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Riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater 
 

 
Med revideringar antagna den 4 december 2020 

 

 
 

1. Bakgrund 

 
1.1 Sveriges advokatsamfund har vid sitt fullmäktigemöte i juni 2003 beslutat att anta ett 

förslag från styrelsen om professionell vidareutbildning av advokater. Med anledning härav 

har en ny bestämmelse, § 36, införts i Advokatsamfundets stadgar om ledamots skyldighet 

att upprätthålla och vidareutveckla sin yrkeskompetens. 

 
1.2 Advokatsamfundets styrelse har vid sammanträde den 6–7 november 2003 fastställt 

följande riktlinjer för tillämpning av utbildningskravet, att gälla från den 1 januari 2004. 

Riktlinjerna har reviderats av styrelsen vid sammanträden den 11 mars 2004, den 29 augusti 

2008, den 6 december 2013, den 26 januari 2018 samt den 4 december 2020. 

 
2. Riktlinjer 

 
2.1 Yrkesverksam advokat skall, fr.o.m. året efter att inträde i Advokatsamfundet beviljats, 

varje kalenderår genomgå minst 18 timmar strukturerad utbildning, varav högst 6 timmar 

kan utgöra e-utbildning. Med strukturerad utbildning menas advokats deltagande, eller 

advokats uppdrag som lärare eller seminarieledare, i interna eller externa 

utbildningstillfällen såsom kurser, seminarier och konferenser. För utbildningstillfälle skall 

finnas en i förväg bestämd plan med en ansvarig utbildningsledare. Direktsänd utbildning 

får tillgodoräknas på samma sätt som annan strukturerad utbildning under förutsättning att 

utbildningen uppfyller de krav som anges i dessa riktlinjer. Även e-utbildning anses utgöra 

strukturerad utbildning, under förutsättning att utbildningen innehåller moment av aktiv 

medverkan från advokatens sida, att utbildningens genomförande och resultat kan 

dokumenteras och kontrolleras av utbildningsledare samt att utbildningen alltid innehåller 

inslag av bild. Direktsänd utbildning anses inte utgöra e-utbildning. 

 
2.2 Vid beräkning av tidkravet kan 18 timmar anses motsvara 3 dagars utbildning à sex 

timmars effektiv utbildningstid. Om advokat genomgår mer än 18 timmars utbildning 

under ett kalenderår får advokaten överföra maximalt 12 timmar av överskjutande tid till 

nästföljande år. För att uppnå erforderlig kvalitet i utbildningen bör ett utbildningstillfälle 

avseende lärarledd utbildning inte understiga 1,5 timmars effektiv utbildningstid. Ett 

utbildningstillfälle avseende e-utbildning bör inte understiga 1 timmes effektiv 

utbildningstid inklusive kontrollfrågor. Antalet deltagare vid ett utbildningstillfälle bör, 

med undantag för e-utbildning, inte understiga fem personer, exklusive 
utbildningsledaren. 

 

2.3 Utbildningen skall vara yrkesrelaterad och ägnad att medföra nytta för advokatens 
verksamhet. Utöver utbildning med juridiskt innehåll kan även tillgodoräknas utbildning 

inom andra områden, såsom ekonomi och språk, om innehållet har bäring på 

advokatverksamhet. 
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2.4 Tillfälliga arbetsavbrott, såsom sjukdom, föräldraledighet och liknande, berättigar till 

nedsättning av utbildningskravet i förhållande till faktisk årsarbetstid, om arbetsavbrottet 

uppgår till minst tre månader. 

 

2.5 Advokat är skyldig att dokumentera sina utbildningsaktiviteter. Advokat skall i samband 

med årsredovisning för sin verksamhet upplysa huruvida föreskrivet utbildningskrav för 

senast hela kalenderår uppfyllts. Av revisorsintyget till Advokatsamfundet skall framgå att 

sådan upplysning lämnats; för AB lämpligen tillsammans med intyget rörande innehavet av 

aktier i advokataktiebolaget. 

 

2.6 Om advokat inte uppfyllt gällande utbildningskrav, får Advokatsamfundets styrelse 

förelägga advokaten att utan ytterligare uppmaning avhjälpa föreliggande brister och särskilt 

redovisa sina utbildningsaktiviteter. 

 
2.7 Föreligger väsentlig brist eller upprepade brister i advokats skyldigheter enligt ovan, kan 

Advokatsamfundets styrelse väcka frågan om disciplinärende. 


