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Advokatsamfundets utbildningsverksamhet är helt fokuserad på våra  
medlemmar och syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. 
Det ligger i ditt intresse men också i vårt. Med våra utbildningar vill vi bidra till 

att du och hela kåren uppgraderas och ständigt utvecklas.Vårt erbjudande består av 
aktuella ämnen, mycket erfarna kursledare och inspirerande miljöer. Alla våra  

utbildningar kan räknas in i fortbildningskravet för advokater.

NYHET 27 augusti: Arbetsrätt vid övergång av verksamhet 
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
När en verksamhet eller del av en verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan aktualiseras en rad arbets-
rättsliga frågeställningar som belyses under kursdagen. Under senare tid har det kommit ett flertal klargörande 
domar från Arbetsdomstolen och EU-domstolen vilka också diskuteras under kursen.
Kursledare är advokat Erik Danhard, delägare vid Hamilton Advokatbyrå och specialiserad inom arbetsrätt. 
Han har skrivit flera böcker på området och har lång erfarenhet som försvarare i brottmål och rådgivare i  
ansvarsfrågor.

EXTRA KURSTILLFÄLLE 28–30 augusti: Brottmålskurs 1 – försvararens  
uppgifter i och utom domstol 
(15 kurstimmar, 17 500 kr inkl. helpension på Smådalarö Gård) 
Kursen behandlar vanliga praktiska problem som möter försvararen i och utom domstol. Målgruppen är främst 
advokater med begränsad erfarenhet av brottmålsprocessen och biträdande jurister som står i begrepp att söka 
in i Advokatsamfundet. 
Kursen leds av advokat Jan Karlsson, Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners, advokat Johan Eriksson,  
Försvarsadvokaterna, samt Per-Erik Andersson, rådman och tidigare enhetschef på Södertörns tingsrätt. Kurs-
ledarna har mycket omfattande erfarenhet inom brottmålsprocessen och uppskattas särskilt för sin förmåga att 
dela med sig av professionella erfarenheter på ett pedagogiskt sätt.

9 september: Tvistemålsprocessen 1 – förberedelsefasen 
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Advokatsamfundets grundläggande kurs om tvistemålsprocessen ger ombudet god vägledning vid stämnings-
ansökan, svaromål och annan skriftväxling samt inför, under och efter muntlig förberedelse. Kursen diskuterar 
också frågor om bl.a. bevisning, parternas skyldigheter, processledning, interimistiska åtgärder och förliknings-
förhandlingar. 
Kursen leds av advokat Olle Flygt och Cecilia Klerbro, lagman vid Nacka tingsrätt. Båda har mycket omfat-
tande erfarenhet av domstolsprocesser och undervisar sedan flera år både blivande och verksamma advokater i 
processteknik.

15 september, 13 oktober, 10 november (alla tre tillfällen ingår i programmet): 
Advokatsamfundets ledarskapsprogram 2015 
(18 kurstimmar, 17 500 kr inkl. avslutningsmiddag)
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, 
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konstruktiv feedback från kursledarna, och erfarenhetsutbytet med andra deltagare. Deltagare ska ha en ambi-
tion och vilja att utvecklas som person och ledare. Högst 18 deltagare antas till programmet. Vi rekommenderar 
tidig anmälan.
Kursledare är Mona Odhnoff Sundström och Bobby Forshell. Båda har under lång tid arbetat med led-
ningsfrågor, karriär- och ledarutveckling och mentorskap inom näringslivet och i egen verksamhet. Tre särskilt  
inbjudna föreläsare gästar varsitt kurstillfälle och berättar om sitt ledarskap. 

17 september: Förhörsteknik i brottmål 
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Kursen behandlar vissa grundläggande tekniker för att förbereda och genomföra framgångsrika förhör samt  
metoder för att få domstolen att uppfatta och använda sig av de uppgifter som framkommer under förhören. Alla 
former av förhör diskuteras, men särskilt motförhöret 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.

NYHET 18 september: Påföljdssystemet i praktiken 
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Advokatsamfundets nya kurs behandlar påföljdssystemet i praktiken ur ett brett perspektiv. En rad frågor, som är 
relevanta för varje brottmålsadvokat, inställer sig efter avkunnad dom. Till dessa hör t.ex. frågor om permission, 
rättigheter enligt fängelselagen, överklagande, frigivning, samt kriminalvårdens programverksamhet och skydds-
tillsyn. Kursen syftar till att ge kunskap om de olika påföljdernas rättsliga och praktiska innehåll. Det ger möj-
lighet till bättre argumentation i påföljdsfrågan i rätten och ökar förtroendet från klientens sida för försvararen.

