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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.

NYHET 6 mars: Projektledning och förändringsarbete på advokatbyrå 
(halvdag, 3 kurstimmar, 2 900 kr)

Att driva interna projekt och leda förändringsarbete på advokatbyrå innebär en rad speciella utmaningar. Hur 
förankrar man projektet i delägarkretsen och i övriga organisationen? Hur får man rätt resurser? Hur hanteras 
kritiker? Hur säkerställer man effekten av tänkta förändringar? Hur förändrar man medarbetarnas beteende 
och företagets kultur? Dessa och andra frågor behandlas under kursen som vänder sig till dig som arbetar  
med interna projekt och verksamhetsutveckling på advokatbyrå. Du är t.ex. delägare, IT-chef, ekonomichef,  
HR-chef, projektledare, eller allmänt involverad i utvecklingsfrågor.

Kursen leds av Petter Flink, ansvarig för Knowledge and Training på Advokatfirman Lindahl. Han har bred 
erfarenhet av verksamhets- och utvecklingsprojekt på advokatbyrå och föreläser bl.a. på Stockholms Universitet 
och Handelshögskolan i Stockholm. 

18 mars: Att sälja advokattjänster – metoder för ökad försäljning 
(halvdag, 3 kurstimmar, 3 100 kr)

Advokatsamfundets uppskattade seminarium vänder sig till advokater, biträdande jurister och andra på  
advokatbyrån som vill få inspiration och lära sig metoder som kan effektivisera försäljningsarbetet. Seminariet 
inbjuder till frågor och diskussion. 

Kursledare är civilekonom Ylva Kassander som är specialiserad på tjänsteföretag och försäljning. Hon har 
särskild erfarenhet av försäljning inom advokatbranschen.

25–26 mars: Skiljeförfarande i praktiken 
(12 kurstimmar, 15 900 kr inkl. helpension på Fågelbrohus hotell) 

Kursen är inriktad på praktiska frågor. Fokus är på svenska skiljeförfaranden men internationella förhållanden 
och frågor om ”standard practice” berörs också. Kursdeltagarna förväntas ha grundläggande kunskaper om 
process i allmän domstol, men skiljemannaerfarenhet behövs inte. Avsikten är att deltagaren efter kursen ska 
kunna biträda klient i ett skiljeförfarande.

Kursen leds av advokaterna Bo G H Nilsson och Mattias Göransson som båda har mycket omfattande  
erfarenhet av processer och skiljeförfarande, såväl i Sverige som internationellt. Justitierådet Johnny Herre 
medverkar som gästföreläsare.  
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NYHET 28 mars: Advokatpsykologi – praktisk psykologi i advokatyrket 
(6 kurstimmar, 5 900 kr) 

Denna nya kurs är inriktad på praktiskt användbar psykologi i advokatyrket. Det inkluderar bl.a. grundläggande  
konflikthantering, medling, vittnespsykologi, tekniker för att avslöja osanning och medveten manipulation 
(s.k. härskaretekniker) samt förslag på hur advokaten bäst förhåller sig i olika situationer.  

Kursledaren Tasha Landberg är psykolog och specialist inom praktisk psykologi för advokater. Hon är också 
kursledare på Advokatsamfundets kurser i Klientpsykologi och Stresshantering för advokater. Tasha Landberg 
har tidigare forskat om advokater, vilket bl.a. resulterade i undersökningen ”Svenska advokaters psykiska  
arbetsmiljö – 2006”.

NYHET 1 april: Förhörsteknik i brottmål 
(6 kurstimmar, 6 500 kr)

Ett framgångsrikt förhör kräver noggranna förberedelser. Kursen behandlar vissa grundläggande tekniker för 
att förbereda och genomföra framgångsrika förhör. Kursen tar också upp metoder för att få domstolen att upp-
fatta och använda sig av de uppgifter som framkommer under förhören. Utöver den rena förhörstekniken krävs 
också kunskaper om minnesfunktioner och sociala koder. Alla former av förhör diskuteras men särskilt mot-
förhöret står i fokus. Som inspirationskälla spelas också förhör från utländska rättegångar upp och analyseras. 
Målgruppen är i första hand brottmålsadvokater, men även advokater verksamma inom civila processer kan ha 
nytta av det kursen lär ut om förhörsteknik.

Kursen leds av Johan Eriksson, en av Sveriges främsta brottmålsadvokater. Johan Eriksson arbetar sedan 20 år 
uteslutande med straffrätt och har ett särskilt intresse för rättssäkerhetsfrågor.

