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   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 alltså̊ 

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, England, Estland, Frankrike, Italien, Kina, Malta, Polen, Portugal, 

Ryssland, Schweiz, Spanien, Tyskland, USA och Österrike. 
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Ordföranden har ordet 

 
Hösten är här! För undertecknad har den föru-
tom en massa arbete även inneburit en konfe-
rens med de andra advokatavdelningarnas 
ordförande och våra avdelningssekreterare. Vi 
träffas varje höst och går igenom vad som hän-
der i avdelningarna, utbyter erfarenheter och 
får central information från Samfundets kansli. 
I år var det Västra avdelningens tur att stå värd 
för konferensen och för en gångs skull bjöd 
västkusten på strålande höstväder!  
 
Nyligen kom jag hem från mitt livs första Okto-
berfest. Vi passade på att hålla styrelsemöte i 
Utlandsavdelningen i München där vår kassör 
Marcus Meese är verksam. Vilken härlig stäm-
ning det var! Även i München strålade solen 
och temperaturen var uppe i sommargrader. Vi 
fick även en hel del arbete gjort och vi hoppas 
på att rekordmånga av er kommer till Mallorca 
och Utlandsdagarna i mars! 
 
Ett hett tema har annars under sommaren varit 
flyktingkatastrofen och jag gissar att alla våra 
medlemmar oavsett verksamhetsland har 
samma erfarenhet.  Som svensk får man ta 
fram skämskudden rätt ofta när man följer est-
nisk media. Estland var ju helt isolerat i efter-
krigstiden då resten av Europa gjorde upp med 
rasismen och någon form av konsensus upp-
nåddes vad gällde alla människors lika värde. I 
Sovjetunionen fanns det aldrig en offentlig de-
batt och även om Estland varit fritt i snart 25 år 
så är det först nu i samband med att EU tagit 
initiativet till ett kvotsystem för att fördela flyk-
tingarna jämnare över Europa som folk i ge-
men tar till orda och säger vad de tycker. Det 
är ju så klart bra att alla åsikter vädras ut men 
mycket av det som sägs och skrivs här får Sann-
finländarna att verka helt normala. Å andra si-
dan är det första gången som det finns en of-
fentlig debatt kring flyktingar i Estland och jag 
är  

 
 
 
alltjämt optimist; när de första kvotflykting-
arna anländer till Estland senare i höst tror jag 
att allt kommer ordna sig fint för dem.  
 
Som ni säkert känner till så trädde EU:s nya 
arvsförordning i kraft den 17:e augusti. Som ut-
landsadvokat rekommenderar jag alla att sätta 
sig in i det nya regelverket och göra även göra 
dina klienter och svenska bekanta på din verk-
samhets ort uppmärksamma på förändring-
arna. T ex så är det inte längre den avlidnes 
medborgarskap utan bara hemvist som avgör 
vilket lands lag som ska tillämpas på arvsfrå-
gan. Laglott finns ju t ex inte i alla EU-länder. 
Storbritannien, Irland och Danmark har valt att 
stå utanför systemet men annars gäller det i 
hela EU. Det bör innebära en förenkling i 
många fall. Det vore intressant att få en redo-
görelse från någon av er som arbetar med fa-
miljerätt hur regelverket fungerar i praktiken.  
 
Jag vill återigen uppmärksamma alla på vår 

grupp på LinkedIn. Sök efter ”Svenska Jurister i 

Världen” och gå med. Starta en ny diskussion 

eller lägga upp artiklar du skrivit i andra sam-

manhang. Ju mer aktivitet desto trevligare för 

oss alla.   

Med en önskan om en fortsatt skön höst! 

Karolina Ullman 
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Rapport från Utlandsdagarna 2015 

 

 

OECD, d v s Organisation for Economic Co-op-

eration and Development, slog under 2014 i en 

arbetsrapport fast att “[…] Further steps are 

needed to improve the level of awareness of 

Swedish society-at-large about the risks of for-

eign bribery by Swedish companies; although 

recent media attention to allegations has 

helped significantly in this regard”. Advokat-

samfundets utlandsavdelning hade denna 

OECD-rekommendation i åtanke när man pla-

nerade 2015 års Utlandsdagar, som i år gick av 

stapeln i Aten mellan den 20 och 21 mars. 