Kursledare
Advokat Tomas Nilsson, delägare vid Sju Advokater i Stockholm. Han har lång erfarenhet som brottmålsadvo-
kat och deltog under tre år som expert i Påföljdsutredningen, som lämnade sitt betänkande 2012. Tomas Nilsson 
var ledamot av styrelsen för Advokatsamfundet under åren 2004–2011 och styrelsens ordförande 2007–2011.  
Peter Wedin har arbetat som jurist inom Kriminalvården i 25 år, från 2015 som kriminalvårdsjurist.

NYHET 29 september: Processen hos Migrationsverket, delkurs 1 av 3 
(6 kurstimmar, 6 500 kr) 
Advokatsamfundet presenterar en ny kursserie i tre delar om asylrätt och migrationsprocessen. Kurserna är 
praktiskt inriktade och i första hand avsedda som en bred introduktion på området, men fungerar också som 
uppdatering för mer erfarna ombud. Kurserna utgör en enhet men kan bokas separat. Kursavgiften är 6 500 kr 
per tillfälle eller rabatterad avgift 16 000 kr för alla tre kurstillfällen.

29 september: Delkurs 1 – Processen hos Migrationsverket
20 oktober: Delkurs 2 – Processen i migrationsdomstolen
17 november: Delkurs 3 – Fördjupningskurs i asylrätt – aktuell praxis och särskilda ärendetyper

Delkurs 1 – Processen hos Migrationsverket
Processen vid Migrationsverket är den viktigaste delen av asylprocessen för de asylsökande eftersom det är här 
som de flesta uppehållstillstånden beviljas och grunden läggs för en framgångsrik process i migrationsdom-
stolarna. Kursen syftar till att belysa biträdets arbete och möjlighet att påverka resultatet av Migrationsverkets 
prövning av den asylsökandes skyddsbehov.
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Huvudansvarig kursledare är advokat Petter Aasheim, delägare vid Advokatfirman Ahlstedt i Göteborg med 
huvudinriktning på utlänningsrätt och brottmål. Han har deltagit som expert i utredningar om utlänningsrätt 
och föreläser i ämnet på Juristprogrammet vid Göteborgs universitet. På de tre delkurserna medverkar också flera 
andra kvalificerade kursledare från Migrationsverket och migrationsdomstolarna, bl.a. Björn Berselius, kam-
marrättsråd vid Migrationsöverdomstolen samt Lena Aronsson, rådman och enhetschef vid Förvaltningsrätten 
i Stockholm.

6 oktober: Praktisk processföring 
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Advokatsamfundets nya och mycket uppskattade kurs riktar sig till advokater och andra som arbetar med kom-
mersiella tvister. Det är en fördel, men inget krav, att man gått någon allmän kurs om tvistemålsprocessen tidi-
gare. Målgruppen är alltså ombud som inte är helt nya, men som inte heller känner sig fullärda. Under kursen 
diskuteras bl.a. relationen till klienten, hur och för vad man tar betalt, val av strategi, skriftväxling, bevisning 
samt ett flertal andra frågor. Kursen utformas delvis efter deltagarnas önskemål och ger en rad tips om vilka  
metoder och strategier som fungerar bäst i processföringen.
Kursledare är advokat Olle Flygt, delägare vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Han har mångårig erfaren-
het av tvistemål, förvaltningsprocess och svenska skiljeförfaranden.

8 oktober: Försäljning på den mindre advokatbyrån 
(6 kurstimmar, 6 500 kr) 
Kursen är utformad i samarbete med erfarna advokater och har fokus på den allmänpraktiserande och/eller  
humanjuridiska byrån. Kursen beskriver på ett konkret sätt hur man planerar, prioriterar och genomför aktivi-
teter med resultatfokus för att skaffa och behålla klienter och uppdrag. Föreläsning, diskussioner och övningar 
blandas i en workshopmodell där deltagaren själv får vara aktiv och ta med sig verktyg som går att omsätta i 
verksamheten.
Kursledare är Ylva Kassander, civilekonom med lång erfarenhet av rådgivning inom försäljning och marknads-
föring på advokatbyråer. Hon håller återkommande kurser för Advokatsamfundet.

