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AKTUELLT

toder och verktyg / Frantzeska 
Papadopoulou, Björn Skarp 
(2. uppl. Norstedts juridik. 
326 s.)  

Sandgren, Claes: Rättsvetenskap 
för uppsatsförfattare : ämne, 
material, metod och argumen-

tation och språk (5. uppl. 
Norstedts juridik. 137 s.)

Szkalej, Kacper F: Copyright in 
the age of access to legal digi-
tal content : a study of EU 
copyright law in the context 
of consumptive use of pro- 

tected content (Uppsala univ. 
506 s. Diss. Uppsala universi-
tet, 2021)

 Strömgren, Peter: Sakrätt be-
träffande fast egendom / Peter 
Strömgren, Laila Zackariasson 
(Norstedts juridik. 358 s.)

Söderlund, Ylva: Säkerhetsskydd 
vid upphandling : analys, säker-
hetsskyddsavtal och Sveriges 
säkerhet (Norstedts juridik. 
329 s.) 

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 www.advokatsamfundet.se/ 

juridiska-biblioteket

 MEDIERNA

Mia Edwall Insulander 
om resursfördelning
Ekots granskning av fördelningen 
av resurserna till rättsväsendet 
visar att polis och åklagarvä-
sendet har fått procentuellt 
större tillskott än domstolarna. 
Samtidigt ökar antalet mål i dom-
stolarna, vilket gör att flera av 
domstolarna har svårt att hinna 
med att hantera sina mål.

I Dagens Eko samt i Studio ett i 
Sveriges Radio P1 den 15 oktober 
sa Advokatsamfundets general-
sekreterare Mia Edwall Insulan-
der bland annat att situationen är 
bekymmersam. I förlängningen 
kan det också leda till en minskad 
tilltro till rättsväsendet, konstate-
rade hon.

 PODD

Norstedts juridik inbjuder 
till Juridikens värld
Norstedts 
juridik 
följer 
Advo-
katsam-
fundets 
exempel 
och star-
tar en 
podd. I podden Juridikens värld 
utlovas samtal med Sveriges 
ledande juridiska experter och 
nytänkare, diskussioner om ak-
tuella ämnen och branschen och 
spaningar in i framtiden.

I premiäravsnittet medverkar 
bland andra riksåklagare Petra 
Lundh och professor Jonas Eb-
besson. 

Juridikens värld hittar du där 
poddar finns.

Advokat Lars Hartzell har ef-
ter ett yrkesliv med inriktning 
på arbetsrätt gått i ”semipen-
sion”. Han och hans turkiska 
fru bor numera både i Stock-
holm och i Turkiet. Lars Hart-
zell har givit ut spännings-
romanen Fri konkurrens, där 
advokaten Fredrik Hammel 
bistår sin vän entreprenören 
som utsätts för företagsstöld 
av en illojal medarbetare.

Hur kom det sig att du skrev en 
roman?

– När pandemin bröt ut vå-
ren 2020 var min fru och jag i 
vårt andra hem i Turkiet och 
befann oss plötsligt i en lång-
varig så kallad lock down. Jag 
hade länge skrivit fiktiva tex-
ter som hobby för byrålådan. 
så det var bara ett nöje att få 
skriva en hel roman.

Varför just en spänningsroman 
från advokatperspektiv?

– Jag bestämde mig för att

gräva där jag stod och att skri-
va om en ung advokat som star-
tat sin egen advokatbyrå. Det 
har jag själv gjort och miljön 
krävde ingen research. En ad-
vokats vardag kan innehålla en 
hel del spänning.

Har advokaterna som skildras 
verkliga förebilder?

– Jag har träffat många ad-
vokatkolleger genom åren och 
de allra flesta har varit mycket 
trevliga, utåtriktade och posi-
tiva. Det är klart att jag lånat 
vissa drag från många av dessa. 
Men alla likheter med inträffa-
de händelser och verkliga per-
soner är oavsiktliga tillfällighe-
ter. Huvudkaraktären i boken 
har naturligtvis fått låna vissa 
drag av mig själv, men han är 
definitivt inte mitt alter ego.

Vad anser du om advokatens 
funktion i rättsstaten?

– Många uttrycker sig nega-
tivt om advokater för att de 
lyckas få personer som miss-
tänkts för grova brott frikända 
i domstol. Men de skulle säkert 
själva vilja ha en duktig advo-
kat om de hamnar i klammeri 
med rättvisan. Vi borde funde-
ra över varför advokatens roll i 
rättsstaten inte anses lika själv-
klar som polisens, åklagarens 
och domarens.

Hur ser du på rättssamhällets 
reglering av den fria konkur-
rensen?

– Vi har den fria konkurren-
sen att tacka för mycket posi-
tiv utveckling av vårt samhälle. 
Men konkurrensen har aldrig 
varit enbart av godo. Den har 
ofta lett till konflikter mel-
lan grupper och individer. För 
att den fria konkurrensen ska 
fungera, måste det finnas ett 
finmaskigt nät av regler som 
minskar risken för fusk och 
korruption som kan sätta den 
ur spel.

Har du haft en folkbildande am-
bition?

– Nej, någon sådan ambi-
tion har jag inte haft. Men för 
att en bredare läsekrets ska ha 
en möjlighet att hänga med i 
handlingen har jag velat för-
klara vissa saker. Jag är till ex-
empel rätt säker på att många 
inte kommit i kontakt med ett 
skiljeförfarande.

SEX FRÅGOR TILL … LARS HARTZELL

En advokats vardag kan 
innehålla en hel del spänning