Mycket av utbildningsprogrammet skulle just 

komma att kretsa kring anti-korruption och 

hållbarhetsfrågor i allmänhet och vilken roll 

som advokaten kan spela inom dessa områden. 

Utlandsdagarna inleddes på fredagseftermid-

dagen med ett föredrag av George Papadopou- 

los från Atens advokatsamfund som redogjorde 

för advokatyrket i Grekland – allt från dess ur-

sprung från antikens dagar till dagens roll i det 

grekiska samhället. Dagen fortsatte sedan med 

ett föredrag av Konstantinos Vouterakos som 

är delägare på den grekiska advokatbyrån Kyri-

akides Georgopoulos Law Firm som berättade 

om hur det är att verka som advokat på en så 

ekonomiskt turbulent marknad som den gre-

kiska. John D. Saracakis, ordförande i svensk-

grekiska handelskammaren, redogjorde däref-

ter för handelsrelationerna mellan Grekland 

och Sverige. Fredagens utbildningspass avslu-

tades av ett intressant föredrag av advokaten 

Göran Rise som berättade om sin långa advo-

katkarriär. Kvällsmiddag avnjöts på Hotell Hil-

tons hotellrestaurang på tolfte våningen med 

imponerande utsikt över Aten. 

 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cornerstone-group.com/office/cornerstone-athens/&ei=_rsSVYfTE6v-ygPP2IGQBQ&bvm=bv.89184060,d.bGQ&psig=AFQjCNECWc6VygAT887GNYhkPTYChMSshQ&ust=1427377531177282
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Lördagen inleddes med ett årsmöte för ut-

landsavdelningens medlemmar där bl a ad-

vokatsamfundets ordförande Bengt Ivars-

son redogjorde för samfundets arbete un-

der 2014. Advokaten Karl Woschnagg upp-

märksammades särskilt för sitt arbete som 

utlandsavdelningens förste ordinarie leda-

mot i advokatsamfundets huvudstyrelse.  

 

Utlandsdagarna är som bekant öppna även 

för jurister som inte är medlemmar i ut-

landsavdelningen och i år, liksom tidigare 

år, deltog advokater från hela Sverige - från 

Helsingborg till Sundsvall. De som inte är 

med i utlandsavdelningen fick förmiddagen 

ledigt och kunde njuta av det vackra vädret 

som Aten bjöd på. 

 

Efter utlandsavdelningens årsmöte inleddes 

lördagens utbildningspass med ett föredrag 

av Gunnar Stetler, överåklagare och chef för 

Riksenheten mot korruption, som gav en lä-

rorik föreläsning om de olika svenska och in-

ternationella anti-korruptionsregelverk som 

ett svenskt företag idag måste förhålla sig 

till.  

 

 

Advokaten Michael Karlsson från Mannhei-

mer Swartling tog därefter vid och re-

dogjorde för vad en advokat kan bidra med 

i sin rådgivning för att hjälpa ett företag i 

dess hållbarhetsarbete. Journalistförbun-

dets ordförande Jonas Nordling avslutade 

lördagens utbildningspass med en intres-

sant föreläsning om journalistens vardag 

och journalistikens betydelse för ett lands 

tillvaratagande av mänskliga rättigheter.  
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Den årliga galamiddagen hölls på restau-

rangen 2Mazi i centrala Aten från vilken 

ingen av oss vågar jag nog påstå gick hung-

rig.  

 

 

 

Utlandsavdelningen återkommer i slutet av 

året med en inbjudan till Utlandsdagarna 

2016. Dessa utbildningssammankomster 

brukar vara ett mycket välkommet avbräck i 

vardagen och tillgodoser inte bara advokat-

samfundets utbildningskrav utan erbjuder 

också en unik möjlighet till nätverkande 

mellan kollegor verksamma i olika länder. 

