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Advokatsamfundets kursverksamhet syftar till att göra dig till en ännu skickligare 
advokat och jurist. Det ligger i ditt intresse men också i vårt. Med våra kurser vill 

vi bidra till att du och hela kåren uppgraderas och ständigt utvecklas. 
Vårt erbjudande består av intressanta ämnen, starka kursledare och inspirerande 

miljöer som vi hoppas och tror att du ska uppfatta som en attraktiv helhet.

20–21 september GÖTEBORG: Företagsekonomi för jurister
(12 kurstimmar, 12 500 kr)
Advokatsamfundets populära kurs ger jurister en mycket god kunskap om grundläggande företagsekonomiska 
samband. Fokus ligger på redovisning, finansiell analys och investeringsbedömning. Syftet är att juristen med en 
djupare förståelse på området ska kunna biträda sina klienter på ett än bättre sätt. De ekonomiska förutsättningarna 
och sammanhangen hos klientföretagen är viktig information i varje uppdrag: exempelvis att kunna läsa årsredo-
visningen för att ta reda på hur lönsamt eller finansiellt starkt ett företag är, eller att förstå bakgrunden till investe-
ringsbeslut och prissättning i företagens affärer. Kursen blandar föreläsning med praktiska övningar.
Kursledare är Robert Sevenius, ekon. lic. och jur.kand. samt Stefan Rosberg, aukt. revisor.

21 september: Att sälja advokattjänster
(3 kurstimmar, halvdag, 2 250 kr) 
Vårt återkommande seminarium om försäljning är nu utökat till en halv dag. Målgruppen är advokater, biträdande 
jurister och andra på byrån som vill få inspiration och nya idéer om sitt eget och byråns försäljningsarbete. Seminariet 
ger en bra inblick i vad försäljning handlar om, och hur du kan jobba aktivt med försäljning. 
Seminariet leds av civilekonom Ylva Kassander, som har lång erfarenhet av rådgivning och utbildning inom 
försäljning. Ylva Kassander har hållit ett antal uppskattade seminarier om försäljning för Advokatsamfundet. 

Extra kurstillfälle

21–23 september: Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol 
(15 kurstimmar, 16 500 kr inkl. helpension på Krusenbergs Herrgård)
Kursen behandlar vanliga praktiska problem som möter försvararen i och utom domstol. Kursen vänder sig företrä-
desvis till advokater med begränsad erfarenhet av brottmålsprocessen och till biträdande jurister som står i begrepp 
att söka in i Advokatsamfundet. 
Kursledare är advokat Jan Karlsson, Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners, Stockholm, advokat Johan Eriksson, 
Försvarsadvokaterna, Stockholm samt rådmannen Per-Erik Andersson, Södertörns tingsrätt.

25 september: En ny mutbrottslag – seminarium 
(3 kurstimmar, halvdag, 3 100 kr)
Den 1 juli 2012 införs en ny mutbrottslag som syftar till att förtydliga regelverket och modernisera terminologin. Den 
nya lagen innebär t.ex. ett utökat ansvar för styrelse och VD. Vem träffas av den nya lagen? Vad innebär föränd-
ringarna? Hur ska åklagare och advokat förhålla sig? Dessa och andra frågor behandlas under ett halvdagssemina-
rium under ledning av en kvalificerad panel.
I panelen deltar:
Advokat Hans Strandberg, överåklagare Gunnar Stetler, chef vid Riksenheten mot korruption samt Henrik Karlsson, 
biträdande jurist på Vinge, tidigare rådman och sekreterare i Utredningen om mutor.
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28 september: Tvistemålsprocessen 1 – förberedelsefasen 
(6 kurstimmar, 5 900 kr)
Advokatsamfundets kurs om tvistemålsprocessen uppmärksammar vad ombud bör tänka på:
•	 när	stämningsansökning,	svaromål	och	ytterligare	skrifter	utformas
•	 inför,	under	och	efter	muntlig	förberedelse
En huvudfråga är hur ett ombud ska agera dels för att målet ska handläggas snabbt och effektivt av tingsrätten,  
dels för att förhindra motpartens eventuella försök att fördröja processen. Kursinnehållet behandlas i ljuset av 
reformen om en modernare rättegång.
Kursen leds av advokat Mattias Göransson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå och chefsrådman Cecilia 
Klerbro, Stockholms tingsrätt.

