
UTLANDSADVOKATEN

VÄLKOMMEN TILL DEN STÖRSTA OCH MINSTA AVDELNINGEN INOM 

SVERIGES ADVOKATSAMFUND 



Utlandsavdelningen omfattar ledamöter som har sin verksamhet förlagd utanför Sverige. En svensk advokat som 

är verksam utanför Sveriges gränser tillhör Utlandsavdelningen. Geografiskt sett är alltså Utlandsavdelningen den 

största - till antalet medlemmar dock den minsta - avdelningen. Vi har cirka 100 medlemmar, de flesta verksamma 

i Europa. För närvarande har Utlandsavdelningen medlemmar verksamma i bland annat Belgien, Cypern, 

Danmark, England, Estland, Frankrike, Italien, Kina, Malta, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, 

Tyskland och USA.  

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Advokatlivet i konstant förändring – denna 

gång pga. ett virus 

Kära kollegor runt om i världen, 

tills för några månader sedan var rädslan för 

ett virus och implementeringen av adekvata 

skyddsåtgärder något som vi advokater gärna 

lämnade till våra IT-avdelningar. 

Knappt någon hade tänkt tanken att det kunde 

komma ett virus som skulle visa att 

investeringarna i våra IT system var 

välinvesterat kapital – och att det ändå är vi 

advokater som måste vidta åtgärder för att 

stoppa spridningen av viruset. Men så blev 

det. 

Under helgen den 14/15 mars nådde 

spridningen av corona-viruset i Spanien en 

nivå som fick den spanska regeringen att 

införa ett utegångsförbud. Utegångsförbudet 

trädde ikraft nästan samtidigt som vi 

avslutade Utlandsdagarna 2020 i Malaga (en 

rapport om konferensen finns i denna utgåva 

av Utlandsadvokaten) och återvände till våra 

respektive verksamhetsorter. Där väntade 

nya utmaningar och en ny advokatvardag 

med timmar, dagar, veckor och månader i 

videomöten och webinarier. Mycket har 

förändrats, och vi som är verksamma i olika 

länder påverkas på helt olika sätt, och 

detsamma gäller för våra klienter. 

Det gäller att anpassa oss till det nya normala. 

I sammanhanget har Advokatsamfundet 

Advokatsamfundet genomförde även en enkät bland 

advokatbyråerna för att få en övergripande och fördjupad 

bild av hur covid-19 påverkar advokatbyråerna samt vilken 

roll samfundet kan ta för att stödja byråer och ledamöter. 

Rapporten från undersökningen finns här: 

https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2020/juni/sa-

paverkar-pandemin-advokatbyraerna/. 

I kölvattnet av corona följde även ett annat novum: den 11 

juni höll Advokatsamfundet sitt första digitala 

fullmäktigemöte via videolänk. Endast ett fåtal deltagare 

fanns på plats i Näringslivets hus i Stockholm medan de 

valda fullmäktige (Karolina Ullman och Massimo Caiazza för 

Utlandsavdelningen) och andra intresserade advokater 

deltog via dator på distans. 

Fullmäktige valde bl.a. också tio ledamöter till 

Advokatsamfundets styrelse. Utlandsavdelningens Karl 

Woschnagg, som efter flera år som adjungerad var ordinarie 

ledamot i Advokatsamfundets styrelse sedan 2014 när 

avdelningen till följd av nya regler äntligen fått en ordinarie 

plats med rösträtt i styrelsen, var på tur att avgå och kom 

stadgeenligt inte ifråga för omval. 

I enlighet med valberedningens förslag valdes undertecknad 

till ny ledamot i styrelsen för perioden 1 juli 2020 – 30 juni 

2022. Första styrelsesammanträdet efter sommaren äger 

rum den 27 augusti och jag ser mycket fram emot det 

samtidigt som jag har respekt inför uppdraget. Hör av dig om 

det finns något som du anser att huvudstyrelsen bör 

diskutera! 

Men först är det dags för semester! 