Platserna är begränsade så glöm inte att 

boka din plats i tid. 

___________________________________ 

Rapporterande advokat: Fredrik Svensson   
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NY NORSK ADVOKATLAG 

Förslaget om ny advokatlag har skapat kontrovers i Norge pga. 

stora omstruktureringar och begränsningar i yttrandefriheten. 
 

Det är 20 år sedan sist. Nu överväger Norge åter 

en gång att upprätta en advokatförening med ob-

ligatoriskt medlemskap för alla advokater –   mot-

svarande det som gäller i de flesta andra länder i 

Europa, utom Schweiz och Malta.  

 

Men förslaget om en ny norsk advokatlag inne-

håller också flera andra reformförslag. Det av-

skaffar gällande "rättshjälpsmonopol", så att alla 

kan ge juridiskt bistånd – inte bara advokater, ger 

jurister möjlighet att föra talan inför domstol, nya 

regler för erhållande av advokattiteln, lagstadgad 

självständighet och sekretess, etc.   

 

Den 19 mars 2015 blev lagförslaget, NOU 2015:3 

Advokaten i samfunnet – Lov om advokater og 

andre som yter rettslig bistand, översänt till det 

norska Justis- og beredskapsdepartementet. Ar-

betet med lagförslaget har dock varit präglat av 

stor debatt. Mest kontrovers har de strukturella 

förändringarna om ett nytt Advokatsamfunn med 

obligatoriskt medlemskap förorsakat, inklusive 

de pålagda begränsningarna i Advokatsamfun-

nets yttrandefrihet.  

 

I dag har Norge en privat Advokatforening (inte 

lagstiftad) – som 90 procent av alla advokater är 

medlemmar av. Medlemskapet är dock inte obli-

gatoriskt – advokattiteln och en del av tillsynen 

över advokater utförs av Tilsynsrådet for advo-

katvirksomhet. Organisationsfriheten har en lång 

tradition bland norska advokater, som än så länge 

alltså kan välja om de vill vara oberoende av den 

norska Advokatforeningen, och dennas eventu-

ella ställningstaganden och rättspolitiska yttran-

den. Advokatforeningen är på sin sida inte heller 

pålagd några yttrandefrihetsbegränsningar.  

Enligt det nya lagförslaget ska en sådan begräns-

ning införas – detta på grund av att förslaget om 

obligatoriskt medlemskap i kombination med full 

                                                           
1 NOU 2015:3, sida  340 

yttrandefrihet anses kunna strida mot den nega-

tiva föreningsfriheten enligt EMK art. 11.  

 

Enligt lagförslaget framgår det att "Utvalget antar 

at det vil komme i konflikt med foreningsfriheten 

hvis Advokatsamfunnet inntar partipolitiske 

standpunkter. […] Videre mener utvalget at Advo-

katsamfunnet, for å være på den sikre siden, bør 

opptre balansert i rettspolitiske spørsmål. Advo-

katsamfunnet skal virke for rettsstaten, arbeide 

for rettssikkerhet og sørge for at alle sam-

funnsaktører får tilgang til kvalifiserte, uavheng-

ige advokater. Utvalget antar at Advokatsamfun-

net innenfor disse formålene kan bidra med 

høringsuttalelser og innspill i den offentlige de-

batten. Politisk virksomhet ut over dette bør fore-

ningen avstå fra."1 

 

Lovutvalgets ledare, det norska justitierådet 

Bergljot Webster, kommenterade begränsning-

arna i yttrandefriheten i en intervju med det 

norska Advokatbladet 15 december i fjol:  

"[E]n sentral oppgave for et advokatsamfunn er å 

ivareta rettssikkerheten, påpeke brudd på men-

neskerettene, og avgi høringsuttalelser. […] sam-

funnet må ha respekt for at det vil være mange 

oppfatninger blant advokatene, og at det bør stil-

les krav til at utspill på vegne av advokatsamfun-

net er saklig og balanserte.[…] Vi må komme med 

et forslag som vi er trygge på at er i tråd med 

Grunnloven og de internasjonale konvensjonene 

Norge er bundet av."  