2 oktober: Uppdraget som målsägandebiträde 
(6 kurstimmar, 5 900 kr)
Uppdraget som målsägandebiträde ställer krav på advokaten både vad gäller juridiskt kunnande och förmåga att 
bemöta människor i svåra situationer. Advokatsamfundets kurs är en praktiskt inriktad genomgång av detta uppdrag. 
Kursen leds av advokat Anna Björklund och kammaråklagare Zilla Hirsch. Båda har lång erfarenhet av de krav 
som ställs på målsägandebiträden.

11 oktober: Personskaderätt – rättsutveckling under de senaste 10 åren 
(6 kurstimmar, 5 900 kr) 
Kursen är en genomgång av rättsutvecklingen och avgöranden från Högsta domstolen. Kursprogram meddelas 
senare, se www.advokatsamfundet.se. 
Kursen leds av advokaterna Mats Wikner och Erik Reveman.

18 oktober: Drafting Contracts in English 
(6 kurstimmar, 5 900 kr)
Ett seminarium som gör varje advokat duktigare när det gäller att utforma avtal på engelska. Seminariet behandlar 
de problem som en svensk advokat typiskt sett stöter på i denna process. Fokus ligger på en effektiv språkbehand-
ling snarare än juridiken i avtalet. 
Kursledare är Kevin Harris, engelsk advokat och lärare i affärsengelska. Kevin Harris håller regelbundet mycket 
uppskattade kurser i juridisk engelska för Advokatsamfundet.

19 oktober och 20 november: Ledarskapsprogram 2 – fördjupning 
(12 kurstimmar, 13 900 kr)
Advokatsamfundet lanserar en fördjupningskurs – en fortsättning på det framgångsrika Ledarskapsprogrammet 
som vi har genomfört 2010–2012. Fördjupningskursen hjälper dig att stärka ditt ledarskap och ta det till en högre 
nivå. Programmet vänder sig till dig som tidigare gått igenom Ledarskapsprogram 1 eller som har 5-10 års erfaren-
het som ledare. Kursen omfattar två dagar (19 oktober och 20 november) med teori och praktisk träning. Erfaren-
hetsutbyte och öppna diskussioner är en viktig del i programmet. Till programmet antas högst 20 deltagare för att 
möjliggöra ett effektivt utbyte. 
Advokatsamfundets ledarskapsprogram i korthet:
•	 Fokusera	på	det	personliga	ledarskapet	och	personlig	effektivitet
•	 Ett	kommunikativt	och	coachande	ledarskap	
•	 Att	hantera	konflikter
•	 Att	leda	i	förändring
•	 Strategier	för	att	rekrytera,	utveckla	och	behålla	medarbetare



Kursen leds av Yvonne Thunell och Mona Odhnoff Sundström, Thunell, Odhnoff Sundström & Partners. Båda 
har under många år arbetat med ledningsfrågor, karriär- och ledarutveckling, och mentorskap inom näringslivet 
(SAAB, Ericsson, NCC) och i egen verksamhet. Dessutom medverkar två inbjudna gästföreläsare på varsitt kurs-
tillfälle och föreläser om olika aspekter av ledarskap.

8–9 november: Advokatdagarna 2012 
(12 kurstimmar, konferens och bankett 6 250 kr; endast konferens 5 500 kr)
Efter det mycket positiva mottagandet från premiären av Advokatdagarna i oktober 2011 har vi nu glädjen att  
presentera nästa tillfälle. Välkommen till två dagar med inspirerande föreläsningar, spännande seminarier,  
diskussioner och debatt samt inte minst umgänge med kollegor från hela landet. Årets upplaga erbjuder ett utökat 
program med sex parallella seminariespår – sammanlagt 40 seminarier och gemensamma föreläsningar. Vi hoppas 
också få se dig torsdag 8 november på en helafton med bankett och underhållning!  
Läs mer på www.advokatsamfundet.se.