Med önskan om en skön sommar, 



inrättat en särskild webbsida med information 

om coronaviruset relevant för advokater och 

advokatbyråer. Där finns även korta intervjuer 

med några advokater med olika 

verksamhetsinriktningar som berättar om hur 

situationen påverkar deras arbete. En 

utförligare intervju med två 

avdelningsmedlemmar om att driva 

advokatverksamhet i Italien respektive 

Spanien i corona-tider finns i Advokaten 

4/2020. 

Christina Griebeler 

Ordförande 

Om du har synpunkter avseende Utlandsadvokaten hör av dig till redaktören. Alla kommentarer är 

välkomna: idéer om teman eller bidrag du alltid velat skriva men inte har gjort och även (konstruktiv) kritik 

– det ger nya perspektiv!

SAVE THE DATE: 

UTLANDSDAGARNA 2021 

kommer att hållas i 

KÖPENHAMN 

19-20 MARS 2021

Tre korta frågor till vår Generalsekreterare 

MIA EDWALL INSULANDER 



1. Hur firade Du  midsommar?

Jag var på landet i Västmanland med min familj och några vänner. 

Midsommarvädret var härligare än någonsin så vi njöt av att kunna vara ute 

hela dagen och kvällen.   

2. Hur har kansliets arbete påverkats av coronaviruset?

Vi har delat upp vissa avdelningar i lag där man arbetar hemifrån halva veckan 

och från kansliet andra halvan. Vi har också nyligen tagit blodprov för att se hur 

många som har antikroppar. I övrigt har i stort sett alla på kansliet arbetat med 

olika Coronarelaterade frågeställningar som har betydelse för advokaterna. 

3. Vilken är Din största utmaning inför hösten 2020?

En stor utmaning blir att se hur Corona-Pandemin kommer att fortsätta påverka 

advokatbranschen i höst och hur vi kan hjälpa och stötta. Vi har också en 

utmaning i att hitta alternativ till att samla många personer samtidigt under 

hösten så att vi kan fortsätta med våra utbildningar och advokatexamen. 

Särskilt delkurserna inför advokatexamen är angelägna.   



Rapport från Utlandsdagarna i Malaga den 13-14 mars 2020 

Utlandsavdelningen höll sitt årsmöte den 14 mars 2020 i Malaga i samband med 

avdelningens årliga utbildningskonferens, Utlandsdagarna. 

De fyrtiotal advokater som deltog fick möta våren och värmen på Solkusten. 

Platsen för årets arrangemang var Gran Hotel Miramar som är ett pampigt hotell 

med intressant historia, speciellt för jurister. Palacio Miramar som byggnaden 

heter ritades av arkitekten Fernando Guerrero Strachan och invigdes under 1926 

som hotell Principe de Asturias av kung Alfonso XIII men under Spanska 

inbördeskriget brukades det som sjukhus för skadade under tiden konflikten 

pågick. Vid slutet av kriget återöppnade palatset sina dörrar under namnet Hotel 

Miramar. Det betraktades då som prestigefullt boende och mötesplats. Under 

1967 stängde palatset sina dörrar för allmänheten och var därefter stängt under 

tjugo år för att 1987 omvandlas till huvudkvarter för ”rättvisans palats” i Malaga, 

och inrymde då motsvarigheten till hovrätten och Malagas advokatsamfund (the 

Palace of Justice of Malaga). Det nya ”rättvisans centrum” i Malaga (City of 

Justice of Malaga) öppnades 2007 och då flyttades alla funktioner dit. Dagens 

hotell återinvigdes 2016. 

Av uppenbara skäl höll sig Utlandsavdelningens styrelse uppdaterad och 

informerad om utvecklingen av covid-19 (coronaviruset) inför Utlandsdagarna. 

Extra insatta styrelsemöten hölls nästan dagligen veckan före Utlandsdagarnas 

början, för att analysera huruvida Utlandsdagarna skulle genomföras eller inte. 

Inga myndighetsbeslut eller rekommendationer stoppade resor till eller från 



Spanien innan Utlandsdagarna satte igång och därför beslöt styrelsen att 

genomföra eventet på säkrast möjliga sätt. 

Följaktningsvis bestod årsmötet av en ovanligt liten skara, dock hade ett antal 

medlemmar ingett fullmakt. Årsmötet omvalde Christina Griebeler till ordförande 

och nyvalde Jonas Nordgren till vice ordförande. Övriga ledamöter omvaldes. 

Mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att se över stadgarna till nästa 

årsmöte. 

Med anledning av coronaviruset närvarade varken samfundets ordförande eller 

vice ordförande, men Generalsekreteraren Mia Edwall Insulander informerade 

årsmötet per telefon om vad samfundet arbetat med under det senaste året. 

Utlandsdagarna var som vanligt indelade i två utbildningspass. Temat var skatt 

respektive vin. 

Fredagen skulle traditionsenligt tillbringas på det lokala advokatsamfundet. På 

grund av coronaviruset ställdes det dock in med någon dags varsel varför 

föreläsningarna istället förlades till Gran Hotel Miramars spektakulära spegelsal 

med havsutsikt. 

Första dagen började med skattejuristen Santiago Lapausa från byrån JC&A 

Abogados i Marbella. Santiago berättade inledningsvis om Miramar-hotellets tid 

som domstol och svenskarnas roll och goda rykte i regionen. Han övergick sedan 

till temat skatter för (utlänska) privatpersoner bosatta i Andalusien. 



Efter en andalusisk fika med färsk frukt och sötsaker vid poolen tog avdelningens 

egen Jonas Nordgren över med ett uppskattat föredrag om hur det är att arbeta 

som advokat på Solkusten. Jonas förklarade hur kollegial lojalitet och respekt 

spelar stor roll och att det är fördelaktigt att skriva ”Estimados compañeros” (Kära 

kollegor) till annan/andra advokater. Till skillnad från Sverige är kommunikation 

mellan advokater hemlig och medling sker mellan advokater. 

Vidare talade Jonas generellt om det spanska rättssystemet, om formaliteter vid 

ett fastighetsköp, om speciella situationer inom familjerätt samt om exempel 

kring affärsjuridik. Fredagen avslutades med en storslagen spansk buffet på 

hotellet. 

Efter årsmötet på lördagen och efterföljande lunch för avdelningens ledamöter i 

en liten, för tillfället öppnad bodega på stranden, fortsatte Utlandsdagarna med 

Abogada Beatriz Cuevas of J&A Garrigues, som talade om juridiken kring vin 

och vinodling. Deltagarna fick lära sig om de olika klassifikationerna och vinets 

ekonomiska betydelse för Spanien. 



Efter mingel och kaffepaus i vårsolen med Medelhavets vågskvalp i bakgrunden 

anslöt Rickard Enkvist med berättelsen om hur han som svensk affärsman för 

mer än 20 år sedan bytte spår och blev vinodlare i de bördiga bergen ovanför 

Solkusten. De första hårda åren ledde så småningom till aktingsvärda resultat 

och viner som vunnit medaljer på en rad internationella mässor. Evenemanget 

avslutades med en uppskattad provning av hans bästa viner. 

Under lördagseftermiddagen hade nu även oron för smittan, som dittills 

koncentrerat sig till Madrid och Katalonien, nått Andalucien, vilket ledde till att 

delar av staden stängdes av för turister. Detta i sin tur ledde till att den planerade 

galamiddagen i stjärnrestaurangen Jose Carlos Garcia, som råkade ligga i 

spärrzonen, inte kunde genomföras. Gran Hotel Miramar hjälpte dock till och 

organiserade med mycket kort varsel en näranog likvärdig galamiddag på 

exkvisita Restaurante Principe de Asturias. Stämningen var strålande och satte 

slutpunkten på Utlandsdagar som deltagarna sannolikt länge kommer att 

minnas. 

Som postscriptum kan nämnas att alla tog sig hem mer eller mindre som planerat 

och ingen ådrog sig något under tiden i Malaga. 

Astrid Trolle Adams, London 

Karl Woschnagg, Frankfurt am Main 

Advokaten: Årsmöte i Malaga i sista stund  



 
 

 

  

 

Advokaten: Undantagstillstånd begränsar advokatverksamheten  
 

 
 

 

  

 

 

Debatt: Om agressiv skatteplanering 

 

Utlandsadvokaten länkar här en artikel av Peter 

Sundgren, skattejurist och redaktör för 

WebJournal on International Taxation in Sweden, 

WITS och advokat Raoul Smitt som publicerades 

den 12 mars 2020 i Dagens Juridik.  