 

Lagförslaget innehåller även sex alternativa mo-

deller för omorganiseringen av dagens befintliga 

advokatinstitutioner. Ett förslag går ut på att Ad-

vokatforeningen och Tilsynsrådet for advo-

katvirksomhet upptas i det nya Advokatsamfun-

net, ett annat på att Advokatsamfunnet och Ad-

vokatforeningen samexisterar parallellt – något 
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som liknar den lösning som man har valt i Dan-

mark.  

  

 

Den norska Advokatforeningen är kritisk till delar 

av lagförslaget – framförallt begränsningarna i 

yttrandefriheten, som man menar sätter munka-

vel på norska advokater och begränsar deras obe-

roende. Advokatforeningen har en lång tradition 

som aktiv samhällsdebattör och har sagt sig ovil-

lig till att ställa sig bakom den föreslagna refor-

men om inte begränsningarna i yttrandefriheten 

tas bort, något som också blev enstämmigt anta-

get på ett extra sammanträde i Advokatforening-

ens högsta organ den 25 mars 2015.  

 

 

I en debattartikel publicerad i den norska dagstid-

ningen Aftenposten samma dag skriver Advokat-

foreningens ledare Erik Keiserud och generalsek-

reterare Merete Smith att "[h]øringsuttalelser og 

rettspolitisk aktivitet som må «holde seg til balan-

serte, faglige innspill» vil være ribbet for retning 

og påvirkningskraft. Vi lever i en tid hvor mange 

mener man bør kjempe for ytringsfriheten. Advo-

katenes forening må også i fremtiden ha ytrings-

frihet. Uten dette, vil vi ikke lenger kunne være en 

effektiv forsvarer av den norske rettsstaten."   

 

 

Förslaget om ny advokatlag ska sändas ut på re-

miss inom kort, och det kan väntas en del modifi-

kationer – i alla fall i fråga om den strukturella 

omorganiseringen. Det er dock högst osannolikt 

att Advokatforeningen klarar att upprätthålla sitt 

höga medlemsantal parallellt med ett Advokat-

samfunn med obligatoriskt medlemskap, samti-

digt som två samexisterande organ med närlig-

gande ändamål kan leda till oenigheter och andra 

oklarheter. Det är därför uttryckt en klar önskan 

om att Advokatforeningen stöttar den kom-

mande omorganiseringen av norska advokater 

genom att upptas i det nya Advokatsamfunnet – 

något som på sin sida dock kommer att fordra full 

yttrandefrihet.  

 

 

Josefin Engström  

advokat på Advokatfirman Schjødt i Norge och le-

dare för norska juristkommitténs Fagutvalg for 

dommeres og advokaters uavhengighet 
 

Huvudpunkterna i NOU 2015:3 

 Etablering av en ny förening -  Advokatsamfun-
net -  med obligatoriskt medlemskap för alla ad-
vokater. 

 Förenkling av dagens diciplinär- och tillsynssy-
stem genom etablering av ett enda organ - Ad-
vokatnemnda. 

 Nya regler för erhållande av advokattitelen – 
kraven om processerfarenhet avskaffas. 
Skärpta krav om utbildning, examen och yrkes-
erfarenhet införs.  

 Lagstadgad självständighet, sekretess och lojali-
tetsplikt för advokater. 

 Möjlighet att anta externa styrelseledamöter i 
advokatbyråer, men majoriteten av ledamö-
terna ska fortfarande vara advokater som utö-
var yrkesverksamhet i bolaget. 

 Lagstadgat ersättningsansvar för advokater, 
med möjlighet att avtala om ansvarsbegräns-
ning. 

 Kollektiv ansvarsförsäkring för alla advokater. 

 Lagstadgat krav om arkivering och informat-
ionssäkerhet. 

 Möjlighet att anställa bolagsjurister och organi-
sationsadvokater vidareförs med några precise-
ringar. 