2 april: Tvistemålsprocessen 2 – huvudförhandling och hovrättsprocess 
(6 kurstimmar, 5 900 kr) 

Advokatsamfundets återkommande och uppskattade kurs tar upp vad ombud bör tänka på inför och under 
huvudförhandling i tingsrätt, i samband med överklagande, samt inför och under huvudförhandling i hovrätt. 
Kursen ger konkreta tips på hur ombudet bäst bör gå tillväga. 

Kursledare är advokat Mattias Göransson och chefsrådman Cecilia Klerbro.

8 april: Rakel 2014 – konferens för kvinnliga jurister på Grand Hôtel i Stockholm 
(halvdag kl. 13.00–17.00 med mingel kl. 17.00–18.30, 4 kurstimmar, 1 100 kr inkl.
mingel med drink)

Advokatsamfundets och Nätverket Hildas årliga konferens Rakel för kvinnliga jurister samlar deltagare från 
hela rättsväsendet. Konferensen belyser bl.a. kvinnligt ledarskap och frågor om ledarskap och jämställdhet. 

Inledningstalare – Göran Persson, Sveriges statsminister 1996–2006: Ledarskap i vår tid 

Lena Ag, generalsekreterare för organisationen Kvinna till Kvinna: Ledarskap, kvinnors rättigheter och  
jämställdhetsfrågor i ett globalt perspektiv

Carin Götblad, nationell samordnare mot våld i nära relationer och från januari 2015 regionpolischef för 
Region Mitt: Utsatt ledarskap – att driva förändringsarbete i traditionella organisationer

Advokat Lena Frånstedt Lofalk, Managing Partner på Nord & Co Advokatbyrå och ordförande i Advokat-
samfundets disciplinnämnd: Olika utmaningar under en advokatkarriär

Avslutningstalare – Ari Riabacke, fil. dr. i risk- och beslutsanalys och författare. Med avstamp i sin forskning  
berättar han om hur vi fattar beslut – i en snabbrörlig värld full av valmöjligheter – och hur vi kan göra det bättre.

Mer information och anmälan på www.advokatsamfundet.se
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NYHET 24 april: Medie- och krishantering på advokatbyrå och i klientföretaget 
(6 kurstimmar, 6 900 kr) 

Advokatsamfundets nya kurs fokuserar på de mest avgörande faktorerna när en kris ska hanteras och mötet med 
media. Kursen behandlar dels organisationens mål, roller och arbetsuppgifter i krissituationer (t.ex. ekonomisk 
kris, olyckor, brottslighet, IT-haveri), dels kontakter med media, mötet med journalisten och intervjusituatio-
nen. Den interna och externa kommunikationen i en kris kan hjälpa eller stjälpa en organisation beroende på 
hur den sköts. Kursen riktar sig till delägare och andra i ledningen för advokatbyrån som vill öka kompetensen 
inom den egna organisationen, men också kunna agera rådgivare inom området åt klientföretag.

Kursen leds av Willy Silberstein, mediekonsult och journalist sedan mer än 30 år och Ragnar Kjeserud, 
expert inom krisledning med över 25 års erfarenhet av krishantering. 

NYHET 25 april: Advokatpsykologi – praktisk psykologi i advokatyrket 
(6 kurstimmar, 5 900 kr, Malmö) 

Denna nya kurs är inriktad på praktiskt användbar psykologi i advokatyrket. Det inkluderar bl.a. grundläggande  
konflikthantering, medling, vittnespsykologi, tekniker för att avslöja osanning och medveten manipulation 
(s.k. härskaretekniker) samt förslag på hur advokaten bäst förhåller sig i olika situationer.  

Kursledaren Tasha Landberg är psykolog och specialist inom praktisk psykologi för advokater. Hon är också 
kursledare på Advokatsamfundets kurser i Klientpsykologi och Stresshantering för advokater. Tasha Landberg 
har tidigare forskat om advokater, vilket bl.a. resulterade i undersökningen ”Svenska advokaters psykiska  
arbetsmiljö – 2006”.

NYHET 29 april: Drafting International Contracts – What to Write and How to 
Write Them 
(6 kurstimmar, 6 900 kr)

This new one-day seminar is designed to help Swedish lawyers negotiate and draft contracts in an international 
setting. The seminar is a new powerful blend of expertise on the things lawyers need to know when drafting 
international contracts – the law – and expertise on how to actually write them – the language. 

Kursen leds av Kevin Harris, språklärare och f.d. engelsk advokat, och Jochem van Rijn, holländsk advokat 
med 13 års erfarenhet.  

