartat företag i branschen. Kanske kan Ola bli rådgivare 
för det bolaget istället. 
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