
PROGRAM 
Advokatexamen – Delkurs 1 

Advokatyrkets etik och teknik 
 
 
 
DAG 1 
 
 
10:30 – 11:00 Registrering 
 
11:00 – 12:00 Inledning och presentation av kursdeltagare och kursledare 
 (Se bilaga 1) 
 
 Advokatens roll och främsta skyldigheter 
 
12:00 – 13:00 Lunch 
 
13:00 – 15:00 Genomgång 
 Allmänna yrkesplikter, tystnadsplikt och intressekonflikter 
 
15:00 – 16:00 Kaffepaus och grupparbete 
 
16:00 – 17:00 Redovisning av grupparbeten 
 
18:45 Drink 
 
19:00 – 20:00 Anförande som alterneras mellan advokaterna; 
 Johan Eriksson, Försvarsadvokaterna Stockholm 
 Lars Kruse, Advokatbyrån Kruse & Co, Helsingborg 
 Frida Wallin, BLOCK Advokater, Stockholm 
 Elisabet Audell, Sju Advokater, Stockholm 
 Tema: Försvarsadvokatens uppdrag 
 
20:00 Middag 
  



DAG 2 
 
 
09:00 – 10:45 Frånträdande av uppdrag 
 Arvode och redovisning 
 
10:45 – 11:00 Kaffepaus 
 
11:00 – 12:00 Grupparbete 
 
 
12:00 – 13:00 Lunch 
 
13:00 – 15:00 Redovisning av grupparbete 
 Förhållandet till motparten 
 Förhållandet till domstol och myndigheter 
 
15:00 – 16:00 Kaffepaus och grupparbete 
 
16:00 – 16:40 Redovisning av grupparbete 
 
16:40 – 17:00 Förhållandet till Advokatsamfundet 
 
18:45 Drink 
 
19:00 – 20:00 Anförande om betydelsen av kulturell förståelse vid kommunikation 
 (Se bilaga 2) 
 
20:00 Middag 
 
 
 
DAG 3 
 
 
09:00 – 09:45 Om advokatyrket och Advokatsamfundets organisation m.m. 
 Presentationen alterneras mellan jur. kand. Matilda Zetterdahl, jur. kand. 

Anton Östros, jur. kand. Lovisa Österberg och jur. kand. Silvia Lim. 
 Samtliga är jurister och handläggare vid Advokatsamfundets kansli. 
 
09:45 – 10:45 Advokatrörelsens organisation 
 
10:45 - 11:00 Kaffepaus 
 
11:00 – 11:45 Examination (övningsuppgift) 
 
11:45 – 12:00 Avslutning och lunch 



Bilaga 1 

Advokatyrkets etik och teknik 
 
Kursmomentet leds gemensamt av två av följande kursledare: 
 
Advokat Anna Steén, Advokatbyrån Sigeman & Co, Malmö. Anna är specialiserad inom bolagsrätt, 
aktieägarfrågor och fastighetsrätt. Hon har suttit i Södra avdelningen styrelse och i Advokat-
samfundets huvudstyrelse. Anna Steén är ledamot i disciplin-nämnden och examinator vid 
advokatexamen. 
 
Advokat Bo Ahlenius, Trägårdh Advokatbyrå AB, Lund. Bo har varit ledamot av Advokatsamfundets 
huvudstyrelse och styrelsens vice ordförande. Han har varit ledamot av disciplinnämnden och är 
examinator vid advokatexamen samt kursansvarig för Delkurs 1. 
 
Advokat Charlotta Falkman, partner vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Stockholm. 
Charlotta är specialiserad på tvistlösning, men har även lång erfarenhet av bolagsrätt och 
företagsöverlåtelser. Charlotta Falkman satt under åren 2016 – 2021 i styrelsen för Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstitut (de två sista åren som ordförande) och satt under åren 
2010-2020 i Sveriges Advokatsamfunds disciplinnämnd. Hon är examinator vid advokatexamen. 
 
Advokat Claes Langenius, Advokatfirman Hammarskiöld & Co, Stockholm. Claes har suttit i 
Stockholmsavdelningens styrelse och i Advokatsamfundets huvudstyrelse. Han är examinator vid 
advokatexamen. 
 
Advokat Lena Frånstedt Lofalk, Kanter Advokatbyrå, Stockholm. Lena var ordförande i 
Advokatsamfundets disciplinnämnd under åren 2008-2017. Hon var tidigare vice ordförande i 
Advokatsamfundets huvudstyrelse och även vice ordförande i Advokat-samfundets Etikkommitté, 
den arbetsgrupp som under åren 2005-2007 på uppdrag av Advokatsamfundets styrelse 
genomförde en översyn av de vägledande reglerna om god advokatsed. Hon är examinator vid 
advokatexamen. 
 
Advokat Magnus Wallander, Stockholm, eget advokatbolag. Magnus var senast på Roschier 
Advokatbyrå och dessförinnan på Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Han har fokuserat på bl. a. 
arbetsrätt och företagsöverlåtelser. Magnus Wallander är ledamot i Advokatsamfundets 
disciplinnämnd och har tidigare suttit i Advokatsamfundets huvudstyrelse. Han är examinator vid 
advokatexamen. 
 
Advokat Stefan Ruben, Göteborg, eget advokatbolag. Stefan Ruben var senast på Advokatfirman 
Vinge där hans verksamhetsinriktning huvudsakligen var arbetsrätt. Han var under fem år ledamot 
i Advokatsamfundets disciplinnämnd, har suttit i Västra avdelningens styrelse och Advokat-
samfundets huvudstyrelse samt är examinator vid advokatexamen. Stefan Ruben var vice 
ordförande i Advokatsamfundets Etikkommitté, den arbetsgrupp som 2005-2007 på uppdrag av 
Advokatsamfundets styrelse genomförde en översyn av de vägledande reglerna om god 
advokatsed. 
 
Advokat Sten Bauer, Baker & McKenzie Advokatbyrå, Stockholm. Sten är specialiserad inom 
affärsjuridik och arbetsrätt. Han är examinator vid advokatexamen och har suttit i 
Stockholmsavdelningens styrelse, bl.a. som vice ordförande. 



Bilaga 2 
 

Kulturell förståelse vid kommunikation 
 
Advokaten möter i sin verksamhet människor med skiftande kulturell och religiös bakgrund. 
Föreläsningen belyser, ur föreläsarens eget perspektiv, mötet mellan människor med olika 
ursprung och kulturell bakgrund. 
 
Kursavsnittet alterneras mellan följande föreläsare: 
 
Gillis Herlitz är etnolog och antropolog. Han föreläser om kommunikation över kulturgränser, om 
mänskliga relationer och beteenden. 
 
Per Brinkemo är anställd på Länsstyrelsen Östergötland där han arbetar i Nationella 
Kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Han har tidigare arbetat som journalist 
och varit projektledare i en somalisk organisation i Rosengård. 
Han är författare till boken "Mellan klan och stat", som också är temat för föreläsningen. 
 
Mahmut Baran är justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen sedan 2014. Han var tidigare 
anställd på bl.a. Skatteverkets rättsavdelning, och har varit advokat och delägare på 
advokatfirman Bird & Bird Advokat AB. Mahmut Baran talar på kursen om sin juridiska karriär och 
reflekterar över om kulturella skillnader har spelat en roll. 


