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Få hela vårt 
utbud av kurser 
till fast pris

JUC´s digital kursabonnemang ger dig tillgång till 
samtliga kurser, på distans under 12 månader. 

Allt till ett fast pris.

JUC´s Premium kursabonnemang ger dig tillgång 
till samtliga kurser, fysiskt under 12 månader. 

Allt till ett fast pris.

Pris: 23.995 SEK.

Pris: 28.995 SEK.

JUC´s kursabonnemang ger dig tillgång till ett obegränsat 
antal kurser under 12 månader. Allt till ett fast pris.

Digitalt
kursabonnemang

Premium 
kursabonnemang
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Här hittar du en översikt över JUC:s nätverk och nätverksansvariga

Ring ett icke bindande samtal på  08 40 06 54 10
eller se mer på www.juc.se/natverk

Håll dig uppdaterad 
i ett professionellt 
nätverk

ARBETSRÄTT - HR
Jenny Hellberg
Kajsa Fällström Isaksson

ARBETSRÄTT - JURISTER  
Jenny Hellberg 
Kajsa Fällström Isaksson 

BANK & FINANS SAMT FINANSIELL 
REGLERING
Björn Wendleby

NYHET
BÖRSRÄTT OCH KAPITALMARK-
NADSFRÅGOR 
Dennis Westermark 

Maria Caneman

CYBERSÄKERHET
Ann-Marie Eklund Löwinder
Fredrik Berntsson

DATASKYDD I OFFENTLIG 
FÖRVALTNING
Monika Wendleby 

NYHET
FINTECH 
Grace Marshall 

Michal Gromek

NYHET
HÅLLBARHET OCH JURIDIKEN 
Melanie Sjögren
Anja Vanhatalo 

INDUSTRIELLA 
ANLÄGGNINGSLEVERANSER  
Per Mildner
Lina Stenson

KOMMERSIELL AVTALSRÄTT
Jon Kihlman

KOMMERSIELL TVISTLÖSNING 
Martin Wallin

KOMMERSIELL TVISTLÖSNING, 
SÖDRA SVERIGE 
Björn Goldman
Hanna Vult von Steyern

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE I 
BYGG- OCH ANLÄGGNINGS-
BRANSCHEN
Alexander Wagner
Andreas Magnusson

M&A
Christoffer Mangelus 
Petrus Jarlsbonde

NYHET
M&A SÖDRA SVERIGE
Carl-Fredrik Magnusson 
Fredrik Aaben 
Magnus Pauli 

OFFENTLIG UPPHANDLING
Eva-Maj Mühlenbock
Ellen Hausel Heldahl

NYHET
PERSONSKADA  
Joakim Jäderström 
Ann-Charlotte Jenmert 

PERSONUPPGIFTS- & 
INTEGRITETSSKYDD
Agnes Hammarstrand
Johan Engdahl

PERSONUPPGIFTS- & 
INTEGRITETSSKYDD - GÖTEBORG
Agnes Hammarstrand
Johan Engdahl

PRAKTISK COMPLIANCE
Bo Berndtsson

PRAKTISK MILJÖRÄTT
 Tove Skärblom
Linnea Ljung

QUALITY MANAGEMENT 4.0
Andreas Odhage
Tomas Holst

RISK MANAGEMENT
Carolina Klint
Mia Falk 

SKADESTÅND & FÖRSÄKRINGSRÄTT
Bengt Bolin

SKATTERÄTT 
Johan Linder Säverman
Victor Palm 

STRAFFRÄTT  
Björn Hurtig
Behrang Eslami

NYHET
TRADITIONELL FAMILJERÄTT 
Camilla Swart 
Maria Robinson

TREASURY MANAGEMENT
Tanja Raassina

TVISTEHANTERING I BYGG- OCH 
ENTREPRENADPROJEKT
Andréas Vidmar
Sofia Sandholm
Zakarias Lindqvist

UPPFINNINGAR & PATENTRÄTT
Hanns Hallesius
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Innehåll  
De flesta kommersiella tvister vinns på bevisfrågor och 

inte på rättsfrågor.

Den här kursen fokuserar därför helt på bevisning och 

på hur ombudet ska kunna maximera huvudmannens 

möjligheter till framgång utifrån bevisfrågor. Anslaget 

är helt och hållet praktiskt och vi kommer att belysa 

olika strategier och tillvägagångssätt med exempel 

från verkligheten.  

Kursdeltagarna ska få fördjupade kunskaper om för-

beredelse och genomförande av förhör av såväl egna 

vittnen som motpartens. Sakkunnigbevisningen ges 

eget utrymme.   

Efter kursen har du bättre verktyg att hantera:

• Bevisuppgift (bevis- och förhörstema)

• Bevisbörda, beviskrav och bevisvärde

• Edition

• Förberedelser och förhör av parter och  

faktavittnen samt sakkunniga

• Problem med vittnen (som inte kan/vill med-

verka)

• Nya bevis (efter stupstock, under huvudförhand-

ling/slutförhandling eller under hovrättsprocess) 

Målgrupp
Ombud som processar i domstol och i skiljeförfarande 

i kommersiella tvister.  

Pris 
Kr. 8.900 exkl. moms

Bevisning och förhör i kommersiella tvister 
Få en ökad säkerhet

Anmäl dig via
www.juc.se/BEKOM
Delta på plats i våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Magnus Widebeck, dispaschör

• Krister Azelius, advokat och delägare, 

Advokatfirman Vinge

Tid och plats
16 maj 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
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Innehåll  
De legala förutsättningarna som dagens betaltjänst-

leverantör har att förhålla sig till har stöpts om från 

grunden i och med introduceringen av det som refe-

reras till som open banking och fintech.

Kursen behandlar de mest centrala regelverken och 

de olika typer av aktörer som verkar på betaltjänst-

marknaden. Vidare diskuteras även de mer komplexa 

frågeställningarna som betaltjänstleverantörer ställs 

inför i sin dagliga verksamhet.

 

På kursen får du:

• Kunskap i de tillämpliga regelverken på interna-

tionell och nationell nivå samt genomgång av 

centrala definitioner

• Kunskap om vilka aktörerna är som verkar på 

betalmarknaden och gränsdragningen mellan de 

olika tillstånden

• Djupare insikt i gränsdragningen mellan olika 

regelverk

• Djupare insikt i vad kraven kring marknadsföring 

av olika betalalternativ online innebär

• Kunskap om de senaste trenderna 

Målgrupp
Personer som på olika sätt arbetar med fråge-

ställningar gällande FinTech inom områdena betal-

tjänster och kreditgivning eller som annars behöver ha 

förståelse för regelverket. 

Pris 
Kr. 4.900 exkl. moms

Betaltjänster och fintech
Nyheter och centrala tillämpningsfrågor

Föreläsare
• Amin Bell, Managing partner, Harvest 

Advokatbyrå AB

• Richard Engblom, Senior Associate, 

Harvest Advokatbyrå AB

Anmäl dig via
www.juc.se/BEFIN

Delta på plats i våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
4 maj 2023 kl. 09:00-12:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 3 Timmar
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Innehåll  
Under de senaste åren har utveckling baserat på 

blockkedjan och olika former av kryptovalutor vuxit 

kraftigt. Det finns för närvarande mer än 20 000 olika 

kryptovalutor med olika egenskaper. Dessa innebär 

olika former av ägande och avkastning.

Det finns regelverk som är under utveckling. Samtidigt 

som branschen ständigt utvecklar nya produkter och 

tjänster, vilket ofta gör det mycket svårt för aktörerna 

att förhålla sig till vad som är tillämplig lag och praxis. 

Detta skapar stora utmaningar för de som kommer i 

kontakt med teknik baserad på blockkedjan och inte 

minst kryptovaluta.

Kursen behandlar bland annat:

• Web 3

• Klassificering av olika typer av token (kryptova-

luta)

• Decentraliserande autonoma organisationer 

(DAO)

• Unika/icke-fungibla tokens (NFT)

• Decentraliserad ekonomi (DeFi)

• KYC /AML - integritet

Målgrupp
Alla som har kommit i kontakt med blockkedjan och/

eller investerat krypto eller har ett intresse av ämnet 

och vill få en uppdatering om aktuella regulatoriska 

och skatterättsliga frågor kring detta.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Blockkedjan och kryptovalutor
Legala frågeställningar

Föreläsare
• John Tengström, advokat och partner 

ASTRA ADVOKATER

Anmäl dig via
www.juc.se/BLOCK

Delta på plats i våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
19 april 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Med utgångspunkt från faktiska case och exempel går 

vi igenom hur man analyserar och värderar bolag, hur 

köpprocessen vanligtvis ser ut, sedvanlig och viktigt 

due diligence, tips och tricks kring taktik och 

förhandling etc.

Vi granskar några av Nordens bästa förvärvsbolag och 

försöker etablera ”best practice” att ta lärdom från i vår 

strävan att etablera ett recept för hur man blir en M&A 

champion.

På kursen får du:

• Förståelse kring alla stegen i en typisk förvärvs-

process från ax till limpa

• Konkreta förslag och exempel på vad man ska 

granska under due diligence

• Insikter kring hur man kan arbeta med olika typer 

av rådgivare/konsulter för att förenkla processen 

• En gedigen djupdykning i hur man värderar 

privata bolag både i teorin och i praktiken samt 

verktyg att använda vid framtida värderingar

• Flera konkreta tips och tricks kring taktik, strategi 

och förhandling 

Målgrupp
Denna kurs riktar sig till alla typer av deltagare som på 

ett eller annat sätt kommer i kontakt med företags-

förvärv. Det kan vara personer från ledningsgrupper 

som VDar, CFOs, chefsjurister, COOs, men även 

entreprenörer, styrelseproffs och transaktions- 

rådgivare.

Pris 
Kr. 9.900 exkl. moms

Crash-course in becoming an M&A champion 
 Hur man blir bäst på att värdera och köpa privata bolag

Anmäl dig via
www.juc.se/CRASHMA
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Douglas von Euler, partner, Access 

Partners

 

Tid och plats
26 april 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 TimmarNyhet
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Innehåll  
På kursen kommer vi att diskutera både strategi och 

regler för mångfald och integration och hur företag 

kan skapa en sådan kultur.

Vi fokuserar på de områden som i praktiken har visat 

sig vara de som ofta innebär utmaningar.

På kursen går vi igenom:

• Dina skyldigheter, due diligence, nödvändiga 

policyer och processer, utbildning, branding och 

förväntningar på ständiga förbättringar

• Gällande och kommande regler och vad det 

betyder för verksamheter

• Egna erfarenheter av global implementering

• Uppdatering om vilka regler som gäller,  

kommande lagstiftning och förväntningar på 

verksamheten 

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är expert eller ledare 

och arbetar med mångfald och integration. Kursen är 

särskilt relevant för dig som ansvarar för strategin och 

ska bilda dig en överblick över hela området.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Mångfald och integration
En praktisk introduktion

Föreläsare
• Maria Brask, grundare och partner, 

HuMatuRity

• Morten Lehmann, grundare och ägare, 

Tailwind

Kursen hålls på engelska och svenska!