9 oktober: Projektledning och förändringsarbete på advokatbyrå 
(halvdag, 3 kurstimmar, 3 100 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 förändrar 
man medarbetarnas beteende och företagets kultur? Dessa och andra frågor behandlas under kursen, som vänder 
sig till alla 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.
Kursledaren Petter Flink är Coordinating Officer, Head of Knowledge and Training på Advokatfirman Lindahl 
och har bred erfarenhet av verksamhets- och utvecklingsprojekt på advokatbyrå. Han föreläser bl.a. på Stock-
holms universitet.

NYHET 20 oktober: Processen i migrationsdomstolen, delkurs 2 av 3 
(6 kurstimmar, 6 500 kr) 
Advokatsamfundet presenterar en ny kursserie i tre delar om asylrätt och migrationsprocessen. Kurserna är 
praktiskt inriktade och i första hand avsedda som en bred introduktion på området, men fungerar också som 
uppdatering för mer erfarna ombud. Kurserna utgör en enhet men kan bokas separat. Kursavgiften är 6 500 kr 
per tillfälle eller rabatterad avgift 16 000 kr för alla tre kurstillfällen.

29 september: Delkurs 1 – Processen hos Migrationsverket
20 oktober: Delkurs 2 – Processen i migrationsdomstolen
17 november: Delkurs 3 – Fördjupningskurs i asylrätt – aktuell praxis och särskilda ärendetyper
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Delkurs 2 – Processen i migrationsdomstolen
Processen i migrationsdomstolen skiljer sig från exempelvis brottmålsprocessen eftersom det är den asylsökande 
som har bevisbördan för sitt skyddsbehov och då processen huvudsakligen är skriftlig. Detta ställer höga krav på 
såväl den asylsökande som det offentliga biträdets prestationer under processen. Det är av yttersta vikt att det  
offentliga biträdet är aktiv i sin processföring, såväl före som under en eventuell muntlig förhandling. Kursen 
syftar till att utveckla det offentliga biträdets förmåga att föra klientens talan i migrationsdomstolen vad gäller 
både de skriftliga och muntliga delarna av processen.
Huvudansvarig kursledare är advokat Petter Aasheim, delägare vid Advokatfirman Ahlstedt i Göteborg med 
huvudinriktning på utlänningsrätt och brottmål. Han har deltagit som expert i utredningar om utlänningsrätt 
och föreläser i ämnet på Juristprogrammet vid Göteborgs universitet. På de tre delkurserna medverkar också flera 
andra kvalificerade kursledare från Migrationsverket och migrationsdomstolarna, bl.a. Björn Berselius, kam-
marrättsråd vid Migrationsöverdomstolen samt Lena Aronsson, rådman och enhetschef vid Förvaltningsrätten 
i Stockholm.

5–6 november: Advokatdagarna 2015 på Grand Hôtel i Stockholm 
(12 kurstimmar, 6 500 kr konferens och bankett, 5 500 kr endast konferens)
Boka-tidigt-rabatt 5 500 kr inklusive bankett vid anmälan senast 22 juni
Välkommen till två dagar med inspirerande föreläsningar, spännande seminarier, diskussioner och debatt samt 
inte minst umgänge med kollegor från hela landet. Årets upplaga erbjuder sex parallella seminariespår med ett 
40-tal seminarier och gemensamma föreläsningar. 
Läs mer om Advokatdagarna och se konferensprogrammet på www.advokatsamfundet.se

12–13 november: Värdeskapande tjänsteförsäljning för jurister 
(12 kurstimmar, 14 900 kr)
Tjänsteförsäljning i allmänhet, och försäljning av juridiska tjänster i synnerhet, skiljer sig på många sätt från 
annan försäljning. Säljjargongen kan lätt hamna fel när man säljer juridiska tjänster. Tillit och förtroende är 
nyckelord. Grunden i advokatverksamheten är givetvis den juridiska kunskapen men det krävs också en annan 
slags kompetens för att få nya och återkommande uppdrag och för att kunna ta rätt betalt. Kursen ger deltagaren 
den förståelse och de metoder som krävs för att skapa verklig förändring när det gäller värdeskapande försäljning. 
Kursen leds av Johan Lagerbielke, ekonom, fil. kand. i psykologi och mycket erfaren och uppskattad lärare 
inom förhandlingsteknik. Han undervisar sedan 10 år alla blivande advokater i förhandlingsteknik på uppdrag 
av Advokatsamfundet.