 "Rättshjälpsmonopolet" upphör – alla kan ge ju-
ridiskt bistånd, men man bevarar den skyddade 
yrkestitelen advokat.    
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Hur är det att vara svensk advokat i Kina? 
 

Utländska byråer i Kina – kinesiska ”advokater”  

I fastlands-kina fanns år 2014 232 registrerade ut-

ländska advokatbyråer. Från norden finns nu-

mera bara en svensk byrå, Mannheimer Swartling 

och en norsk, Wikborg Rein. Alla utländska byråer 

lyder under en licens som förhindrar dem från att 

utfärda legal opinions eller företräda parter i ki-

nesiska domstolar. Vad byråerna får göra är lite 

av en gråzon eftersom det uttryckligen sägs att 

byråerna får upplysa sina klienter om den kine-

siska och affärsmässiga legala miljön. Bra samar-

beten med duktiga kinesiska jurister är många 

gånger är ett måste.    

De utländska byråerna är oftast ganska små, ca 5-

6 jurister, men det finns också riktigt stora byråer, 

ofta anglosaxiska. Vi är tillräckligt många, ca 16 

jurister, för att kunna hantera stora projekt. 

Bland de kinesiska byråerna finns en klunga av 

framstående byrånamn, men det är viktigt att 

känna till att kvalitén ännu så länge är rätt varie-

rad även inom namnkunniga byråer. Det gäller 

alltså mera att hitta rätt individ för det specifika 

uppdraget än att förlita sig på en firma.  

Kinesiska ”advokater” måste svära en trohetsed 

till Kina och till Partiet och begreppet advokatsek-

retess finns inte lagfäst. Advokatens oberoende 

ställning och lojalitet med klienten utan andra 

hänsyn samt skyldigheten att iaktta sekretess 

med avseende på klientens angelägenheter är så-

ledes inte självklar som den är i Sverige. Ska man 

samarbeta med kinesiska byråer är det viktigt att 

se till att det finns sekretessavtal på plats även 

om man nog inte kan förlita sig på att dessa kom-

mer att kunna iakttas fullt ut. 

Myndigheters och Partiets påverkan på jurister-

nas verksamhet är påfallande och avviker defini-

tivt från vad vi är vana vid att betrakta som natur-

ligt. 

Förekomsten av internationella byråer i Kina har 

i hög grad bidragit till Kinas alltmer international-

iserade näringsliv, utgjort plantskolor för lokala 

byråer samt försett internationella bolag verk-

samma i Kina med goda kinesiska bolagsjurister. 

Det kan inte heller uteslutas att detta medfört in-

fluenser i form av västerländskt tänkande i vad 

avser innebörden av advokatrollen. Nu är emel-

lertid den klara politiska inriktningen i Kina att så-

dant västerländskt tänkande i termer av demo-

krati, universella- och mänskliga rättigheter och 

rättsväsendets oberoende ska motarbetas på 

universitet och varhelst de uppstår.  

Rule of Law? 

Partiplenumet förra hösten fokuserade på ”Rule 

of Law”, men det begreppet har en annan inne-

börd i Kina (precis som att Kina betecknar sig 

självt som ”socialistiskt” trots att det är ett av 

världens mest kapitalistiska klassamhällen). Det 

handlar här mera om effektivitet i rättskipningen, 

inte att den ska vara oberoende från statsappara-

ten/Partiet; inte heller att rättskipningen ska väga 

in aspekter såsom mänskliga rättigheter. Oavsett 

sådana grundläggande skillnader kan man trots 

allt konstatera att Kina verkar vara på rätt väg. 

Beslut har t. ex tagits om att avskaffa arbetsläg-

ren där misshagliga personer eller bråkstakar 

kunde interneras utan rättegång upp till 4 år i ta-

get. 

Kina har sedan 2004 fått en modern lagstiftning 

av västerländskt snitt inom de flesta områdena av 

betydelse för affärsjuridiken, men alltid med en 

kinesisk knorr. Oftast leder knorren till att någon 

myndighet på ett icke transparent sätt kan be-

sluta. Faktisk avtalsfrihet finns inte eftersom 

myndigheter många gånger har sista ordet även i 

rent privaträttsliga sammanhang. Som svensk ad-

vokat har jag känt att man haft ett försteg när det 
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gäller förståelsen av alla de nya koncept som in-

troducerats de senaste 10 åren. De har varit be-

kanta för mig, men helt nya för de flesta kinesiska 

jurister.  