Anmäl dig via
www.juc.se/MÅIN

Delta på plats i våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
19 april 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
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Innehåll  
Det är inte lätt som ledningsmedlem eller anställd i 

ett börsbolag att göra rätt även om man vill det. Den 

stora mängden regler och utvecklingen av praxis gör 

det svårt att följa och säkerställa att reglerna efterlevs. 

Kursen ger dig en övergripande genomgång av börs-

rättens viktigaste delar. Efter kursen kommer du vara 

rustad att arbeta med grundläggande börsrättsliga 

frågor.

Kursen innefattar följande delar:

• Introduktion till värdepappersmarknaden

• Noteringskrav på reglerad marknad (börs) och 

handelsplattform

• Svensk kod för bolagsstyrning

• Informationsregler för noterade bolag

• Marknadsmissbruksregler (insiderbrott och olika 

typer av marknadsmanipulation), insynsrap-

portering, upprättande av insynsförteckning 

och insiderförteckning (loggbok) samt regler om 

handelsförbud för personer i ledande ställning

Målgrupp
Kursen i praktisk börsjuridik riktar sig till praktiker, 

advokater, jurister och andra som till vardags arbetar 

med aktiemarknadsrätt – till exempel i börsbolag, på 

bank och som rådgivare.  

Pris 
Kr. 9.900 exkl. moms

Praktisk börsrätt
Få en 360-graders översikt över lagar och regler

Föreläsare
• Torsten Örtengren, partner, FNCA

Anmäl dig via
www.juc.se/PRABÖ

Delta på plats i våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
16 mars 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Fokus kommer att läggas på skadeståndsansvar, men 

även vissa frågor rörande straff- och disciplinansvar 

kommer att beröras. 

Kursen har tre delar där det inledande passet ägnas åt 

allmänna frågor om ansvarsgrund, skada och 

kausalitet. Bevisfrågor finns med som ett tema genom 

hela kursen. Kursens syfte är att ge deltagarna en bred 

och gedigen förståelse för de olika frågor som aktuali-

seras vid bedömning av rådgivares ansvar.

Syftet är att ge deltagarna en bred och gedigen förstå-

else för de olika frågor som aktualiseras vid bedöm-

ning av rådgivares ansvar.

 

Målgrupp
Kursen riktar sig främst till advokater, biträdande 

jurister och revisorer samt till bolags- och försäkrings-

jurister med inriktning på ansvarsfrågor, men även till 

finansiella rådgivare, försäkringsförmedlare och andra 

konsulter i rådgivande roller. 

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Rådgivaransvar
 Få en fördjupad förståelse för riskerna

Anmäl dig via
www.juc.se/RÅDAN
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Andreas Eriksson, advokat och partner, 

TIME DANOWSKY Advokatbyrå

Tid och plats
24 april 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

Nyhet
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Innehåll  
CSR har blivit en viktig del av företagets narrativ och 

de företag som tar ledningen får också ett affärs-

mässigt försprång. Det finns fler och fler begrepp och 

mer lagstiftning på området som har eller kommer att 

påverka svenska företags CSR-rapportering. 

Denna kurs ger dig en överblick över gällande och 

ny lagstiftning och standarder inom Sustainability & 

Corporate Social Responsibility i internationell kon-

text. Du får även verktyg för att bättre kunna hantera 

arbetet med praktisk implementering i företag och 

organisationer.

Kursen ger dig bland annat:

• Kunskap för att rådgiva eller själv arbeta med imple-

mentering av lagstiftning i organisationens vardag

• Djupare insikt i bedömningen av vilka områden som 

är särskilt utmanande och relevanta att fokusera på 

redan idag

• Praktiska verktyg för att navigera i CSR och håll-

barhetslagstiftningarna i framtiden

Målgrupp
Kursen vänder sig till CSR-ansvariga, bolagsjurister och 

andra som kommer i kontakt med eller har intresse för 

CSR i praktiken. Kursen är särskilt aktuell för dig som 

vill skaffa sig en övergripande bild över hela området.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Uppdateringar på CSR
Den nya anställningsskyddslagstiftningen

Föreläsare
• Maria Brask, Grundare och partner, 

HuMatuRity

• Morten Lehmann, Grundare och ägare, 

Tailwind  

 

 

 

 

Kursen hålls på engelska och svenska!

Anmäl dig via
www.juc.se/CSR

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
18 april 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
På denna kurs går vi igenom samtliga nya regler i LAS 

som trädde i kraft den 1 oktober 2022. 

Kursen är uppbyggd på:

• Det nya regelverket kring anställningsskydd

• Anställda som helt eller delvis undantas från LAS

• Anställningsformer – tillåtlighet, begränsningar, 

fördelar/nackdelar med olika anställningsformer

• Uppsägning: sakliga skäl för uppsägning

• Arbetsbrist inkl förhandling, varsel enligt 

främjandelagen och turordning samt företrädes-

rätt till återanställning

• Personliga skäl inkl LAS-varning

• Omplaceringsskyldighet, arbetsbrist kontra per-

sonliga skäl. De nya reglerna kring omplacerings-

skyldigheten vid personliga skäl

• Omplacering till lägre sysselsättningsgrad

• Uppsägningstid enligt lag och avtal

• Vad gäller under uppsägningstiden?

• Avskedande: laga grund, rättsverkningar, över-

läggningsskyldighet, formalia

• Tvister om ogiltighet av uppsägning eller avske-

dande: vad gäller under tvistens pågående? 

Målgrupp
Advokater, ombudsmän, HR-personer, företagsledare 

och andra som arbetar med LAS i vardagen och vill 

kunna arbeta effektivt med nyheterna i  lagen.  

Pris 
Kr. 8.900 exkl. moms

Nya LAS
Den nya anställningslagstiftningen

Anmäl dig via
www.juc.se/NYLAS
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Stefan Flemström, Advokat och inneha-

vare, Advance Advokatbyrå

• Louise D'Oliwa, Advokat och grundare, 

Advokatbyrån D'Oliwa

Tid och plats
28 mars 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
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Innehåll  
Kursen utgår från den internationella köplag som är 

dispositiv rätt för de flesta internationella köpavtal – 

CISG – och de möjligheter som även utanför dess 

tillämpningsområde finns för parter att skapa ett 

stabilt och förutsebart underlag för internationella 

avtal. För andra avtalsobjekt än varor baseras kursen 

på regleringen i Unidroit Principles (2016). 

Genom kursen får du:

• Kunskap om innehållet i CISG och Unidroit Prin-

ciples (2016)

• Kunskap om skillnader och likheter mellan de 

internationella regelverken och motsvarande 

nationell svensk rätt

• Förståelse för grundläggande skillnader mellan 

olika slags avtalsobjekt och därav föranledda 

juridiska konskekvenser

• Verktyg för att hantera låsningar beträffande 

lagvals- och forumfrågor

• Verktyg för att undvika obehagliga överaskningar 

i form av nationella särlösningar i andra länders 

rättsliga reglering 

Målgrupp
Kursen är väsentlig för advokater och jurister samt 

säljare och köpare som är verksamma med 

internationella avtal. 

Pris 
Kr. 8.900 exkl. moms

Internationella avtal
Med utgångspunkt i den internationella köplagen

Anmäl dig via
www.juc.se/INAV
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Jon Kihlman, Advokat, Jur Dr

Tid och plats
4 maj 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Kursen går in på djupet på de områden av semester- 

lagen som har visat sig ge flest utmaningar och frågor 

för praktisk hantering.

Under kursen kommer du att vara rustad på ett  

praktiskt sätt för att kunna lösa de många problem 

som uppstår till följd av semesterreglerna, inklusive  

utmaningar i samband med anordnande och avveck-

ling av semester.

Även praktiska ärenden om uppsägning och semester 

kommer att ses över.

Kursen behandlar bland annat:

• Tillämpningsområden

• Semidispositiva bestämmelser

• Lagstadgad semester

• Kollektivavtalad semester

• Individuellt avtalad semester

• Förskottssemester

• Semesterår och intjänandeår enligt lag och enligt 

avtal

• Olika typer av semesterförmåner 

Målgrupp
Kursen vänder sig till jurister och andra som arbetar 

med semesterlagen både inom det privata  

näringslivet, inom offentlig sektor och inom  

yrkesorganisationer.  

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Semesterlagen på djupet
Genomgång av de vanligaste utmaningarna

Föreläsare
• Stefan Flemström, advokat och  

innehavare, Advance Advokatbyrå

Anmäl dig via
www.juc.se/SELAG

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
22 mars 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
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Innehåll  
EU har tagit fram nya riktlinjer som rör vertikala avtal, 

t.ex. distributionsavtal. Vi kommer att gå igenom 

regelverket för vertikala avtal, med särskilt fokus på 

vad som är nytt och hur det kan komma att påverka 

företag som t.ex. är eller använder distributörer och 

mellanhänder.

Nya regler gäller för verksamhet på nätet, dels genom 

en förordning om en inre marknad för digitala tjänster 

(rättsakten om digitala tjänster) och om ändring av 

direktiv 2000/31/EG (Digtial Services Act - DSA). Vi 

kommer gå igenom vad dessa regler kan innebära för 

de digitala marknaderna och hur regelverken kommer 

att påverka företag med verksamhet på internet.

På kursen får du:

• Kunskap att rättsligt hantera de utmaningar du 

står inför vid distribution av varor och tjänster, 

samt er verksamhet på internet

• En förståelse för vad de nya reglerna syftar till, 

och hur de praktiskt kan påverka din affär

• Uppdatering av gällande rätt och eventuellt  

kommande reglering/lagar 

Målgrupp
Bolagsjurister, jurister vid branschföreningar, advo-

kater, biträdande jurister samt affärsutvecklare och 

avtalsansvariga för försäljning online.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Nya regler om vertikala avtal
Kommissionens nya gruppundantag för vertikala avtal

Föreläsare
• Manne Bergnehr, Advokat och  

delägare, Hellström Advokatbyrå 

• Anna Fernqvist Svensson, Advokat och 

delägare, Hellström Advokatbyrå

Anmäl dig via
www.juc.se/VERAV

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
29 mars 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Kursen ger dig en strukturerad överblick över 

regelverket och vi kommer också tillsammans att gå 

igenom praktiska tillämpningsuppgifter för att öva 

våra färdigheter. Efter kursen kommer du att veta var 

en internationellt ekonomiskt familjerättslig tvist kan 

slitas, vilken lag som kommer att tillämpas och att 

inte glömma den viktigaste frågan; nämligen den om 

erkännande och verkställighet.

På kursen får du bland annat:

• En strukturerad överblick över ett komplicerat 

regelverk

• Lära dig vad du ska tänka på när du skriver ett 

äktenskapsförord när det finns en koppling till ett 

annat land

• Lära dig när en svensk bodelningsförrättare 

kan utses? Och kommer hans/hennes beslut att 

kunna verkställas utomlands?

• Veta att det där med underhåll till f.d. make i 

många länder handlar om stora belopp och inte 

är som i Sverige. 