NYHET 17 november: Fördjupningskurs i asylrätt, delkurs 3 av 3 
(6 kurstimmar, 6 500 kr) 
Advokatsamfundet presenterar en ny kursserie i tre delar om asylrätt och migrationsprocessen. Kurserna är prak-
tiskt inriktade och i första hand avsedda som en bred introduktion på området, men fungerar också som uppdate-
ring för mer erfarna ombud. Kurserna utgör en enhet men kan bokas separat. Kursavgiften är 6 500 kr per tillfälle 
eller rabatterad avgift 16 000 kr för alla tre kurstillfällen.

29 september: Delkurs 1 – Processen hos Migrationsverket
20 oktober: Delkurs 2 – Processen i migrationsdomstolen
17 november: Delkurs 3 – Fördjupningskurs i asylrätt – aktuell praxis och särskilda ärendetyper

Delkurs 3 – Fördjupningskurs i asylrätt
Delkurserna 1–2 behandlar processerna under Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas handläggning av 
asylärenden. Delkurs 3 syftar till att på djupet belysa nationell och internationell praxis som är av betydelse i 
det praktiska arbetet som offentligt biträde. Kursen behandlar även olika former av särskilda ärendetyper och  
problemområden inom asylrätten. 
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Huvudansvarig kursledare är advokat Petter Aasheim, delägare vid Advokatfirman Ahlstedt i Göteborg med 
huvudinriktning på utlänningsrätt och brottmål. Han har deltagit som expert i utredningar om utlänningsrätt 
och föreläser i ämnet på Juristprogrammet vid Göteborgs universitet. På de tre delkurserna medverkar också flera 
andra kvalificerade kursledare från Migrationsverket och migrationsdomstolarna, bl.a. Björn Berselius, kam-
marrättsråd vid Migrationsöverdomstolen samt Lena Aronsson, rådman och enhetschef vid Förvaltningsrätten 
i Stockholm.

NYHET 18–20 november: Advokatsekreteraren i förändring – fördjupningskurs 
(15 kurstimmar, 17 500 kr inkl. helpension på Krusenberg Herrgård)
Advokatsamfundet presenterar en ny fördjupningskurs för advokatsekreterare. Vi har sedan 2008 arrangerat 
grundkursen för advokatsekreterare i dess nuvarande form. Många har efterfrågat en fördjupningskurs för mer 
erfarna sekreterare som vill utvecklas i sin yrkesroll. Det är inget krav att du har gått vår grundkurs för att anmäla 
dig till fördjupningskursen men du bör ha viss erfarenhet i din yrkesroll. 
Kursen är till för dig som vill utvecklas och växa i din roll som advokatsekreterare. Deltagaren får nya juridiska 
kunskaper men också metoder för att utveckla arbetsuppgifter och rutiner på advokatbyrån. Vi behandlar också 
i särskilda avsnitt stresshantering och kommunikation som vi vet har stor betydelse på arbetsplatsen.
Kursledare är advokat Anna Öster som har omfattande erfarenhet inom bl.a. affärsjuridik, bolagsrätt och  
immaterialrätt. Hon föreläser regelbundet för advokatsekreterare och är en mycket uppskattad lärare. 

19 november: Praktisk processföring MALMÖ 
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Advokatsamfundets nya och mycket uppskattade kurs riktar sig till advokater och andra som arbetar med kom-
mersiella tvister. Det är en fördel, men inget krav, att man gått någon allmän kurs om tvistemålsprocessen tidi-
gare. Målgruppen är alltså ombud som inte är helt nya, men som inte heller känner sig fullärda. Under kursen 
diskuteras bl.a. relationen till klienten, hur och för vad man tar betalt, val av strategi, skriftväxling, bevisning 
samt ett flertal andra frågor. Kursen utformas delvis efter deltagarnas önskemål och ger en rad tips om vilka  
metoder och strategier som fungerar bäst i processföringen. 
Kursledare är advokat Olle Flygt, delägare vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Han har mångårig erfaren-
het av tvistemål, förvaltningsprocess och svenska skiljeförfaranden.

20 november: Writing Modern Legal English 
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Advokatsamfundets kurs gör din juridiska engelska effektivare, mer koncis och mer lättförståelig. Kursen hjälper 
deltagaren att byta från ”old style” till ”new style” English – dvs. modern kommersiell engelska. 
Kursledare är Kevin Harris, engelsk advokat och lärare i affärsengelska. Han håller regelbundet mycket uppskat-
tade kurser i juridisk engelska för Advokatsamfundet. 