Shang-highs 

Min familj och jag flyttade till Shanghai 2004. När 

man tänker tillbaka så har Shanghai och Kina ut-

vecklats oerhört under dessa 11 år. Gruppen 

svenskar blev sammansvetsade och tenderade 

att bo i vissa ”gated compunds”, dvs inhägnade 

villor eller lägenheter relativt skilda från stadens 

liv i övrigt. Man hjälpte varandra i stort som i 

smått, bytte visitkort till olika företag som man 

behövde komma i kontakt med eller tips om var 

man kunde köpa fiskpinnar just då osv. Ett spän-

nande liv där det mesta var annorlunda, mycket 

annorlunda. Alla har sina Shang-highs och Shang-

lows och tendensen var att de goda delarna med 

tiden kom att överväga, medan man lärde sig be-

mästra de svåra delarna. Miljön är ett sorgligt ka-

pitel och har varit så hela min tid här. Vi har sett 

att flera företag har svårt att få folk till Beijing, 

andra företag flyttar sina regionala högkvarter 

tillbaka till Hongkong eller till Singapore. 

Vad gör vi? 

De första åren kom det mesta av rådgivningen att 

handla om etableringar, något som med åren av-

tagit, delvis genom att procedurerna förenklats 

något. Det viktigaste var att se till att verksam-

hetsföremålet, ni vet §3 i en typisk svensk bolags-

ordning, är korrekt anpassat. Varje företag som 

etableras i Kina är skräddarsytt för sitt speciella 

syfte och utifrån sina speciella förutsättningar. 

Om bolaget inte inledningsvis sett till att verk-

samhetsföremålet blivit tillräckligt brett så för-

hindrar det en naturlig utveckling och kostar tid 

och pengar att rätta till, om det ens är möjligt.  

Det har varit ett antal ändlösa förhandlingar kring 

joint-ventures, formliga handgripligheter om do-

kumenten i samband med en fartygsleverans, 

förhandlingar där motparten farit med rena osan-

ningar trots att de känt till att vi känt till osan-

ningen, en rad dramatiska omständigheter kring 

anställningars upphörande, bedrägerier, korrupt-

ion och märkliga kringgåenden. Den kinesiska 

pragmatismen har upphöjts till ordspråk: ”Ni har 

reglerna, vi har lösningen”. När bulvanskap fick 

ett namn ansåg en kinesisk advokat som jag träf-

fade att det var en utmärkt idé att komma över 

en fastighet billigt genom att fel part uppträdde 

inför myndigheterna (kineser kunde köpa till 

bättre pris än utlänningar, något som för övrigt 

gäller det mesta från advokattjänster till grönsa-

ker på marknaden); bulvanskapet kunde ju sedan 

se till att rätt part fick fastigheten. Hm….  

Under senare år har det varit många företagsför-

värv med ofta intressanta due diligence övningar 

och sega förhandlingar. En typisk svensk DD rap-

port är en tämligen ointressant läsning, medan de 

kinesiska mera kan liknas vid skräckromaner. 

Mycket har även kommit att handla om frågor re-

laterade till korruption och konkurrensrätt. Det 

har varit många gryningsräder mot utländskt 

ägda företag. Fokus är på korruption och villkor 

som sätter marknadsprissättning ur spel. Myndig-

heterna gillar inte att bolagen engagerar advoka-

ter, så vi får ofta hålla oss i bakgrunden. Kraven 

på leverans av information är mycket hårda och 

ofta snudd på orimliga; besluten är inte transpa-

ranta och inte föremål för rättslig prövning.  

Intressant är att vi via kontoret i Hongkong allt-

mer börjar anlitas av större kinesiska statsägda 

bolag för deras internationella skiljeförfaranden. 