Målgrupp
Praktiskt verksamma jurister och advokater med  

inriktning mot familjerätt som vill ta sig an klienter 

med en internationell anknytning. Marknaden är stor 

och (än så länge) är konkurrensen inte särskilt hård.

Pris 
Kr. 9.900 exkl. moms

Internationell ekonomisk familjerätt
Bodelning och underhåll till make

Anmäl dig via
www.juc.se/IEFA
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Michael Hellner, Professor i  

internationell privat- och processrätt, 

Stockholms universitet

Tid och plats
19 april 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
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Innehåll 
E4 Förbifart Stockholm, Nya Tunnelbanan, Tvärför-

bindelse Södertörn, m.m. är exempel på de historiskt 

stora infrastruktursatsningar som fortgått och fortsatt 

kommer att pågå i Sverige de kommande årtiondena.

Kursen Avancerad Entreprenadjuridik – Infrastruktur 

och Anläggning ger dig som kursdeltagare en unik 

inblick i de praktiska problemställningar som kan 

komma att uppkomma inom de största infrastruktur-

projekten.

På kursen får du bland annat:

• Fördjupad förståelse över den juridik som avser 

infrastruktur- och anläggningsområdet

• Insikter kring hur du proaktivt kan hantera risker 

utifrån ett beställar- och entreprenörperspektiv

• Kunskap i hur tekniken hänger samman med 

juridiken och projektekonomin

• Djupare insikt i hantering av störningar och krav 

på tidsförlängning

Målgrupp
Kursen är inriktad till dig som redan har en övergripan-

de förståelse för infrastruktur- och anläggningsentre-

prenader och som vill fördjupa dig vidare men även till 

dig som har en viss erfarenhet av entreprenader men 

önskar utveckla din affär till att omfatta klienter eller 

kunder som verkar inom infrastruktur och anläggning.

Pris 
Kr. 15.800 exkl. moms 

Avancerad entreprenadjuridik
Infrastruktur och Anläggning

Anmäl dig via
www.juc.se/AVEN
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Andréas Vidmar, Chefsjurist, AF gruppen

• Angelica Viklund, Juridisk rådgivare, Nya 

tunnelbanan, Region Stockholm

Tid och plats
16 maj 2023 kl. 12:00-18:00 
17 maj 2023 kl. 12:00-18:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 10  Timmar
Innehåll  
Kursen genomgår familjerättsliga handlingar såsom 

äktenskapsförord, samboavtal och testamenten som 

kan leda till tolkningssvårigheter och medföra förö-

dande konsekvenser för klienten. 

Det finns stora risker att man som ombud missar 

viktiga frågeställningar vid klientmöten, upprättar 

ofullständiga och i vissa fall otydliga handlingar eller 

inte ger korrekt rådgivning, vilket kan leda till onödiga 

tvister om handlingarnas giltighet och tolkning.

Kursen ger dig:

• Kunskap att rättsligt hantera de utmaningar du 

står inför vid rådgivning, upprättande och tolk-

ning av familjerättsliga handlingar

• Praktiska tips att tänka på vid upprättande av 

familjerättsliga handlingar

• Genomgång av gällande rätt och praxis 

Målgrupp
Jurister och advokater som arbetar med familjerätt. 

Som deltagare bör du ha tidigare erfarenhet av arbete 

med rådgivning och upprättande av familjerättsliga 

handlingar.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Upprättande av familjerättsliga handlingar
Genomgång av gällande rätt och praxis

Föreläsare
• Caroline Elander Knip, grundare och 

partner, Elander Advokatbyrå

• Martina Fältén, advokat, Elander  

Advokatbyrå

Anmäl dig via
www.juc.se/FAMHA

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
18 april 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar Nyhet
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Kurs 23 maj 2023

Lögndetektion
Kroppsspråk, 
ansiktsuttryck och 
beteendeanalys 

Ämnena som tas upp kommer bl.a vara:

Om kursen

Kroppsspråk

Lögndetektering

Ord- och påståendeanalys

Ansiktsuttryck / mimik

Psykofysiologi

Kärnan i lögnupptäckt är förmågan att navigera i den information som vi ständigt får och 
som advokat eller jurist är det oerhört viktigt att kunna skilja på sanning och lögn hos sina 
intressenter. Bristande insikt i lögnens värld kan göra att viktig information går förlorad i 
en förhandling, intervju med en klient eller vid ett affärsmöte.

Undervisere:

Jasper Frost
Expert i elicitation, 
ALPHA Intelligence Group

Josefine Wiinberg
Direktör och utbildare, 
ALPHA Intelligence Group
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Innehåll  
På denna kurs får du som är på leverantörssidan lära 

dig att undvika vanliga fällor med FIDIC och du som är 

på beställarsidan lära dig vilka fördelar du får av FIDIC 

jämfört med de svenska standardavtalen.

Kursen är uppdelad i ett förmiddagspass och ett 

eftermiddagspass. Deltagare kan välja att gå ett av 

dessa pass eller båda. Om du enbart deltar i eftermid-

dagspasset bör du ha viss grundläggande kunskap om 

FIDIC.

Förmiddagspasset kommer att ge dig grundläggande 

kunskap om viktiga principer i FIDIC och beskriva hur 

FIDIC skiljer sig åt i jämförelse med svenska avtal för 

industriella- och kraftanläggningar som ABA 99. Efter-

middagspasset går lite djupare in på för- respektive 

nackdelar för beställare och leverantörer med FIDIC i 

jämförelse med andra variationer.

Målgrupp
Målgruppen för kursen är försäljningsingenjörer, 

inköpare och projektledare i stora industri – och  

kraftbolag samt bolagsjurister hos samma bolag. 

Dessutom vänder sig kursen till advokater och andra 

jurister som arbetar med inriktning mot industriella 

anläggningsleveranser och kraftverksprojekt.

Pris 
Kr. 7900 exkl. moms för halvdag
Kr. 9900 exkl. moms för heldag

FIDIC-avtal
Globalt det mest använda standardavtalet

Föreläsare
• Per Mildner, parter och advokat,  

Advokatfirman Lindahl

Anmäl dig via
www.juc.se/FIDIC

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
9 mars 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Kursen beskriver fastighetsköpets former med särskild 

inriktning mot lagfart. Punkter som kommer att 

behandlas är: 

• Köpekontrakt och köpebrev

• Nyttan med lagfart 

• Ansökan

• Inskrivningsmyndighetens hantering 

• Lagfartskapning

• Plikten att söka lagfart

• Fastighetsreglering i stället för lagfart

 

På kursen får du nödvändiga kunskaper för att hantera 

fastighetsköp och för att kunna välja de bästa

ekonomiska lösningarna. 

• Relevant lagstiftning presenteras

• Betydelsefulla och ofta åberopade rättsfall gås 

igenom

• Risker vid fastighetsköp analyseras

Målgrupp
Kursen är till nytta för dem som företräder företag eller 

klienter vid köp av fastigheter. Hit hör ansvariga på 

bygg- och fastighetsbolag, liksom advokater, andra 

jurister och konsulter. Kursen är värdefull även för dem 

som arbetar med fastigheter på kommuner.

Pris 
Kr. 8.900 exkl. moms

Lagfart och fastighetsköp
Så kan du välja de bästa ekonomiska lösningarna

Föreläsare
• Ulf Jensen, Professor emeritus, Lunds 

universitet

Anmäl dig via
www.juc.se/LAFA
Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
25 april 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

Nyhet
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Innehåll  
Den 1 januari 2023 träder en rad förändringar i 

bostadsrättslagen i kraft. Förändringarna kommer i va-

rierande omfattning att påverka landets bostadsrätts-

föreningar men även bostadsutvecklare. Ändringarna 

syftar till att stärka det rättsliga skyddet för den som 

köper eller äger en bostadsrätt och även ge bostads-

rättsföreningar effektivare möjligheter att agera mot 

olovliga ändringar av bostadsrättslägenheter.

Kursen går igenom nyheterna i den nya lagstiftningen 

och hur den påverkar bostadsrättsföreningar och 

bostadsutvecklare. Kursdeltagarna ges insikt i vad 

förändringarna innebär och exempel på vilka åtgärder 

som kan bli aktuella till följd av dessa.

På kursen får du bland annat:

• Uppdatering av gällande rätt

• Kunskap om förändringar i hur förhandsavtal kan 

utformas

• Djupare insikt i vilka förändringar som är tillst-

åndspliktiga i en bostadsrättslägenhet

• En förståelse för fördelning av ansvar mellan  

bostadsrättsförening och bostadsrättshavare

• Inblick i att hantera stadgeändringar

Målgrupp
Målgruppen är alla jurister som för personskaderätts-

mål i domstol.

Pris 
Kr. 4.900 exkl. moms

Nya regler för bostadsrätter

Föreläsare
• Niklas Olsson, Senior jurist, RosholmDell 

Advokatbyrå

Anmäl dig via
www.juc.se/BORÄTT

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
27 april 2023 kl. 09:00-12:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Säkerheter i fast egendom är en tungt vägande del 

av Sveriges ekonomi och en förutsättning för allt byg-

gande. En snabbt växande grupp är pant i bostadsrät-

ter, som har helt andra regler än fastigheterna. Kursen 

behandlar båda dessa former och tar även upp hur 

fastigheter som satts på bolag kan användas som 

säkerheter.

Kursen reder ut många svåra frågor och visar hur 

juridiskt hållbara avtal kan utformas. 

Viktiga punkter på kursen är bland annat:

• God kreditgivningssed

• Pantavtalet vid pantsättning av fastigheter– 

grunder, fällor och fel

• Andrahandspantsättning

• Inteckning och inteckningsåtgärder

• Gemensamma inteckningar

• Exekutiv försäljning av fastigheter

• Panträtt och inteckningar vid fastighetsbildning

• Pantsättning av bostadsrätter

Målgrupp
Kursen är en nyhetsdag och riktar sig till advokater, 

skadereglerare eller andra jurister som är intresserad 

av kommersiell skadeförsäkringsrätt.

Pris 
Kr. 8.900 exkl. moms

Panträtt i fastigheter och bostadsrätter 

Anmäl dig via
www.juc.se/PANT
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Ulf Jensen, Professor emeritus, Lunds 

univeristet

Tid och plats
25 maj 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
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Innehåll  
Fastighetsbranschen står för betydande ekonomiska 

värden men är också en central komponent i hållbara 

samhällen. Digitaliseringen av fastighetsbranschen – 

proptech – berör flera områden med juridiska frågor 

och behov av lösningar som följd. Hur långt har 

digitaliseringen kommit och hur kan den komma att 

utvecklas de kommande åren? Vilka svårigheter har 

hittills funnits och hur har de hanterats? Vad innebär 

proptech för yrkesverksamma jurister och vilka af-

färsmöjligheter kan det skapa?