14–15 november: Skiljeförfarande i praktiken 
(12 kurstimmar, 15 900 kr inkl. helpension på Krusenbergs Herrgård) 
De	flesta	avtal	innehåller	en	skiljeklausul,	som	endera	har	förhandlats	särskilt	eller	som	influtit	i	avtalet	genom	
hänvisning till allmänna villkor. Till detta kommer att vissa tvister styrs undan från domstolarna genom klausuler 
i bolagsordningar eller rentav enligt bestämmelse i lag. Många kommersiella tvister – inte bara de största och mest 
omfattande – prövas därför av skiljemän. Lagen om skiljeförfarande innehåller bara en bråkdel av det stora antal 
bestämmelser som finns i rättegångsbalken. Ändå har skiljeförfarandena betydande stadga och advokater som har 
erfarenhet av skiljeförfaranden vet ungefär vad man kan vänta sig. Kursen är inriktad på praktiska  
frågor med ombudets perspektiv. De för svenska advokater i praktiken viktigaste institutsförfarandena (SCC och 
ICC) diskuteras liksom ad hoc-förfaranden enligt lagen om skiljeförfarande och UNCITRAL:s regelverk. Fokus 
är på svenska skiljeförfaranden, men internationella förhållanden och frågor om ”standard practice” kommer att 
beröras i olika sammanhang. 
Kursledare är advokaterna Bo G H Nilsson, Advokatfirman Lindahl och Mattias Göransson, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå, båda med omfattande erfarenhet av skiljeförfarande. På särskilt avsnitt medverkar  
justitierådet Johnny Herre.

21–23 november: Förhandlingsteknik för humanjurister 
(18 kurstimmar, 15 900 kr)
Förhandlingssituationer förekommer ofta inom humanjuridiken. Den som är väl förberedd inför förhandling med 
motpart är redan från början i överläge och kan bättre företräda sin klient. Under denna kurs lär du dig grundläg-
gande förhandlingsteknik, tvistelösningsanalys, hur man arbetar med besvärliga motparter, djuppsykologi som är 
praktiskt användbar, hur man skapar konstruktiva relationer och effektiva kommunikationstekniker. Under kursen 
tränar och tillämpar vi dessa tekniker och förhållningssätt på ett antal verklighetsbaserade fall från humanjuridiken 
(bodelning, vårdnadstvist, arvstvist). Efter genomgången kurs kommer du att vara väl insatt i förhandlingens faser 
och metod samt kunna tillämpa detta specifikt i din humanjuridiska verksamhet.
Kursen leds av Johan Lagerbielke, civilekonom, fil. kand. i psykologi och konsult inom förhandling. 
Johan Lagerbielke föreläser regelbundet på Advokatsamfundets kurser i förhandling för blivande advokater.

24 november–1 december: Fördjupning inom Brottmålsprocessen 
(30 kurstimmar, 17 500 kr plus resa och logi, Taj Hotel Cape Town, Kapstaden)
Advokatsamfundets kurs ger deltagarna fördjupade kunskaper inom vissa centrala delar av brottmålsprocessen. 
Kursen bygger på ett beprövat och utvecklande samspel mellan teori och praktik. Kapstaden är en storslagen  
kombination av natur och avslappnad storstad. I november-december är det sommar och normalt 20-25 grader. 
Du	kan	välja	till	olika	utflykter	och	förlänga	din	resa,	t.ex.	safari	i	Krügerparken	eller	resa	i	vindistrikten.	Under	
kursveckan finns representant från researrangören på plats i anslutning till alla konferenspass. Dessutom finns 
svensk	guide	vid	ankomst,	stadsrundtur	och	på	gemensamma	utflykter.	
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Kursen leds av advokaterna Jan Karlsson och Johan Eriksson, och rådmannen Per-Erik Andersson. De har 
omfattande	kunskaper	och	erfarenhet	inom	brottmålsprocessen,	inklusive	flera	uppmärksammade	rättegångar	från	
senare tid.

29–30 november: Förhandlingsteknik för affärsjurister 
(12 kurstimmar, 14 900 kr)
Förberedelse inför förhandling är förhandlingens absolut viktigaste del och den det slarvas mest med. Genom 
att göra en ordentlig förberedelse har man ett enormt övertag. Motparten har med hög sannolikhet inte gjort en 
systematisk analys och förhandlingsförberedelse. I princip finns två typer av förhandlingar – avtalsförhandlingar 
och tvistelösningsförhandlingar. De olika förhandlingstyperna ställer olika krav på förberedelse och genomförande. 
Kursen integrerar modern förhandlingsteknik med det praktiska juridiska arbetet, och handlar om att tillämpa best 
practice i avtals- och tvistelösningsförhandlingar på ett systematiskt sätt. 
Kursen leds av Johan Lagerbielke, civilekonom, fil. kand. i psykologi och konsult inom förhandling, samt 
Eric M. Runesson, advokat och adjungerad professor i handelsrätt vid Lunds universitet. Eric M. Runesson har en 
omfattande erfarenhet av avtalsjuridik, tvistelösning och skiljeförfarande.