 

 

 

Utlandsadvokaten har förstått att artiklar kring 

internationella skatteregler är av intresse för 

medlemmarna av Utlandsavdelningen.  

Sedan den länkade artikeln publicerades kan 

nämnas att: 

 

   
 

Sveriges riksdag har röstat och antagit 

Skatteutskottets förslag om DAC6 innebärande att 

regeringens förslag till rapporteringsplikt 

avseende vissa skattearrangemang bifallits, dock 

att regeringen får bestämma tidpunkter för 

ikraftträdande och övergångsbestämmelser. 

  

Oaktat tidpunkten för ikraftträdandet måste särskilt 

uppmärksammas att anmälningsplikten gäller 

med retroaktiv verkan gällande arrangemang som 

påbörjats efter den 24 juni 2018. Det gäller 

således att ha full kontroll över sådana 

”skattearrangemang”. Försummelser därvidlag 

och kan förutom särskilda sanktionsavgifter 

medföra disciplinärt ingripande och ev. ansvar för 

medhjälp.  
 

 

Dagens Juridik: Debatt: Om agressiv skatteplanering  
 

 
 

 
 

 

 

JOURTELEFON 
 

 



 

 

 

Mot bakgrund av #medvilkenrätt har 

samfundet inrättat en jourtelefon där 

kostnadsfria stödsamtal erbjuds för 

advokater och biträdande jurister genom 

Länsförsäkringar om problem på 

arbetsplatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

   

 

 

Kostnadsfria stödsamtal för advokater och biträdande jurister  
 

 
 

 

  

 

  

 

 

Uppmärksamma Utlandsavdelningen på (miss)bruk av advokattiteln 

  
 

 

Styrelsen i utlandsavdelningen har uppmärksammats på och diskussion har förts på senaste årsmötet att 

ledamöter i utlandsavdelningen har problem med dels ambassaders/konsulaters sk. advokatlistor där 

både svenska och utländska advokater anges under rubriken ”advokat”, dels med svensktalande 

utländska advokaters obehöriga användning av den skyddade titeln ”advokat” eller "advokatbyrå" i 

marknadsföring mot svenska klienter. Utlandsavdelningens styrelse är i kontakt och har ett utbyte med 

kansliet för samordnade åtgärder i sammanhanget. Bara den som är medlem av samfundet får kalla sig 

"advokat" och en "advokatbyrå" är en juridisk rådgivningsbyrå som ägs av advokater, och inte av andra.  

  

För att kunna identifiera och förhoppningsvis åtgärda dessa problem, ombes ni kontakta nedan angivna 

styrelsemedlemmar med angivande av vad problemet består av och gärna med förslag på vilken åtgärd ni 

anser skall vidtas av styrelsen. 

  

Jonas Nordgren                jonas@advokatnordgren.com 

Åsa Bittel                             asa.bittel@abp-law-ch  



 

  

  

 

 
 

 
 

 

 

EMIL BJÖRKHEM 

 

Jag tog examen från Lunds universitet 2013, och blev 

redan under studietiden inspirerad av att någon dag 

arbeta utomlands, eller i vart fall, jobba på en 

internationell advokatbyrå i Sverige. Inspiration fick 

jag dels efter att ha varit ett år på utbytesstudier i 

Kanada, dels, gästföreläsande svenska advokater 

från advokatbyråer i utlandet. 

  

Jag började efter mina studier på White & Case i 

Stockholm där jag jobbade med kapitalmarknadsrätt 

och M&A. Efter tre år på White & Case bytter jag till 

en in-house roll på Nordea i Stockholm, där jag 

arbetade med olika typer av M&A transaktioner i alla 

de geografier där banken då bedrev verksamhet 

(bl.a. norden, baltstaterna och Ryssland). Under min 

period på Nordea blev det mer och mer självklart för 

mig att jag ville vidareutbilda mig i ekonomi och 

strategi under under ett år. Jag tog därför tjänstledigt 

från banken, på ett stipendium från en svensk 

stiftelse, för att studera ett år på Sciences Po i Paris 

– varför inte läsa ekonomi och franska (det borde väl 

gå?) på samma gång, tänkte jag då. Väl i Paris 

inträffade det som inträffar när man minst anar det, 

och jag började av den anledningen efter mina studier 

att arbeta på en fransk advokatbyrå som fokuserar på 

Private Equity transaktioner, där jag har varit i snart 

ett år nu. 