Kursens upplägg:

• Användning av personuppgifter och big data i 

marknadsföringssyfte

• Proptech - så funkar det

• Systemarkitektur

• Transaktioner

• Trygghet och säkerhet

• Andra nyttor med IoT

• Nya affärsmodeller

• Särskilt om digitala låssystem

• Särskilt om fastighets- och marknadssystem

• Särskilt om styr- och reglersystem

• Risker med uppkopplad fastighetsförvaltning

• Sammanfattande diskussion

Målgrupp
Yrkesverksamma jurister som inom sina olika områden 

agerar i eller interagerar med fastighetsbranschen. 

Kursen kan också vara relevant för företagsledare, 

delägare m fl som arbetar med juridisk affärsutveck-

ling.

Pris 
Kr. 4.900 exkl. moms

Proptech
Digitaliseringen av fastighetsbranschen

Anmäl dig via
www.juc.se/PROP
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Johan Braw, J Braw AB

Tid och plats
15 maj 2023 kl: 09:00-13:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 4 Timmar

Detta säger våra 
kursdeltagare:

”Väldigt kul att se undervisarnas 
personliga intresse i ämnet komma fram, 
den entusiasmen smittar av sig”
 
” Fungerade mycket bra att köra digitalt”

"Professionellt framfört"

Nyhet
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Innehåll  
Under kursdagen går vi igenom de regler i GDPR som 

är mest relevanta för den offentliga sektorn. Vi kom-

mer också gå igenom de svenska kompletteringsreg-

lerna till GDPR. Därutöver kommer relevanta avgöran-

den från domstolar i Sverige och från EU-domstolen 

att behandlas. Slutligen kommer vi ta upp olika beslut 

och vägledningar från svenska tillsynsmyndigheten, 

IMY, samt från europeiska dito, Europeiska dataskydd-

sstyrelsen.

Agendan på kursen innefattar bland annat:

• Hur ser sanktionsavgifterna i GDPR ut för offent-

lig sektor och hur har de tillämpats av IMY i olika 

beslut mot den offentliga sektorn?

• Vilka saker måste man informera de registrerade 

om, alltså de man behandlar personuppgifter 

om, enligt GDPR?

• Vilka rättigheter har de registrerade enligt GDPR, 

alltså t.ex. medborgarna och de anställda?

• Hur ser regelverket kring IT-säkerhet ut i GDPR?

• När ska man göra en så kallad konsekvens-

bedömning och vad betyder detta?

Målgrupp
Kommunjurister, verksjurister och alla som arbetar 

med information och personuppgifter i sin vardag, 

t.ex. dataskyddsombud inom den offentliga sektorn. 

Men även advokater och andra konsulter som arbetar 

mot den offentliga sektorn. Tillika personer som job-

bar med IT i olika roller har nytta av kursen. 

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

GDPR för statliga och kommunala myndigheter  
En grundkurs

Anmäl dig via
www.juc.se/JURDATA
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Karl-Frederik Björklund, Advokar och 

partner, Hellström Advokatbyrå KB

Tid och plats
1 juni 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

6 Timmar
Innehåll  
Advokatens och domstolens resurser används inte 

alltid optimalt i personskademål och det finns stora 

möjligheter att förbereda och driva målen med större 

fokus. Kursen ger dig en unik möjlighet att förbättra 

din prestation i personskademål då kursen kommer att 

ge dig perspektiv på hur personskadeärenden bedrivs 

optimalt – sett från både den verksamma advokaten 

och domaren. 

Ämnen på kursen:

• Upprättande av stämningsansökan, förberedelse 

inför rättegången och belysning av grunder och 

omständigheter - vilken betydelse har det för 

domstolens "första intryck"? 

• Processföring - domarens roll - parternas  

förväntningar - vad kan "krävas" av domstolen 

och parterna?

• Möjligheter till förlikning – när görs detta bäst i 

processen och vilken är domstolens roll? 

• Bevisning - vittnesmål och skriftlig bevisning -  

vilken vikt lägger domstolen på de enskilda  

bevisen - är de nödvändiga mot bakgrund av 

detta? 

Målgrupp
Målgruppen är alla jurister som för personskaderätts-

mål i domstol. 

Pris 
Kr. 8.900 exkl. moms

Domaren och den verksamma advokaten
Synpunkter på personskademål

Föreläsare
• Anders Dereborg, lagman, Attunda 

Tingsrätt

• Joakim Jäderström, advokat och  

partner, Legare Advokatbyrå

Anmäl dig via
www.juc.se/SYNP

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
30 mars 2023 kl. 09:00-16:00 
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar Nyhet

Anmäl dig via
www.juc.se/GDPRF
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

6 Timmar Nyhet



 41 4140

Innehåll  
På kursen får du ny kunskap och djupare insikt i det 

senaste på immaterialrättens område, t ex vilka stra-

tegiska överväganden du behöver göra när den nya 

patentdomstolen är på plats och vad är egentlige me-

taverse? Du får också en bra överblick av hur man kan 

marknadsföra i ljudbaserade medier, vilka varumär-

kesrättsliga överväganden man bör göra i en global 

kontext och hur övergår egentligen immaterialrätten 

vid konsult- och anställningsförhållanden?

Kursen behandlar:

• Metaverse - buzzword eller en ny värld av IP-

rättsliga utmaningar?

• Marknadsföring i ljudbaserade medier

• Brand Protection i ett globalt perspektiv

• Öppen utövning eller föranvändarrätt - strategi-

ska överväganden i ljuset av tvistlösning i den 

nya patentdomstolen UPC

• IP rättens övergång vid konsult- och anställnings-

förhållanden 

Målgrupp
Alla personer som arbetar med immaterialrätt/markn-

adsrätt och relaterade frågor såsom advokater, jurister 

och bolagsjurister.

Pris 
Kr. 8.900 exkl. moms

Immaterialrättsdagen
Få senaste nytt på området

Föreläsare
• Sara Sparrig, Advokat, Synch Advokater

• Bodil Ehlers, Legal Councel, Bauer Media 

Group

• David Leffler, Senior Group Legal 

Councel, AB Electrolux

• My Byström, Advokat, Synch Advokater

• Åsa Hellstadius, Jur. dr, Vinge

• Magnus Tonell, Advokat och delägare, 

Next Advokater

Anmäl dig via
www.juc.se/IMMD

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
16 mars 2023 kl. 09:00-16:00 
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Lagstiftningen som reglerar tillgången till och använd-

ningen av data blir alltmer omfattande och komplex. 

När du arbetar med verksamheter som genererar eller 

behöver få tillgång till större mängder data gäller 

det att veta hur allt hänger ihop och kunna tillämpa 

relevanta delar beroende på situation, oavsett sektor 

och bransch.

På kursen får du:

• Uppdateringar av gällande rätt och eventuellt 

kommande reglering/lagar, samt en överblick 

och ökad förståelse för hur de olika lagstiftnin-

garna hänger ihop

• Big data, artificiell intelligens (AI), internet of 

things (IoT) och molntjänster är stora teknik- och 

affärstrender. Under kursen beskrivs dessa tren-

der och de juridiska konsekvenserna inom olika 

rättsområden analyseras

• Verktyg att hantera konsekvensbedömningar, 

klassificering av AI-system, incidentanmälan och 

bedömning av molntjänster. Under kursen disku-

teras även hur företag rent praktiskt bör förhålla 

sig till lagstiftningen, t.ex. diskuteras hur affär-

supplägg kan se ut och hur avtal bör utformas

Målgrupp
Jurister inom såväl privat som offentlig sektor som har 

viss grundläggande kunskap om lagstiftningen kring 

hantering av data, t.ex. GDPR, men som vill fördjupa 

och bredda sig inom området.

Pris 
Kr. 8.900 exkl. moms

Juridiken i det datadrivna samhället
En fördjupning på området

Anmäl dig via
www.juc.se/JURDATA
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• David Schreiber, advokat och partner, 

Advokatfirman dNovo

Tid och plats
27 april 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

6 Timmar



 43 4342

Innehåll  
Den svenska offentlighetsprincipen är vidsträckt. 

Samtidigt innebär den pågående digitaliseringen att 

det öppnas möjligheter till en omfattande insamling 

av uppgifter från offentliga arkiv. Det finns exempelvis 

en framväxande kommersiell marknad som erbjuder 

tillgång till uppgifter med anknytning till rättsväsen-

det. 

Det har införts lagstiftning baserat på EU-rätten om 

skydd för personuppgifter och om tillgång till offent-

liga data. I utbildningen diskuteras i vad mån digitali-

seringen och digitala format påverkar hanteringen av 

offentlighet och sekretess samt hur vårt traditionella 

synsätt interagerar med lagstiftningen om dataskydd 

och öppen data.

Kursen omfattar: 

• Tryckfrihetslagstiftningen, offentlighets- och 

sekretesslagen och digital information

• Rätten till öppen data – en ny lagstiftning

• GDPR:s påverkan på offentlighet och öppen data

• Vilka utvecklingstendenser kan ses i framtiden?

Målgrupp
Kursen riktar sig till alla som behöver ökad förståelse 

inom området och som kommer i kontakt med frågor 

om utlämnande, dataskydd och öppen data;  advoka-

ter, jurister på myndigheter, bolagsjurister m.fl.

Pris 
Kr. 8.900 exkl. moms

Offentlighet och sekretess
I den digitala tidsåldern

Anmäl dig via
www.juc.se/OFFSEK
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Peder Liljeqvist, Kammarrättslagman, 

Kammarrätten, Stockholm

• Göran Lundahl, Lagman, Göteborgs 

tingsrätt

Tid och plats
27 april 2023 kl 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

Detta säger våra 
kursdeltagare:

”Omfattande, lättbegriplig, pedagogiskt”
 
”Inspirerande kunnig föreläsare med bra 
fokus på praktiskt viktiga frågor”
 
”Skicklig utbildare, bra innehåll och 
upplägg, bra mix av kursdeltagare”



 45 4544

Innehåll  
För att uppnå en god informationsäkerhet i en 

verksamhet krävs olika typer av åtgärder inom olika 

områden. Kursen får du en övergipande inblick i hur 

GDPR tolkas och tillämpas samt överiktlig information 

om internationella lagar som ofta blir relevanta även 

inom Svenska företag. Du blir även uppdaterad kring 

gällande rätt och får en kännedom om eventuellt 

kommande lagar/regleringar.

På kursen kommer vi gå igenom:

• GDPR 2018-2023: då, nu och framtiden

• Intressanta tillsynsbeslut

• Internationell utblick, och varför det är bra att 

känna till även andra länders dataskyddslagar. 

Särskilt om transparens.

• Nya relevanta lagstiftningar - överblick

• NIS2, AI, DORA, Cyber Resilience Act, Cyber-

security Act, Data Act, Data Governance Act, 

Visselblåsarlagen

• Incidenthantering: Dos and Don’ts.

• Use cases: Tredjelandsöverföringar, M&A, Com-

mon cross-border issues etc. 

Målgrupp
För dig som arbetar med dataskydd/informations-

säkerhet och som har grundläggande kunskaper om 

dataskydd/GDPR, och som t.ex. är jurist, annars arbetar 

med compliance eller har bakgrund inom informati-

onssäkerhet. Fokus kommer att vara på nya regelverk, 

internationell utveckling och praktiska exempel. 