NYHET 25–29 november: Brottmålskurs 2 – fördjupning inom Brottmålsprocessen 
(London, 18 kurstimmar, 18 900 kr plus resa och hotell) 
Advokatsamfundet presenterar en ny, omarbetad version av Brottmålskurs 2 – fördjupning inom brottmåls-
processen under ledning av våra uppskattade kursledare advokaterna Johan Eriksson och Jan Karlsson samt 
rådmannen Per-Erik Andersson. Kursen har uppdaterats och innehåller de mest efterfrågade delarna från tidigare 
fördjupningskurser med bl.a. förberedelser, sakframställning, förhörsteknik, plädering och straffmätning. Dess-
utom ingår besök på domstol i London och närvaro vid brottmålsrättegång där en hel del av det som lärs ut på 
kursen kan studeras i praktiken. Kursen genomförs i London på 4-stjärniga Hotel London Regency med mycket 
centralt läge i South Kensington. 
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Kursen leds av advokat Jan Karlsson, Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners, advokat Johan Eriksson, 
Försvarsadvokaterna, samt Per-Erik Andersson, rådman och tidigare enhetschef på Södertörns tingsrätt.  
Kursledarna har mycket omfattande erfarenhet inom brottmålsprocessen och uppskattas särskilt för sin förmåga 
att dela med sig av professionella erfarenheter på ett pedagogiskt sätt.

3 december: Effektiv muntlig kommunikation 
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Vad vi säger är viktigt – hur vi säger det kan vara helt avgörande för genomslaget. Oavsett om det handlar om 
förhör, plädering, sakframställan eller en allmän presentation så gäller i grunden samma sak – att tala och berätta 
så att mottagaren vill lyssna. Denna nya kurs ger ett fundament när det gäller tempo, röstläge, styrka, betoning 
och pausering. Kroppsspråket liksom retorisk ledsagning om innehåll och disposition är en integrerad del av 
kursen. Kursens huvudsyfte är att utveckla deltagarens förmåga att i det skarpa läget, t.ex. i rättssalen, nå fram 
med sitt budskap med största möjliga effekt samt att skapa förtroende för det som sägs.

Kursledare 
Per Furumo är en mycket erfaren konsult inom muntlig framställning, retorik och presentationsteknik. Han 
anlitas sedan flera år av Advokatsamfundet som föreläsare för blivande advokater. 
Henrik Olsson Lilja är advokat och delägare vid Advokatfirman Althin med inriktning på brottmål. Han har 
ett särskilt intresse av framförande och kommunikation i rättssalen, både vad gäller röst och tekniska hjälpmedel.

8 december: Arbetsrätt och ansvarsfrågor 
(6 kurstimmar, 6 500 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 sådana. Deltagaren får under kursen fördjupad kunskap om de arbetsrättsliga reglerna 
kring befattningar samt i vilka arbetsrättsliga och straffrättsliga sammanhang frågan om viss ansvarsposition blir  
avgörande.
Kursledare är advokat Erik Danhard, delägare vid Hamilton Advokatbyrå och specialiserad inom arbetsrätt. 
Han har skrivit flera böcker på området och har lång erfarenhet som försvarare i brottmål och rådgivare i  
ansvarsfrågor.

NYHET 9 december: Aktuella frågor inom den ekonomiska familjerätten 
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Advokatsamfundets nya kurs behandlar utvalda och aktuella delar inom den ekonomiska familjerätten. Under 
kursen behandlas frågor som rör gåva, testamente, bodelning och arvsskifte. Kursen innehåller dessutom ett  
avsnitt då deltagarna kan ta upp egna frågor för diskussion med anknytning till kursens rättsområde. 
Kursledare är advokat Örjan Teleman. Han har skrivit flera artiklar rörande bodelning och är författare till stan-
dardverket Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa (femte upplagan 2011) och Äktenskapsförord (tredje 
upplagan 2012). Han är medförfattare till kommentaren till Äktenskapsbalkens andra upplaga (2010) och har 
medverkat vid olika utredningar avseende bodelningsrätt.
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Bli skickligare än du redan är!

www.advokatsamfundet.se  |  kursinfo@advokatsamfundet.se  |  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 Advokat-
samfundets 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 Advokatsamfundets kurser kan 
räknas in i fortbildningskravet för advokater. Antalet kurstimmar anges i anslutning till respektive kurs. 

Kursplats  
Kursplats är Stockholm om inget annat anges.

Övrigt
Alla kursavgifter anges exklusive moms.