  

 

Kulturkrockar förekommer – jag häpnas fortfarande 

över att mina kollegor inte kommer i tid, men 

byråverksamheten funkar överlag densamma som i 

Sverige och jag har lärt mig otroligt mycket inte bara 

om transaktioner utan också 

advokatbyråentreprenörskap under det år jag nu 

arbetat i Paris. Vad som sker i framtiden återstår att 

se – men en sak är säker, vi har alla vår historia till 

varför vi hamnade i utlandet och jag ser fram emot att 

höra eran, när tillälle ges.    

  

Emil Björkhem 

Associate, Scotto Partners 

Paris, Frankrike 

 

 

   

 

 
 

 

FÖRÄNDRING AV AVDELNINGENS REPRESENTANT I 

HUVUDSTYRELSEN 

 

Utlandsadvokaten vill uppmärksamma att Karl Woschnagg den 1 juli lämnar sin 

plats i huvudstyrelsen efter många år som avdelningens representant. 



 

Avdelningen kommer istället att representeras av vår ordförande Christina 

Griebeler. 

 

Tack Karl och lycka till Christina! 

 

 
Karl Woschnagg och Christina Griebeler i Malaga i mars 2020 

 

 

 

UTLANDSAVDELNINGENS STYRELSE 
 

 

 

CHRISTINA GRIEBELER, ORDFÖRANDE 

Christina är född i den vackra Moseldalen och flyttade sedan mellan 

Sverige och Tyskland då hon läste juridik i båda länderna. 2006 började 

Christina arbeta på Mannheimer Swartling och idag är hon delägare på 

kallan i Frankfurt am Main. Hon biträder nordiska och tyska klienter i 

bolags-, obestånds- och finansrättsliga ärenden, men även i andra 

affärsjuridiska sammanhang och helst i tysk-nordisk kontext. Innan 

Christina blev ordförande var hon sekreterare i Utlandsavdelningen från 

2011 till 2017. Hon är även styrelsemedlem i Tysk-Nordiska 

Juristföreningen och aktiv inom Svenska Handelskammaren i Tyskland 

och Tysk-Svenska Handelskammaren i Sverige. Christina är gift och 

har tre söner.  

 

 

 

   

 

 

 

JONAS NORDGREN , VICE ORDFÖRANDE 

Jonas kommer ursprungligen från Stockholm. Han har studerat juridik i 

Stockholm, i Bilbao och vid universitet i Salamanca och är sedan 2013 

verksam i Marbella  i södra Spanien där han började som biträdande 

jurist åt Göran Rise. Jonas blev advokat i slutet av 2015 och driver 

sedan 2016 Advokatfirman Nordgren   med inriktning på att biträda 

svenskar i Spanien och vice versa. På sin fritid tycker han om att träna 

fäktning, laga mat och umgås med vänner. 

 

 

 

 

 



 

ASTRID TROLLE ADAMS, SEKRETERARE 

Astrid är uppvuxen i Stockholm och bor sedan 2008 i London. Hon 

arbetade för advokatbyrån ebl miller rosenfalck från 2010 till mars 2018 

och är numera verksam på advokatbyrån  LOGOS i London. Astrid 

är Solicitor och medlem i The Law Society sedan 2012. I oktober 2011 

blev Astrid advokat och är sedan mars 2016 ledamot av styrelsen i 

Utlandsavdelningen. Astrid arbetar med affärsjuridik främst inom 

Corporate och Commercial samt  är kontaktperson avseende byråns 

svenska klienter. Astrid är gift och har tre söner. Hon tycker om att resa 

och att utöva sport så fort hon får möjlighet.  