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Dataskydd och informationssäkerhet
GDPR och andra regelverk

Föreläsare
• Jennie Nilsson, Advokat och delägare 

DLA Piper Sverige

Anmäl dig via
www.juc.se/DAIN

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
9 maj kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar Nyhet
Innehåll  
På kursen Tvister om IT-avtal kommer du att bli rustad 

att ta dig an utmaningar som du kan ställas inför i 

samband med tvister om leveranser av IT-system och 

tjänster. Du kommer också att få en förståelse för de 

grundläggande utmaningarna i att utforma, förhandla 

och efterleva olika typer av IT-leveransavtal.

Ämnen på kursen inkluderar:

• Fallgropar vid avtal om IT-leveranser

• Typiska tvisteområden

• Leverans- och prismodeller

• Kravspecifikationen

• Beställarens åtaganden

• Licensbestämmelser

• Vissa standardavtalsklausuler

• Change Requests och Contract Management 

Målgrupp
Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister 

och bolagsjurister som förhandlar eller tvistar om IT-

leveransavtal samt till IT-chefer, inköpare av IT-tjänster, 

contract managers och andra som regelbundet han-

terar IT-leveransavtal.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Tvister i IT-avtal
Att utforma, förhandla och efterleva IT-leveransavtal

Anmäl dig via
www.juc.se/TVIT
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Andreas Eriksson, Advokar och partner, 

TIME DANOWSKY, Advokatbyrå

Tid och plats
22 mars 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

Dataskydd och informationssäkerhet
GDPR och andra regelverk

Anmäl dig via
www.juc.se/DAIN

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

 6 Timmar Nyhet

Dataskydd och informationssäkerhet
GDPR och andra regelverk

Anmäl dig via
www.juc.se/DAIN

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

 6 Timmar Nyhet



 47 4746

Innehåll  
Processen i förvaltningsdomstolarna är central i den 

nutida förvaltningsrätten. Syftet med kursen är att 

ge en översikt över processen, med tonvikt på frågor 

om överklagbarhet, domstolsprövning, kontradiktion, 

domstolens utredningsansvar, förvaltningsdomens 

rättskraft och möjligheten att överklaga förvaltnings-

domar.

På kursen får du kunskap om centrala delar av förvalt-

ningsprocessen liksom hur den påverkas av EU-rätten i 

olika avseenden.

På kursen får du bland annat:

• Rätten till domstolsprövning

• Överklagbarhet

• Partsställning och talerätt

• Kontradiktion och utredningsansvar

• Processramen

• Bevisbörda och beviskrav

• Domsmotivering 

Målgrupp
Kursen riktar sig i första hand till jurister verksamma 

inom rättsområdet, t.ex. domare, advokater, bolagsju-

rister, föredragande, beredningsjurister, biträdande 

jurister, verksjurister, kommunjurister m.fl., men även 

till övriga verksamma inom myndighetsutövning och 

processföring i förvaltningsdomstol.

Pris 
Kr. 8.900 exkl. moms

Förvaltningsprocessen
Från anhängiggörande till överklagande

Anmäl dig via
www.juc.se/FPRO
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Carl Lebeck, Jur. dr, Stockholms Univer-

sitet

Tid och plats
15 mars 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar



 49 4948

Innehåll  
Mental träning i form av mindfulness är hälsobe-

främjande, ett effektivt sätt att höja livskvalitén och 

motverka stress. Man tränar också upp sin förmåga att 

hantera negativa känslor och att bli mer fokuserad på 

sina uppgifter.

Mindfulness är en metod där man genom övningar 

låter hjärnan återhämta sig. Vetenskapen visar att även 

kortare stunder av återhämtning gör stor skillnad för 

vårt personliga välbefinnande. 

Kursen ger dig:

• Kunskap om hur du behåller din hälsa och före-

bygger stress

• Djupare insikt i hur du värderar olika delar i livet 

såsom arbete kontra fritid

• En förståelse för vikten av att förebygga stress 

genom aktiva val

• Verktyg att hantera såväl ditt arbetssituation som 

din fritid

• Överblick över möjligheterna att förhindra stress 

och dålig hälsa 

Målgrupp
Detta är en grundkurs i mindfulness som lämpar sig 

för såväl biträdande jurister på väg in i advokatyrket 

som för etablerade advokater som önskar erhålla 

enkla verktyg för att hantera stress på jobbet. 

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Arbete och livsbalans
Ökat välmående och bättre effektivitet med mindfulness

Föreläsare
• Anita Carlsson, Advokat och  

mindfullnessinstruktör, Advokatfirman 

Anita Carlsson

Anmäl dig via
www.juc.se/ARBETE

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
20 april kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Är du en ledare som vill vara i framkant när det gäller 

att skapa transformerande resultat tillsammans med 

dina medarbetare?

Ett modernt, flexibelt och effektivt ledarskap bygger 

på att involvera och använda medarbetarnas kunska-

per och potential maximalt. Det coachande  

ledarskapet och coachande kommunikation är en 

plattform för att skapa detta.

På kursen får du bland annat:

• Fördjupad insikt om vad ett coachande  

förhållningssätt och ledarskap egentligen inne-

bär och hur du kan använda det för att synliggöra 

och höja kompetens, beslutsförmåga, motivation 

och ansvarstagande hos motparten

• En kommunikationsstruktur för att skapa insikt, 

handlingskraft och motivation

• Träning i att använda de grundläggande  

teknikerna inom coaching såsom aktivt  

lyssnande, spegling och kraftfulla frågor

• Ramar och verktyg för problemlösning, hinder 

och resurser, alternativa handlingsstrategier, 

måluppfyllelse mm 

Målgrupp
Kursen riktar sig främst till dig som har någon form av 

ledarroll eller arbetar med mycket samtal och kom-

munikation, exempelvis inom HR.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Coachande ledarskap
Så skapar du motivation och handlingskraft

Anmäl dig via
www.juc.se/COACH
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Charlotte Fogel, Coach, Primacoaching

Tid och plats
3 maj 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Är du en ledare som vill vara i framkant när det gäller 

att skapa transformerande resultat tillsammans med 

dina medarbetare?

Ett modernt, flexibelt och effektivt ledarskap bygger 

på att involvera och använda medarbetarnas kunska-

per och potential maximalt. Det coachande  

ledarskapet och coachande kommunikation är en 

plattform för att skapa detta.

På kursen får du bland annat:

• Fördjupad insikt om vad ett coachande  

förhållningssätt och ledarskap egentligen inne-

bär och hur du kan använda det för att synliggöra 

och höja kompetens, beslutsförmåga, motivation 

och ansvarstagande hos motparten

• En kommunikationsstruktur för att skapa insikt, 

handlingskraft och motivation

• Träning i att använda de grundläggande  

teknikerna inom coaching såsom aktivt  

lyssnande, spegling och kraftfulla frågor

• Ramar och verktyg för problemlösning, hinder 

och resurser, alternativa handlingsstrategier, 

måluppfyllelse mm 

Målgrupp
Kursen riktar sig främst till dig som har någon form av 

ledarroll eller arbetar med mycket samtal och kom-

munikation, exempelvis inom HR.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Coachande ledarskap
Så skapar du motivation och handlingskraft

Anmäl dig via
www.juc.se/COACH
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Charlotte Fogel, Coach, Primacoaching

Tid och plats
3 maj 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Är du en ledare som vill vara i framkant när det gäller 

att skapa transformerande resultat tillsammans med 

dina medarbetare?

Ett modernt, flexibelt och effektivt ledarskap bygger 

på att involvera och använda medarbetarnas kunska-

per och potential maximalt. Det coachande  

ledarskapet och coachande kommunikation är en 

plattform för att skapa detta.

På kursen får du bland annat:

• Fördjupad insikt om vad ett coachande  

förhållningssätt och ledarskap egentligen inne-

bär och hur du kan använda det för att synliggöra 

och höja kompetens, beslutsförmåga, motivation 

och ansvarstagande hos motparten

• En kommunikationsstruktur för att skapa insikt, 

handlingskraft och motivation

• Träning i att använda de grundläggande  

teknikerna inom coaching såsom aktivt  

lyssnande, spegling och kraftfulla frågor

• Ramar och verktyg för problemlösning, hinder 

och resurser, alternativa handlingsstrategier, 

måluppfyllelse mm 

Målgrupp
Kursen riktar sig främst till dig som har någon form av 

ledarroll eller arbetar med mycket samtal och kom-

munikation, exempelvis inom HR.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Coachande ledarskap
Så skapar du motivation och handlingskraft

Anmäl dig via
www.juc.se/COACH
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Charlotte Fogel, Coach, Primacoaching

Tid och plats
3 maj 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Är du en ledare som vill vara i framkant när det gäller 

att skapa transformerande resultat tillsammans med 

dina medarbetare?

Ett modernt, flexibelt och effektivt ledarskap bygger 

på att involvera och använda medarbetarnas kunska-

per och potential maximalt. Det coachande  

ledarskapet och coachande kommunikation är en 

plattform för att skapa detta.

På kursen får du bland annat:

• Fördjupad insikt om vad ett coachande  

förhållningssätt och ledarskap egentligen inne-

bär och hur du kan använda det för att synliggöra 

och höja kompetens, beslutsförmåga, motivation 

och ansvarstagande hos motparten

• En kommunikationsstruktur för att skapa insikt, 

handlingskraft och motivation

• Träning i att använda de grundläggande  

teknikerna inom coaching såsom aktivt  

lyssnande, spegling och kraftfulla frågor

• Ramar och verktyg för problemlösning, hinder 

och resurser, alternativa handlingsstrategier, 

måluppfyllelse mm 

Målgrupp
Kursen riktar sig främst till dig som har någon form av 

ledarroll eller arbetar med mycket samtal och kom-

munikation, exempelvis inom HR.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Coachande ledarskap
Så skapar du motivation och handlingskraft

Anmäl dig via
www.juc.se/COACH
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Charlotte Fogel, Coach, Primacoaching

Tid och plats
3 maj 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Är du en ledare som vill vara i framkant när det gäller 

att skapa transformerande resultat tillsammans med 

dina medarbetare?

Ett modernt, flexibelt och effektivt ledarskap bygger 

på att involvera och använda medarbetarnas kunska-

per och potential maximalt. Det coachande  

ledarskapet och coachande kommunikation är en 

plattform för att skapa detta.

På kursen får du bland annat:

• Fördjupad insikt om vad ett coachande  

förhållningssätt och ledarskap egentligen inne-

bär och hur du kan använda det för att synliggöra 

och höja kompetens, beslutsförmåga, motivation 

och ansvarstagande hos motparten

• En kommunikationsstruktur för att skapa insikt, 

handlingskraft och motivation

• Träning i att använda de grundläggande  

teknikerna inom coaching såsom aktivt  

lyssnande, spegling och kraftfulla frågor

• Ramar och verktyg för problemlösning, hinder 

och resurser, alternativa handlingsstrategier, 

måluppfyllelse mm 

Målgrupp
Kursen riktar sig främst till dig som har någon form av 

ledarroll eller arbetar med mycket samtal och kom-

munikation, exempelvis inom HR.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Coachande ledarskap
Så skapar du motivation och handlingskraft

Anmäl dig via
www.juc.se/COACH
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Charlotte Fogel, Coach, Primacoaching

Tid och plats
3 maj 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Är du en ledare som vill vara i framkant när det gäller 

att skapa transformerande resultat tillsammans med 

dina medarbetare?