7–9 maj: Advokatsekreteraren – professionell och personlig utveckling 
(15 kurstimmar, 16 500 kr inkl. helpension på Krusenberg Herrgård)

Kursen ger deltagaren kunskaper för att dels kunna hantera olika juridiska frågeställningar, dels utveckla 
arbetsuppgifterna på advokatbyrån. Kursen behandlar också i olika avsnitt klientkontakter, god advokatsed, 
klientmedelshantering och bokföringsreglemente. Teori och praktik varvas under kursen och deltagaren får en 
rad praktiska tips och råd. Stort utrymme ges för diskussioner och egna frågor. 

Kursen leds av advokat Anna Öster som har lång erfarenhet inom bl.a. affärsjuridik, bolagsrätt och immaterial-
rätt. Anna Öster föreläser regelbundet för advokatsekreterare. 
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8 maj: Uppdraget som målsägandebiträde 
(6 kurstimmar, 5 900 kr)

Uppdraget som målsägandebiträde ställer särskilda krav på advokaten vad gäller både juridiskt kunnande och 
förmåga att bemöta människor i kris. Advokatsamfundets återkommande kurs ger en god och praktisk inblick 
i detta uppdrag. Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister som inte har så stor erfarenhet som 
målsägandebiträde.

Kursen leds av advokat Anna Björklund och vice chefsåklagare Zilla Hirsch.

9–11 maj: Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol 
(15 kurstimmar, 17 500 kr inkl. helpension på Fågelbrohus Hotell)

Kursen är fullbokad med kölista – se nytt kurstillfälle 19–21 september

Kursen behandlar vanliga praktiska problem som möter försvararen i och utom domstol. Målgruppen är före-
trädesvis advokater med begränsad erfarenhet av brottmålsprocessen och biträdande jurister som står i begrepp 
att söka in i Advokatsamfundet. Tidig anmälan rekommenderas.

Kursledare är advokat Jan Karlsson, Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners, Stockholm, advokat Johan 
Eriksson, Försvarsadvokaterna, Stockholm samt t.f. rådman Per-Erik Andersson, Södertörns tingsrätt.  
Kursledarna har mycket omfattande erfarenhet inom brottmålsprocessen inklusive flera uppmärksammade  
rättegångar från senare tid. 

21–22 maj: Företagsekonomi för jurister 
(12 kurstimmar, 12 900 kr)

Advokatsamfundets återkommande och mycket uppskattade kurs ger jurister god kunskap om grundläggande 
företagsekonomiska termer och samband med inriktning mot redovisning och finansiell analys. De ekonomiska  
förutsättningarna och sammanhangen hos klientföretagen är viktig information i varje uppdrag – allt från  
att kunna läsa årsredovisningen för att ta reda på hur lönsamt eller finansiellt starkt ett företag är, till att förstå  
investeringsbeslut och prissättning. Kursen blandar föreläsning med praktiska övningar.

Kursledare är Robert Sevenius, ekon. lic. och jur.kand. samt Stefan Rosberg, auktoriserad revisor.

3 juni: Arbeta effektivare med Word och Outlook 
(6 kurstimmar, 4 900 kr)

För den genomsnittlige PC-användaren finns mycket att vinna på att lära sig vissa vanliga funktioner och  
genvägar som kan spara tid varje dag. Det gäller särskilt de vanligaste programmen Word och Outlook.  
Kursen, som är ett samarbete mellan Advokatsamfundet och Lexicon, ger dig många praktiskt användbara tips.  

M
A
J

J
U
N
I



Advokatsamfundets Ledarskapsprogram 2014
Nya datum: 17 september, 15 oktober, 19 november (alla tre tillfällen ingår i programmet) 
(18 kurstimmar, 17 500 kr)

Advokatsamfundets ledarskapsprogram hjälper dig som är nybliven chef på advokatbyrå att utveckla ett fram-
gångsrikt ledarskap med teoretisk grund och integrerad praktisk träning. Programmet genomförs för femte 
gången och har fått ett mycket positivt mottagande. Deltagarna uppskattar särskilt de öppna diskussionerna 
och konstruktiv feedback från kursledarna, liksom erfarenhetsutbytet med andra deltagare. Deltagare ska ha 
en ambition och vilja att utvecklas som person och ledare. Till programmet antas högst 20 deltagare. Tidig 
anmälan rekommenderas.

Kursledare är Mona Odhnoff Sundström och Bobby Forshell. Båda har under lång tid arbetat med lednings-
frågor, karriär- och ledarutveckling och mentorskap inom näringslivet och i egen verksamhet. Tre särskilt 
inbjudna föreläsare gästar varsitt kurstillfälle och berättar om sina erfarenheter och tankar kring ledarskap.  
En av dessa är Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström som talar om ledarskap i kris. 