 Både Sverige och Kina har en civilrättslig lagstift-

ning och det gör att svenska och kinesiska jurister 

i många avseenden delar samma konceptuella 

uppfattningar, t. ex vad gäller avtalsrätten. Osä-

kerheten i de juridiska bedömningarna är däre-

mot av en helt annan dimension än i Sverige. Det 

är inte bara fråga om att tolka en lag utan att 

också försöka ta reda på hur den faktiskt tilläm-

pas lokalt, vilket många gånger innebär stora av-

vikelser. Förarbeten finns inte. Rättsfall anses 

inte ha prejudicerande effekt. Begreppet risk in-

nehåller många fler moment med element såsom 

lokal protektionism, myndigheters ingripande i 

rättsprocesser etc. Även om vissa former eller 

ageranden är allmänt förekommande innebär  
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inte detta att de för den skull är uthålliga, lagliga 

eller gäller för just för den aktuella verksam-

heten. När kinesiska jurister ger lite svävande be-

sked beror det alltså inte (alltid) på att de sämre 

jurister; de navigerar helt enkelt i en svårare 

miljö. 

Utlandserfarenheten 

Varje dag i Kina har inneburit nya lärdomar, fasci-

nation över märkligheter, ibland glädje över att 

det som tycktes omöjligt faktiskt visade sig fun-

gera, frustration över att det som borde vara en-

kelt ibland är så dödligt omöjligt. Kort sagt en be-

tydligt mer spännande juristvardag än i närheten 

av ett P-hus i Göteborg, Svea Rikes Lag, förarbe-

ten, myndigheter som fungerar rättssäkert (Mi-

grationsverket möjligen undantaget), oberoende 

och i princip omutbara domstolar, respekt för 

mänskliga rättigheter etc. Jag inser dock att vad 

som är spännande för mig kanske inte är en 

känsla som alltid kan delas fullt ut av klienten.  

Jag har lärt mig att uppskatta mycket av det som 

kännetecknar Sverige. Svenskar lever i en mycket 

priviligierad och skyddad tillvaro med fri press, 

yttrandefrihet, rättssäkerhet, demokrati och ett 

generellt välstånd. Mina kinesiska vänner saknar 

mycket av detta. Samtidigt har jag inte ångrat 

flytten till Kina en enda dag.     

 

Kunskapsspridning 

Den som vill veta mera om hur det är att göra af-

färer i Kina och hur de kulturella skillnaderna av-

speglas i bl. a affärsförhandlingar får gärna skriva 

till mig uoh@msa.se och jag kan inom någon eller 

några månader skicka ett rykande färskt exem-

plar av andra upplagan av den bok som Thomas 

Lagerqvist och undertecknad skrivit i ämnet; 

”Quotations from a China Practice”. Den distri-

bueras till intresserade som ett utflöde av Mann-

heimer Swartlings tradition av att sprida kunskap. 

 

Valborgsmässoafton 2015 

Ulf Ohrling 

Advokat och Partner 
 
Mannheimer Swartling 

 

Hongkong/Shanghai
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Styrelsen 2015

KAROLINA ULLMAN, ORDFÖRANDE.  

Karolina är ledamot av styrelsen sedan 
2009 och delägare i Njord i Estland. Hon 
blev ledamot av advokatsamfundet 2004. 
2010 blev hon också vandeadvokaat, 
d.v.s. edsvuren advokat som det heter i 

Estland. Hon är även ordförande i Svenska Handelskam-
maren i Estland samt ledamot i Estlands svenskarnas 
kulturförvaltning, en exterritorell kommun med själv-
bestämmande i kultur och språkfrågor. Förutom de ide-
ella verksamheterna används fritiden till att sjunga i kör 
och umgås med vänner. Springa och åka längdskidor är 
favoriterna på sportsidan. Karolina är gift med Gustaf 
som brukar hänga med på Utlandsdagarna och de har 
en son som fyller 5 år i sommar. 
 