Ett modernt, flexibelt och effektivt ledarskap bygger 

på att involvera och använda medarbetarnas kunska-

per och potential maximalt. Det coachande  

ledarskapet och coachande kommunikation är en 

plattform för att skapa detta.

På kursen får du bland annat:

• Fördjupad insikt om vad ett coachande  

förhållningssätt och ledarskap egentligen inne-

bär och hur du kan använda det för att synliggöra 

och höja kompetens, beslutsförmåga, motivation 

och ansvarstagande hos motparten

• En kommunikationsstruktur för att skapa insikt, 

handlingskraft och motivation

• Träning i att använda de grundläggande  

teknikerna inom coaching såsom aktivt  

lyssnande, spegling och kraftfulla frågor

• Ramar och verktyg för problemlösning, hinder 

och resurser, alternativa handlingsstrategier, 

måluppfyllelse mm 

Målgrupp
Kursen riktar sig främst till dig som har någon form av 

ledarroll eller arbetar med mycket samtal och kom-

munikation, exempelvis inom HR.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Coachande ledarskap
Så skapar du motivation och handlingskraft

Anmäl dig via
www.juc.se/COACH
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Charlotte Fogel, Coach, Primacoaching

Tid och plats
3 maj 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

Coachande ledarskap
Så skapar du motivation och handlingskraft

Anmäl dig via
www.juc.se/COACH
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Charlotte Fogel, Coach, Primacoaching

Tid och plats
3 maj 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

Coachande ledarskap
Så skapar du motivation och handlingskraft

Anmäl dig via
www.juc.se/COACH
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Tid och plats
3 maj 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

Coachande ledarskap
Så skapar du motivation och handlingskraft

Anmäl dig via
www.juc.se/COACH
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

 6 Timmar

Coachande ledarskap
Så skapar du motivation och handlingskraft

Anmäl dig via
www.juc.se/COACH
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

 6 Timmar

Coachande ledarskap
Så skapar du motivation och handlingskraft

Anmäl dig via
www.juc.se/COACH
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

 6 Timmar

Coachande ledarskap
Så skapar du motivation och handlingskraft

Anmäl dig via
www.juc.se/COACH
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

 6 Timmar



 51 5150

Innehåll  
Tycker du det känns svårt att ta upp det där problemet 

eller ge konstruktiv feedback? Känner du dig osäker på 

hur du ska bemöta andras missnöje eller reaktioner?

Vill du veta hur du kan skapa samförstånd och lös-

ningsfokus även i ett konfliktfyllt samtal?

Hur vi hanterar kommunikationen i svåra situationer 

är avgörande för hur vi bygger tillitsfulla relationer och 

skapar goda resultat.

Kursen avser att ge dig bland annat:

• Insikt om hur du kan förhålla dig i kommuni-

kation samt grundläggande psykologi om hur 

känslor och behov styr våra reaktioner och vår 

kommunikation

• En modell för att hantera och bemöta andras mis-

snöje, oro, kritik och känslor

• Verktyg för frågeteknik, tydlig feedback och 

aktivt lyssnande i svåra samtal

• Veta hur du kan sätta tydliga och konstruktiva 

målsättningar och syften i svåra samtal

• En modell för hur du ger kritik eller tar upp pro-

blem på ett konstruktivt och tydligt sätt 

Målgrupp
Denna kurs riktar sig till dig som är chef och ledare 

på olika nivåer såväl som dig som på olika sätt leder, 

stödjer och samverkar med människor genom mycket 

kommunikation och samtal, tex inom HR-området.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Hantera svåra samtal
Så kommunicerar du konstruktivt i utmanande situationer

Föreläsare
• Charlotte Fogel, Coach, Primacoaching

Anmäl dig via
www.juc.se/SVÅRA

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
8 juni 2023 kl 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Kursen skapar en förståelse för kommunikationens  

betydelse för ledarskapets framgång. Lite tillspetsat 

kan man säga att ett bra kommunikativt ledarskap 

skapar medarbetare och motsatsen skapar  

motarbetare. 

Kursen kommer ge dig nya kunskaper för att skapa ett 

bättre kommunikativt ledarskap samt nya vetenskap-

liga metoder för att leda och utveckla medarbetare.

Kursen avser att ge dig:

• Kunskaper som utvecklar och förbättrar din  

kommunikation

• Djupare insikter om vad som skapar medarbetare 

eller motarbetare i arbetsgruppen

• En förståelse för hur du ska hantera och före-

bygga problem i arbetsgruppen

• Verktyg att hantera svåra samtal

• Överblick över stress och psykiska ohälsa både på 

individnivå och gruppnivå

Målgrupp
Målgruppen är alla som direkt eller indirekt leder 

personal. Kursen passar också projektledare och admi-

nistrationen då den har ett brett anslag och inte bara 

vänder sig till ledare. 

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Kommunikativt ledarskap
Medarbetare eller motarbetare?

Anmäl dig via
www.juc.se/KOMLED
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Thomas Lundqvist, Författare, Brainscan 

AB

Tid och plats
26 april 2023 kl 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar



 53 5352

Innehåll  
På kursen lär du dig att läsa och förstå innebörden  

bakom andras verbala och ickeverbala signaler. Du 

kommer att kunna skilja mellan sanna och falska  

känslotillstånd, och du kommer att kunna upptäcka 

tecken på lögner och bedrägeri och hur du ska  

reagera på det. 

Du kommer lära dig hur du kan använda avancerade 

metoder för att upptäcka indikationer på lögner och 

bedrägeri. Dagen kommer främst att fokusera på fyra 

olika ämnen: 

• Kroppsspråk

• Ord- och påståendeanalys

• Ansiktsuttryck och mikromimik

• Psykofysiologi

 

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som arbetar som advokat, 

jurist, åklagare eller dig som jobbar som med 

kommunikation, intervjuer, förhandlingar eller 

utredningar.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Lögndetektion
Kroppsspråk, ansiktsuttryck och beteendeanalys

Föreläsare
• Jasper Frost, expert i elicitation,  

ALPHA Intelligence Group

• Josefine Wiinberg, utbildare, ALPHA 

Intelligence Group 

Anmäl dig via
www.juc.se/LDEK

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
23 maj 2023 kl. 09:00-16:00 
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Process, tvist, undervisning, pitch eller vilken 

talarsituation som än gäller handlar i grunden om 

samma sak: att tala och berätta så att mottagaren 

triggas, attraheras och stimuleras till lyssning, 

oberoende av ämne och oavsett om sammanhanget 

är fysiskt eller digitalt. 

På en marknad där skillnaden mellan de tjänster som 

erbjuds ofta är försumbara för klienten är god muntlig 

kommunikation ett enastående konkurrensmedel.

På kursen får du:

• Verktyg för ännu vassare muntlig kommunikation 

i olika typer av skarpa lägen med syfte att uppnå 

högsta möjliga mentala närvaro hos mottagaren

• Insikter och verktyg för vad som påverkar och hur

• Retoriska verktyg rörande upplägg, disposition, 

dramaturgi med syfte att uppnå högsta möjliga 

intresse och förväntan hos mottagaren.  

• Verktyg för att övertyga och inge förtroende

Målgrupp
Advokater och andra jurister 

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Retorik- och talarträning
För advokater och andra jurister

Anmäl dig via
www.juc.se/RETAL
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Per Furumo, konsult i retorik, talarträ-

ning och presentation

Tid och plats
14 mars 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar



 55 5554

Innehåll  
Överraskande många bra jurister tycker att 

övergången till en framgångsrik affärsjurist är 

utmanande och ett flertal partners erkänner att deras 

största förbättringsområden är de kommersiella, eller 

deras roll som chefer, inte som jurister. 

Kursen behandlar av den orsaken viktiga metoder och 

lösningar för att förbättra strategiarbetet, arbetet med 

marknad och uppdragsgivare samt organisatoriska 

och operativa förutsättningar.  

Kursen ger dig bland annat:

• Insikt i bästa praxis från framgångsrika företag 

i Norge och utomlands, inklusive några lektio-

ner från kompetensföretag i andra relevanta 

branscher 

• Förståelse för hur olika ledare, roller, kompeten-

ser och grupper kan och måste samordnas om 

ambitiösa mål ska uppnås 

• Inspel på hur du kan säkerställa en bättre  

karriärutveckling genom att betona processer 

och arbetssätt som tjänar både dina egna och 

företagets intressen

 

Målgrupp
Denna kurs riktar sig till styrelseledamöter, partners, 

seniora jurister och personalledare i affärsjuridiska 

byråer.

Pris 
Kr. 9.900 exkl. moms

Vidareutveckling av affärsjurister och advokatbyråer
Få insikt i bästa praxis

Föreläsare
• Paul Bellamy, Owner & CEO, Bellamy 

Consulting AS 

 

 

 

Kursen undervisas på engelska!

Anmäl dig via
www.juc.se/UTVECK

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
24 maj 2023 kl. 09:00-16:00 
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar



 57 5756

Innehåll  
Kursen samlar de vanligaste spörsmålen inom af-

färs- och avtalsrätt med fokus på slutande av avtal 

och grundläggande avtalsrätt, avtalsinnehåll och 

standardavtal.

Kursen är en grundkurs för att ge en god förståelse 

i de komplikationer som kan uppstå vid avtalets till-

komst och under dess giltighetstid och vänder sig till 

alla som kommer i kontakt med avtal – såväl muntliga 

som skriftliga - i sin yrkesroll. 

Kursen ämnar att ge dig:

• Kunskap att rättsligt hantera de utmaningar som 

uppstår inom affärs- och avtalsrättens område

• Djupare insikt i hur du värderar olika typer av risk 

i avtal

• En förståelse för de rättigheter och skyldigheter 

som följer av avtal

• Tips på verktyg att hantera era avtalsprocesser

• Överblick över relevant lagstiftning och till-

hörande praxis

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som vill lära sig mer om de 

rättigheter och skyldigheter som uppkommer affärs- 

och avtalsrättens område med fokus på affärsvärldens 

kanske vanligaste avtal – Köpavtalet. 

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Affärs- och avtalsrätt för icke-jurister
 En grundkurs

Föreläsare
• Daniel Widstrand, Indirect Procurement, 

GANT

Anmäl dig via
www.juc.se/AFAVT

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
8 maj 2023 kl 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

Nyhet

Innehåll  
This one-day seminar is meant to help Scandinavian 

lawyers draft better contracts in English. By the end 

of the seminar, the participants should be able to re-

cognise clumsily drafted terms and confidently rewrite 

them into clear, simple English. 