4–5 december: Entertainment Law 
(12 kurstimmar, 12 900 kr)
Välkommen till Advokatsamfundets kurs Entertainment Law. På kursen medverkar ett antal föreläsare som tillhör 
Sveriges främsta inom upphovsrättens område och olika delar av underhållningsbranschen. Under de två dagarna 
behandlas en rad aktuella rättsliga aspekter på film- och TV-produktion, artister, musik och litteratur. 
Inledningstalare och moderator är advokat Claes Langenius, som är utnämnd till “Leading lawyer for Competi-
tion and Intellectual Property and Media” av Chambers and Legal 500. 

6 december MALMÖ: Arbetsrätt och ansvarsfrågor 
(6 kurstimmar, 5 900 kr)
Kursen redovisar på ett nytt sätt hanteringen av ansvar ur ett arbetsrättsligt och straffrättsligt perspektiv. Fokus 
under dagen är att belysa vikten för företagets rådgivare att tänka igenom delegationsordningar och vad som ska 
uppnås genom en sådan. Deltagaren får under kursen fördjupad kunskap om de arbetsrättsliga reglerna kring  
befattningar samt i vilka arbetsrättsliga och straffrättsliga sammanhang frågan om viss ansvarsposition blir avgö-
rande. När förutsätter straffrättsligt ansvar att det föreligger ett arbetsrättsligt befattningsansvar? Vilka risker finns 
det med delegationsordningar? Hur ändrar man enligt de arbetsrättsliga reglerna en persons ansvarsområde? Kan 
ett	straffansvar	aktualiseras	vid	underlåtenhet	från	en	person	med	arbetsrättsligt	ansvar	att	agera?	Dessa	och	flera	
andra frågor behandlas under kursen.
Kursledare är advokat Erik Danhard, som är specialiserad och högt rankad inom arbetsrätten. Han har författat 
flera	böcker	inom	det	arbetsrättsliga	området,	och	har	lång	erfarenhet	som	försvarare	i	brottmål	och	rådgivare	i	
ansvarsfrågor.

11 december: Aktuell bodelningsrätt 
(6 kurstimmar, 5 900 kr)
Utvecklingen av bodelningsrätten har varit mycket snabb de senaste decennierna vad avser bodelningar mellan 
såväl makar som sambor. Det har kommit mängder av nya lagregler och prejudikat. Litteraturen på området har 
blivit mycket omfattande. Denna kurs ger en översikt över gällande rätt rörande bodelningars olika moment. 
Kursen behandlar de familjerättsliga, allmänt civilrättsliga, skatterättsliga och processrättsliga regler, som styr en 
bodelning, dvs. andelsberäkningen, lottläggningen, upprättande av ett avtal, genomförande av en bodelningsför-
rättning samt en klanderprocess.
Kursledare är advokat Örjan Teleman.	Örjan	Teleman	har	skrivit	flera	artiklar	rörande	bodelning	och	är	
författare till standardverken Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa och Äktenskapsförord. Han har också 
medverkat vid olika utredningar avseende bodelningsrätt.
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Bli skickligare än du redan är!

Anmälan 
Advokater och biträdande jurister anmäler sig efter inloggning på Advokatsamfundets webbplats  
www.advokatsamfundet.se. Anmälan kan också göras till kursinfo@advokatsamfundet.se eller på telefon 
08-459 03 00.  

Avbokning  
Se alltid aktuella avbokningsregler på www.advokatsamfundet.se. Avbokning kan normalt göras utan 
kostnad senast 15 dagar före kursstart om inget annat anges i kursbeskrivningen på Advokatsamfundets  
hemsida. Avanmälan skickas till kursinfo@advokatsamfundet.se. Vid avbokning senare än 15 dagar före  
kursstart återbetalas ingen del av kursavgiften. För internat- och utlandskurser gäller särskilda avboknings- 
regler. Vid avanmälan orsakad av sjukdom, mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. 
Den som avanmäler sig kan utan extra kostnad sätta annan behörig deltagare i sitt ställe. 

Obligatorisk vidareutbildning för advokater  
Advokat ska genomgå minst 18 timmars fortbildning per år. Alla kurser som arrangeras av Advokatsamfundet 
och Nordic Lawyers Academy (www.nordiclawyersacademy.com) kan räknas in i fortbildningskravet för 
advokater. Antalet kurstimmar anges i anslutning till respektive kurs. 

Övrig information
Kursplats är Stockholm om inget annat anges. Alla kursavgifter anges exklusive moms.

www.advokatsamfundet.se		•		E-post:	kursinfo@advokatsamfundet.se		•		Telefon:	08-459	03	00