 
JON MARCUS MEESE, LEDAMOT OCH KAS-

SÖR.  Marcus är både svensk och tysk 
medborgare och advokat samt 
Rechtsanwalt. Född och uppvuxen i 
Frankfurt, läste han juridik i Frankfurt, 
Kiel och Stockholm. Seden 2002 är 

Marcus bosatt i München. Han är delägare på Baker & 
McKenzie och specialiserad på bolagsrätt, M&A och jo-
int ventures, oftast i internationella sammanhang – 
helst med en nordisk anknytning. Under åren 2005 och 
2006 jobbade Marcus på Baker & Kenzie’s kontor i 
Stockholm. Sedan dess är han medlem i Advokat- sam-
fundet och aktiv inom många tysk-svenska organisat-
ioner (Svenska Handelskammaren, SWIFO, Tysk-Nor-
diska Juristförening, Svenska Skolan i München). Marcus 
har en finlandssvensk fru och tre döttrar mellan 4 och 9 
år. Han tycker om alla sorters friluftsaktiviteter som flug-
fiske, jakt och skidåkning.  
 

 
ARTUR SWIRTUN, VICE ORDFÖRANDE.  

Artur är född i Polen men har studerat 
och bott en stor del av sitt liv i Sverige. 
Han blev medlem i Advokatsamfundet 
2007 och är även polsk Radca Prawny 
(motsv. Solicitor). Artur är delägare på 

Magnusson Advokat byrå och verksam i Warszawa. Han 
arbetar med affärsjuridiska frågor med inriktning på bo-
lagsrätt och transaktions juridik. Artur har fyra barn och 
tycker om konst, matlagning och jakt. 

 

CHRISTINA GRIEBELER, SEKRETERARE.  

Christina är förutom advokat också tysk 
Rechtsanwältin. Sedan 2006 är hon 
verksam på Mannheimer Swartlings 
kontor i Frankfurt med inriktning på fi-
nans- och obeståndsjuridik samt på im-

materialrättsliga och andra affärsjuridiska frågor i 
svensktyskt sammanhang. 2010 blev hon invald i Ut-
landsavdelningens styrelse och våren 2011 tog hon över 
som sekreterare. Privatlivet är klart mansdominerat: 
förutom maken är det framför allt Christinas tre söner 
som ser till att familjelivet och fritiden är minst lika ut-
manande och omväxlande som jobbet. 

 

 
FREDRIK SVENSSON, LEDAMOT.  
Fredrik Svensson är från Sveriges sol-
sida– Skåne – och har arbetat på̊ 
Mannheimer Swartling sedan 2001 
(Stockholm och Mal- mö). Sedan 2007 
är han verksam vid byråns kontor i 
Moskva och sysslar huvudsakligen 

med transaktions och finansrelaterad juridik, men även 
med annan internationell affärsjuridik. Fredrik blev ad-
vokat 2006 och är idag delägare vid byråns Moskvakon-
tor. Han tycker om att gå på opera, åka skidor i alperna 
och spela tennis. 
 

PONTUS LINDFELT, LEDAMOT. Pontus 

blev medlem i Advokatsamfundet 

1993 och i Bryssels Bar Association 

1995. Han är verksam i Bryssel på 

White & Case med inriktning på EU-

rätt och särskilt konkurrensrätt. Pon-

tus har tidigare bland annat varit ord-

förande i avdelningen. 

 

LARS ISACSSON, LEDAMOT OCH REDAK-

TÖR. Lars blev advokat första gången 

1993 och är dessutom medlem i Ilustre 

Colegio de Abogados de Málaga i Spa-

nien. Efter många års verksamhet på 

större byråer och några år i New York 

tog Lars i år över Advokatfirman Göran 

Rise i Marbella, den enda svensk-spanska advokatbyrån 

i Spanien, och är numera verksam där. Med sig till Spa-

nien har Lars sambon Annika. Tillsammans delar de ett 

stort intresse för musik i de flesta former – såväl att 

lyssna på som att utöva, konst samt spansk mat och 

dryck. De håller som bäst på att förbättra sin spanska 

och att vänja sig vid sommarvärmen i Marbella. 