Topics are:

• Modal verbs in contracts – choosing the right 

modal verb to achieve the aim of the clause - and 

avoiding the wrong one 

• Vagueness and ambiguity – how to use vague-

ness, and how to avoid ambiguity 

• Avoiding wordiness – saying what you want to 

say as quickly as possible, and not unnecessarily 

repeating synonyms 

• Avoiding archaic words and phrases, and 

replacing them with modern legal/business 

English, so the users of the contract can actually 

understand it 

• Typical mistakes made by Scandinavian contract 

drafter 

Målgrupp
The material is challenging, and participants should 

already be comfortable with high-level English as 

used in English contracts. This is a seminar on contract 

drafting, not contract law: The emphasis is entirely on 

the language of the contract – not the law.

Pris 
Kr. 8.900 exkl. moms

Drafting contracts
For Experienced Contractors

Anmäl dig via
www.juc.se/DCON
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Kevin Harris, ägare, Acorn English 

Consultans 

 

 

 

Kursen undervisas på engelska!

Tid och plats
5 april 2023 kl 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

Nyhet



 59 5958

Innehåll  
Elicitation är en avancerad färdighetsuppsättning och 

förhörsteknik som används för att få information från 

andra under en tillfällig "casual" konversation, samti-

digt som du döljer din verkliga avsikt med 

konversationen. Elicitation används för att få svar på 

information du skulle vilja veta, utan att ställa frågor. 

Kursen ge dig de grundläggande verktygen för taktisk 

elicitation och lära dig var, varför och hur du kan 

använda elicitation effektivt.

 

Kursen ger dig bland annat:

• 4 elicitation tekniker

• Hur man utför teknikerna för affektiva  

provocerande uttalanden som kommer att fram-

kalla narrativa svar från din motpart som hjälper 

dig att hålla ett smidigt flöde i konversationen

• Hur man hanterar en konversation så att du får 

den information du behöver

• När du ska ta en paus och när du ska stoppa 

elicitationen helt för att behålla din integritet och 

säkerhet

Målgrupp
Kursen riktar sig till advokater, jurist, försvarsadvokat, 

åklagare eller om du jobbar med kommunikation, 

affärsmöten med hög risk, förhandling och förmedling 

samt utredning och förhör.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Taktisk elication
Få oavsiktlig information från dina kunder och affärspartners

Föreläsare
• Jasper Frost, Expert i elicitation, ALPHA 

Intelligence GROUP

• Josefine Wiinberg, Direktör och ut-

bildare, ALPHA Intelligence Group 

 

 

Kursen undervisas på engelska!

Anmäl dig via
www.juc.se/TAEL

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
25 april 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Users of Legal English writers have split into two 

camps; old style and new style. Old style is the legal 

English used by our Grandfathers: noun-heavy, written 

in the passive voice, with lots of legal jargon; the style 

of Charles Dickens. Old style is condemned by all legal 

writing experts - “Unbearably, maddeningly, mind-

numbingly pompous.” says Mark Fisher of the BBC. 

 

New style is legal English as written in the modern 

commercial world. New style is supported by the 

English-speaking judiciary, all the bar associations 

of the English-speaking nations, associations whose 

purpose is to introduce clarity in legal writing, and 

influential legal writing experts such as Bryan Garner, 

David Daly and Kenneth Adams. New style is the style 

of Hemingway and Orwell – short, sharp, punchy and 

aggressive.

Topics are:

• Orwell’s six rules for writing and the KISS rule 

• Recognising and eliminating tired old legal 

clichés 

• Writing in the active voice 

• Using as few words as possible 

• Using verbs instead of nouns to bring dynamism 

to your writing

 

Målgrupp
The material is challenging, and participants should 

already be comfortable with high-level English

Pris 
Kr. 8.900 exkl. moms

Writing modern legal English

Anmäl dig via
www.juc.se/MODEL
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Kevin Harris, ägare, Acorn English 

Consultans 

 

 

 

Kursen undervisas på engelska!

Tid och plats
4 april 2023 kl 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar



 61 6160

Innehåll  
Kursen behandlar bland annat de allmänna 

hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Det vill säga vilka 

verksamheter och åtgärder som kräver miljö- 

tillstånd för miljöfarlig verksamhet eller vattenver-

ksamhet, hur tillstånds-processen går till och vad 

en miljökonsekvens-beskrivning ska innehålla samt 

när det kan vara tillräckligt med en anmälan. Vidare 

behandlas hur tillståndsplikt och miljötillstånd 

påverkar den dagliga driften av en verksamhet och 

hur en verksamhet kan ändras och utvecklas över tid.

 

Kursen ger dig som deltagare grundkunskaper inom 

miljörättsområdet och möjlighet till uppdateringar för 

dig som har vissa förkunskaper. Under utbildningen 

kommer vi att gå igenom praktiska exempel och ge 

verktyg för hur olika situationer som kan uppkomma i 

miljörättsligt hänseende kan hanteras. 

Målgrupp
Den här kursen riktar sig till dig som arbetar med eller 

kan komma i kontakt med ovan beskrivna miljörätts-

liga frågor i din roll som till exempel miljösamordnare, 

platsansvarig, projektledare, förvaltare, bolagsjurist, 

advokat, miljökonsult, m.m.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Grundkurs i miljörätt
Hur kan olika miljörättsliga frågor hanteras i praktiken?

Anmäl dig via
www.juc.se/GRMI
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Malin Wikström, delägare och advokat, 

Setterwalls Advokatbyrå

• Max Franzén, associate, Setterwalls 

Advokatbyrå

Tid och plats
20 april 2023 kl 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar



 63 6362

Innehåll  
VA-rätten är inget eget rättsområde och frågor som 

i praktiken behöver hanteras inom området spänner 

över flera olika rättsområden såsom miljörätt och 

plan- och bygglagstiftningen. För att sätta lagen om 

allmänna vattentjänster (”LAV”) i sin praktiska kontext 

kommer vi därför inte bara att gå igenom grundstruk-

turerna i LAV, utan också hur bestämmelserna relaterar 

till annan relevant lagstiftning.

Denna kurs syftar till att ge kursdeltagarna en grund-

läggande förståelse för hur VA-rätten fungerar i prakti-

ken samt en initierad uppdatering av det senaste inom 

va-juridiken.

Kursen behandlar bland annat:

• Huvudmannaskap och ägande

• Verksamhetsområde

• Förbindelsepunkt

• Kommunens skyldigheter att ordna vattentjän-

ster

• Krav vid ordnandet och driften av allmänna va-

anläggningar

Målgrupp
Den riktar sig såväl till den som inte tidigare kom-

mit i kontakt med VA-rätten som den som önskar en 

repetition av området och samtidigt vill uppdatera 

sina kunskaper.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

VA-lagstiftningen i praktiken
Fördjupning i nya regelverken

Föreläsare
• Johanna Lindqvist, Advokatfirman 

Lindahl

Anmäl dig via
www.juc.se/VALAG

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
31 maj 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 4 Timmar Nyhet
Innehåll  
Varför har priset på el nått rekordnivåer? Kommer jag 

att ha råd att bo kvar i huset? Kan man snabbt få ner 

priserna igen? Frågorna om energi har snabbt blivit 

ett orosmoment för alla och envar. Jan Blomgren har 

skrivit “Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning”, 

där han undersökt vad som orsakat elkrisen.

På kursen får du djupare förståelse för hur elkrisen 

uppkommit och vilka effekter den kommer att få både 

för privatpersoner, företag och Sverige som land. Sist 

men inte minst behandlas hur vi kan komma ur krisen, 

och vilka åtgärder som kan förvärra den ytterligare.

Målgrupp
Kursen kräver inga förkunskaper – den är avpassad för 

allmänheten utan tekniska kunskaper om elsystemet. 

Eftersom stor del av kursen utgörs av deltagarnas 

frågor anpassas nivån till deltagarna. Tidigare kurser 

har haft deltagare med mycket varierande förkunska-

per, från lekmän till generaldirektörer inom fältet, med 

goda vitsord från samtliga närvarande.

Pris 
Kr. 4.900 exkl. moms

Varför har vi elkris?
Orsak och verkan

Anmäl dig via
www.juc.se/ELKRIS
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Jan Blomgren, Professor,  författare, 

konsult

Tid och plats
24 april 2023 kl. 12:30-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 3 Timmar



 65 6564

Innehåll  
Kursen kommer att fokusera på uppdateringar i form 

av de senaste nyheterna och tendenserna inom  

avtalsrätten och området för kommersiell tvistlösning. 

Uppdateringarna kommer att sättas in i ett större 

kontext, där även det bakomliggande rättsläget 

behandlas. Tanken är att kursen således ska ge dels en 

repetition av vissa avtals- och processrättsliga frågor, 

även en heltäckande bild av de viktigaste uppdaterin-

garna kring de frågorna. Målsättningen är att kursen 

ska generera kunskaper och insikter av stor betydelse i 

vardagen för den praktiserande affärsjuristen. 

På kursen får du:

• En beskrivning av de viktigaste praktiska  

konsekvenserna av den utveckling som varit   

• Genomgångar av utvecklingstendenser (svenska 

och internationella) inom avtals- och  

processrätten 

• En redogörelse för eventuella uppdateringar av 

viktiga standardavtal under det senaste året 

• En redogörelse för eventuella lagändringar av 

betydelse under det senaste året 

• En bakgrundsbeskrivning av rättsläget i  

anslutning till respektive rättsfall och en  

beskrivning av det svar som rättsfallet ger 

Målgrupp
Kursen riktar sig till praktiserande affärsjurister (främst 

bolagsjurister och advokater) som arbetar regel-

bundet med avtal och avtalsrättsligt relaterade frågor.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Civil- och processrättslig nyhetsdag
Bli uppdaterad om specifika regler och förändringar som väntas

Anmäl dig via
www.juc.se/CIVIL
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Magnus Eriksson, partner,  Kastell 

Advokatbyrå

• Katarina Mild, partner, Kastell Advokat-

byrå

Tid och plats
26 april 2023 kl 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

Civil- och processrättslig nyhetsdag
Bli uppdaterad om specifika regler och förändringar som väntas

Anmäl dig via
www.juc.se/CIVIL
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Tid och plats
26 april 2023 kl 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

Strandvägen 7a |  114 56 Stockholm |  Org. nr. 516409-6686

tel: 08 400 65 410 |  juc@juc.se  |  www.juc.se 

Innehåll  
Kursen ger dig en allmän introduktion till transporträt-

ten och är upplagd med utgångspunkt från gällande 

rätt inom transporträtt, särskilt sjö- och transporträtt, 

vilket illustreras med praktiska frågeställningar och 

specifika fall.  Vi beaktar t.ex. konsekvenserna av spe-

cifika regler - inklusive hur man undviker de vanliga 

misstagen, genomgång av översikter som systemati-

serar området för t.ex. fordran, ansvar - och ansvarsbe-

gränsning, preskription m.m.