19–21 september: Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol 
(15 kurstimmar, 17 500 kr inkl. helpension på Fågelbrohus Hotell)

Kursen behandlar vanliga praktiska problem som möter försvararen i och utom domstol. Målgruppen är före-
trädesvis advokater med begränsad erfarenhet av brottmålsprocessen och biträdande jurister som står i begrepp 
att söka in i Advokatsamfundet. Tidig anmälan rekommenderas.

Kursledare är advokat Jan Karlsson, Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners, Stockholm, advokat Johan 
Eriksson, Försvarsadvokaterna, Stockholm samt t.f. rådman Per-Erik Andersson, Södertörns tingsrätt.

17 oktober: Ekobrott – bevisvärdering och påföljdsfrågor 
(6 kurstimmar, 6 500 kr)

Advokatsamfundets nya kurs belyser metoder för bevisvärdering och utformning av påföljdspraxis i eko-mål. 
Den skriftliga bevisningen i eko-mål grundar sig i regel på Skatteverkets utredning och bedömning. Begreppet 
oriktig uppgift står ofta i centrum som under kursen behandlas utifrån skatte- och straffrättslig praxis i Högsta 
förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen. Bevisupptagning och redovisning av bevisvärderingen i dom-
skälen diskuteras liksom val av påföljd med beaktande bl.a. av om skattetillägg har påförts.

Kursen leds av Börje Leidhammar, advokat och adjungerad professor vid Karlstads universitet och Högskolan  
i Gävle. Börje Leidhammar var tidigare skattedirektör i Riksskatteverket samt skattejurist och delägare vid 
Ernst & Young.

Hösten 2014 – kurser i urval
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22–29 november: Brottmålskurs 2 – fördjupning inom Brottmålsprocessen 
(utlandskurs, 30 kurstimmar, 17 900 kr plus resa och logi) 

Preliminära datum – se www.advokatsamfundet.se för mer information.

Advokatsamfundets kurs ger deltagarna fördjupade kunskaper inom vissa centrala delar av brottmålsprocessen 
genom ett beprövat och utvecklande samspel mellan teori och praktik. 

Kursen leds av advokaterna Jan Karlsson och Johan Eriksson samt Per-Erik Andersson, t.f. rådman och 
tidigare enhetschef på Södertörns tingsrätt. Kursledarna har mycket omfattande erfarenhet inom brottmåls-
processen inklusive flera uppmärksammade rättegångar från senare tid.

28 november: Att driva advokatbyrå – framgångsfaktorer 
(6 kurstimmar, 6 900 kr)

Advokatsamfundets nya kurs tar upp en rad aktuella frågor – bl.a. advokatetik, marknadsföring och ledarskap 
– av betydelse för den framgångsrika driften av advokatverksamheten. Kursen erbjuder god vägledning till dig 
som är advokat eller har annan roll i ledningen av advokatbyrån. Deltagarna inbjuds till frågor och diskussion.

Kursledare är advokaterna Bo Ahlenius, Advokatfirman Glimstedt och Claes Langenius, Advokatfirman 
Hammarskiöld. Båda är delägare med omfattande erfarenhet av ledningsfrågor, advokatfirmans organisation, 
och advokatetiska frågor.

9–10 december: Ledarskapsprogram 2 – fördjupning 
(12 kurstimmar, 13 900 kr)

Denna nya fördjupningskurs hjälper dig att utveckla ditt ledarskap ytterligare och ger dig fler verktyg att  
använda när du nått en bit längre i ditt chefskap. Programmet vänder sig till dig som tidigare gått igenom  
Ledarskapsprogram 1 eller har 5–10 års erfarenhet som ledare. Kursen ger dig värdefulla insikter inom  
områden som generationsanpassat ledarskap, förändringsarbete och motivation.

Kursledare är Mona Odhnoff Sundström och Bobby Forshell. Båda har under lång tid arbetat med lednings-
frågor, karriär- och ledarutveckling och mentorskap inom näringslivet och i egen verksamhet.
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Bli skickligare än du redan är!

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

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, se 
därför alltid avbokningsreglerna för respektive kurs. Avanmälan skickas till kursinfo@advokatsamfundet.se.  
För internat- och utlandskurser gäller särskilda avbokningsregler. 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  
Alla advokater ska genomgå minst 18 timmars fortbildning per år. Alla kurser som arrangeras av Advokat- 
samfundet och Nordic Lawyers Academy (www.nordiclawyersacademy.com) kan räknas in i fortbildnings-
kravet för advokater. Antalet kurstimmar anges i anslutning till respektive kurs. 

Kursplats  
Kursplats är Stockholm om inget annat anges.

Övrigt
Alla kursavgifter anges exklusive moms.