 

 

 

 

 

 

KARL WOSCHNAGG, LEDAMOT 

Karl kommer från Dalarna och är sedan 1990 verksam i Tyskland. Han 

är partner på HEUSSEN i Frankfurt, har bl a varit Utlandsavdelningens 

ordförande och ledamot i Samfundets huvudstyrelse. Dessutom är han 

censor på advokatexamen. Han är den enda svenska advokaten som 

samtidigt är tysk "Notar". Karl är gift och har tre barn. 

  

 

 

 

 

 

 

ÅSA BITTEL, LEDAMOT 

Åsa är uppvuxen i Stockholm och har, efter att ha arbetat på ICC 

International Court of Arbitration i Paris, bott och arbetat i Geneve, 

Schweiz sedan 1986. Åsa bedriver egen verksamhet med inriktning på 

internationell familjerätt sedan 2010 och är ledamot av Sveriges 

advokatsamfund sedan 2011. Åsa är registrerad som verksam svensk 

advokat i kantonen Geneve. Åsa har två vuxna söner. 

 

 

 

 

 

ANNE-CÉCILE HANSSON LECOANET, LEDAMOT 

Anne-Cécile är född och uppvuxen i Paris. Hon är delägare inom 

Corporate-avdelningen på Bird & Birds kontor i Paris. Hon biträder ett 

antal franska, svenska och internationella klienter från industri, 

lifesciences och teknologiintensiva sektorer. Anne-Cécile är 

specialiserad inom M&A och har en särskild erfarenhet av 

internationella företagstransaktioner, investeringar och även 

upprättande och förhandlingar av kommersiella avtal. Anne-Cécile är 

ledamot av Paris Advokatsamfund sedan 1995 och Sveriges 

Advokatsamfund sedan 1999. Hon har en fransk juristexamen «DEA en 

droit privé» från Paris II - Panthéon Assas universitet och har läst juridik 

på Stockholms universitet. Hon talar flytande franska, svenska och 

engelska. Hon startade sin karriär 1995 på Lagerlöf & Leman 

advokatbyrå i Paris som fusionerade med Linklaters 2001 och sedan 

var hon verksam på Jones Day i Paris. Anne-Cécile är gift med en 

svensk och har tre döttrar. 

 

 

   

 

 



 

GEORGE CHR. PELAGHIAS, LEDAMOT 

George är ursprungligen från Stockholm och flyttade till Cypern 2008. 

Han blev advokat 2016 och är verksam på PELAGHIAS   (Chr. G. 

Pelaghias & Co LLC). George arbetar främst med internationell 

affärsjuridik, fastighetstransaktioner, energirätt, och compliance. Han är 

även verksam inom European Rim Policy and Investment Council 

(ERPIC), en partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på 

utveckling inom demokrati, ekonomi, och Säkerhetspolitik i östra 

medelhavet. 

 

 

   

 

 

 

EMELIE SVENSSON, LEDAMOT 

Emelie började sin karriär i Geneve hos FN i UNCTADs IP Unit 2013. 

Att arbeta med immaterialrätt på en stor internationell byrå drog henne 

till MAQS Law Firm i Köpenhamn, numera NJORD Law Firm. Emelie 

började som trainee 2014 och antogs till det Svenska 

Advokatsamfundet 2018 som advokat och blev därefter kontorets Head 

of Swedish Team. Hos NJORD arbetar hon främst med immaterialrätt 

för globala klienter. Därutöver arbetar hon med bolagsrätt då NJORD 

bistår med etablering av bolag och koncerner i Norden via 

Köpenhamnskontoret. I maj 2019 blev Emelie vald som en av 100 Most 

Influential Women in IP Rising Stars av World IP Review, samt bland 

dessa 100 som en av 20 ”Trailblazers” inom området. 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

BIDRAG TILL NYHETSBREVET 

Bidrag, kommentarer och förslag till Utlandsadvokaten samt information om 

addressändringar och nya medlemmar skickas till Astrid Trolle Adams, 

astrid.trolle.adams@logoslegalservices.com    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

Redaktör 

Astrid Trolle Adams, astrid.trolle.adams@logoslegalservices.com  

c/o LOGOS, Paternoster House, 65 St Paul'sChurchyard, London EC4M 8AB, Storbritannien 
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