Kursen behandlar bland annat:

• Köp och försäljning av varor - inklusive INCO-

TERMS och remburser

• Varuförsäkring och lämpligt val av försäkrings-

skydd

• Transport- och logistikavtal - utformning, lämpli-

ga villkor och fallgropar samt transportansvar 

och transportskador, hantering av skadestånds-

anspråk och säkerställande av regresskrav

• Grov vårdslöshet och andra former av ansvars-

genombrott

• NSAB 2015 

Målgrupp
Jurister, juridiska biträden, anställda inom transport-

sektorn, transportköpare, frakt- och logistikansvariga 

i företag, försäkringsanställda, besiktningsmän och 

andra som sysslar med transport- och speditionsären-

den och vill bli uppdaterade i fält.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Transporträtt, spedition och logistik
En allmän introduktion

Föreläsare
• Oscar Tiberg, Advokat, Chouette Advo-

katbyrå 

 

 

Anmäl dig via
www.juc.se/TRAN

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
25 maj 2023 kl 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar Nyhet
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Innehåll 
I tings- och hovrätten kan tvistemål beredas och 

processen föras med större fokus. På denna kurs möter 

du en domare med lång erfarenhet från domstolarna. 

På kursen diskuterar vi utifrån domstolens men också 

ombudens perspektiv hur processen kan föras 

effektivt med tillämpning av regelverket.

Kursen omfattar bland annat:

• Tvistemålsprocessens inledning – stämnings-

ansökan och svaromål

• Den muntliga förberedelsen – vad händer före 

och efter?

• Processuella verktyg – hjälper eller stjälper de?

• Huvudförhandlingen – fokuspunkter och olika 

delar

• Muntlig bevisning – bevis- och förhörsteman

• Hovrättsprocessen – grunder för prövningstill-

stånd 

Målgrupp
Kursen vänder sig till advokater och biträdande 

jurister som processar i dispositiva tvistemål. 

Pris 
Kr. 8.900 exkl. moms

Få ditt budskap sålt i tings- och hovrätten
Tvistemålsprocessen sedd med domarens ögon

Föreläsare
• Göran Lundahl, lagman, Göteborgs 

tingsrätt

Anmäl dig via
www.juc.se/BUDSÅ

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
28 april 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Tullrätten är ett gigantiskt område som kan omfatta 

en livsgärning. Denna kurs är en grundkurs som kom-

mer att ge en bra grund för fortsatt lärande alternativt 

goda grunder att identifiera tullrättsliga aspekter i 

arbetet. För att du ska få en uppfattning om tullrättens 

omfattning är kanske det mest målande exemplet att 

allt du ser runtomkring dig, alla saker och alla varor 

har en tullrättslig varukod och någon måste fastställa, 

tolka och tillämpa dessa.

Den här kursen är därför viktig för alla som hanterar 

handelsrelaterade frågor och den största nyttan med 

kursen är att du efter kursen kommer att kunna identi-

fiera tullrättsliga typsituationer och risker.

Kursen omfattar:

• En överblick över tullrättens omfattning

• Insikter i varför tullrätt är viktigt och vilka de 

vanligaste tullrättsliga riskerna är

• Viktiga verktyg för att hantera risker och typsi-

tuationer

• Övergripande förståelse för hur tullrättsliga 

processer går till 

Målgrupp
Kursen riktar sig till alla som arbetar med skat-

terättsliga frågor, som ombud på advokatkontor eller 

revisionsbyrå, i företag eller organisationer eller på 

myndighet.

Pris 
Kr. 9.900 exkl. moms

Grundläggande kurs i tullrätt
Identifiera tullrättsliga typsituationer och risker

Anmäl dig via
www.juc.se/TULL
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Milad Samadi, Biträdande jurist, WERKS 

Advokater

• Ulf Käll, Delägare och advokat, WERKS 

Advokater

Tid och plats
23 mars 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
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Innehåll  

Kursens fokus ligger på bevisfrågor inom skatterätten 

med en genomgång av den metodik som används 

vid bevisprövning, exempelvis frågor om bevisbörda, 

beviskrav och bevisvärdering. I denna del förekommer 

också praktiska övningar. 

Kursen innehåller även en genomgång av olika 

processuella inslag, både hur processprinciper om 

exempelvis tvåpartsprocess och officialprövning 

interagerar med bevisfrågor men också hur man på 

ett ändamålsenligt sätt ska få sina frågor rätt belysta i 

skatteprocessen.  

Kursen omfattar:

• Processuella grundprinciper för skatteprocessen

• Metodiken vid bevisprövning

• Praktiskt övningsinslag

• Den materiella bevisrätten – regler och praxis

• En effektiv skatteprocess – hinder och  

möjligheter

Målgrupp
Kursen riktar sig till alla som arbetar med skat-

terättsliga frågor, som ombud på advokatkontor eller 

revisionsbyrå, i företag eller organisationer eller på 

myndighet.

Pris 
Kr. 9.900 exkl. moms

Skatteprocesser och bevisfrågor
Erfarenheter ur ett domstolsperspektiv

Föreläsare
• Göran Lundahl, Lagman, Göteborgs 

tingsrätt

• Patricia Schömer, Kammarrättsråd, Kam-

marrätten i Stockholm

Anmäl dig via
www.juc.se/SKABE

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
2023 kl 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Sexualbrott är något som av förklarliga skäl både 

upprör och engagerar. Det är ett ämne som ständigt 

debatteras intensivt och åsikterna är många. Ett 

återkommande dilemma är i vilken grad rättssäkerhet 

ska ge vika för vikten av att öka andelen förövare som 

lagförs. Ämnet omgärdas av många svåra men intres-

santa frågor som förhoppningsvis även kommer att 

bidra till givande diskussioner under kursen.

Kursen behandlar följande:

• Sexualbrottslagstiftningens historik och utveck-

ling i Sverige fram till idag

• Relevant rättspraxis

• Hur tolkas och tillämpas gällande sexual-

brottslagstiftning idag? Med fokus på bestäm-

melserna om våldtäkt och oaktsam våldtäkt

• Statistik gällande sexualbrott 

Målgrupp
Kursen är en grundkurs som lämpar sig för advokater 

verksamma som försvarare eller målsägandebiträden, 

biträdande jurister och andra jurister samt poliser/

civilutredare som har liten eller ingen erfarenhet av 

sexualbrottmål.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Sexualbrottmål
Grundkurs för praktiker

Anmäl dig via
www.juc.se/SEXBR
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Jimmy Schiöld, Advokat, Schiöld Advo-

katbyrå

Tid och plats
17 maj 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

Nyhet 6 Timmar
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Innehåll  
I denna introduktionskurs går vi övergripande igenom 

de olika delarna av en huvudförhandling och vad du 

som advokat ska tänka på och kan göra för få  

domstolens ledamöter att se på målet utifrån ditt 

perspektiv och dela din slutsats. 

Vi kommer att gå igenom huvudförhandlingens olika 

delar, från att du kliver in i rättssalen till dess att du 

lämnar den, och vad du specifikt ska tänka på i varje 

del. Du kommer att få konkreta tips om retoriska 

grepp, ditt och andras kroppsspråk, hur du gör dina 

sakframställningar samt slutanföranden slagkraftiga 

och intressanta, vad du ska tänka på vid förhör och 

motförhör och hur du förbereder din klient.

På kursen får du:

• Flera verktyg till hur du kan påverka rättssalens 

olika aktörer

• En djupare insikt till varför din presentation av 

dig själv, din klient och ditt mål får betydelse för 

hur ditt budskap tas emot

• Hur du använder tekniska hjälpmedel eller annan 

rekvisita i dina presentationer 

Målgrupp
Denna kurs inriktar sig i första hand till nyblivna 

advokater men även etablerade advokater kommer 

att ha glädje av det som gås igenom under dagen. 

Kursen tar sitt avstamp i brottmålsprocessen men är 

lika relevant för processadvokater inom tvistemål eller 

annan humanjuridik.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Vinn flera mål - Del 1
 Hur du presenterar, påverkar och övertygar under en huvudförhandling

Föreläsare
• Jens Högström, advokat och ägare, 

EDGE Brottmålsadvokater

• Tobias Falk, senior IT-tekniker och  

webbutvecklare,  

EDGE brottmålsadvokater 

 

 

Kursen är en introduktionskurs där vi på 

ett mer övergripande plan går igenom 

hela huvudförhandlingen. I kursen med 

samma namn, med tillägget del 2, går 

vi mer in på djupet i några av de olika 

presentationsmodeller och presentati-

onstekniker som nämns i del 1.

Anmäl dig via
www.juc.se/VINN1

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
21 april 2023 kl 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

Vinn flera  mål - Del 2

Anmäl dig via
www.juc.se/VINN2
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Jens Högström, advokat och ägare, 

EDGE Brottmålsadvokater

• Tobias Falk, senior IT-tekniker och  

webbutvecklare,  

EDGE brottmålsadvokater 

 

Tid och plats
28 april 2023 kl 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll 
I denna fördjupningskurs, går vi in mer på djupet i 

olika presentationsmetoder som vi kan använda oss av 

under en huvudförhandling. Fokus kommer att ligga 

på sakframställan och slutanförande. Precis som i del 1 

är den röda tråden för dagen att optimera 

förutsättningarna för att få domstolens ledamöter 

att tycka som du. Att du helt enkelt blir bättre på att 

påverka och övertyga.

Du som deltagare kommer att få jobba gruppvis med 

ett fiktivt case samt presentera detta under dagen. Un-

der arbetet kommer via att använda oss bland annat 

av PowerPoint och dess mer avancerade funktioner 

såsom animeringar och rörliga bildövergångar för att 

skapa tilltalande och övertygande presentationer.

Kursen avser att ge dig:

• En djupare förståelse för vilka psykologiska 

egenskaper och egenheter som vi som presenta-

törer måste tillgodose och beakta

• Lära dig hur man skapar och använder en till-

talande och övertygande PowerPoint

• Flera verktyg till hur du kan påverka rättssalens 

olika aktörer

Målgrupp
Denna kurs inriktar sig till alla advokater, nya som 

erfarna. Kursen tar sitt avstamp i brottmålsprocessen 

men är lika relevant för processadvokater inom 

tvistemål eller annan humanjuridik. 

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Hur du presenterar, påverkar och övertygar under en huvudförhandling



Returadress: JUC, Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm

Strandvägen 7a |  114 56 Stockholm |  Org. nr. 516409-6686

tel: 08 400 65 410 |  juc@juc.se  |  www.juc.se 

Kommunikativt 
ledarskap
Medarbetare eller motarbetare?
Kursen ger dig en bättre förståelse för hur betydelsefull kommu-
nikation är i ett framgångsrikt ledarskap. Ett bra kommunikativt 
ledarskap skapar medarbetare och motsatsen skapar motarbetare. 
Kursen kommer ge dig nya kunskaper för att skapa ett bättre kom-
munikativt ledarskap. Fokus kommer att ligga på både på individba-
serat ledarskap och gruppledarskap. Vidare kommer kursen fokusera 
på två till väsentliga områden, svåra samtal och psykisk ohälsa. Det 
finns mycket som tyder på att ledare finner detta svårt att kommu-
nicera om. 

Thomas Lundqvist
Författare, Brainscan AB

Läs mer på sidan 51


