
Information om erfarenhets- och kursmeriter som visas i uppdragslistor för 

domstolsförordnanden på Advokatsamfundets webbplats 

 

1. Erfarenhetsmeriter (visas som ”kugghjul”) 

Det är möjligt att erhålla som mest tre meritmarkeringar för erfarenhet per uppdragstyp. 

För att kvalificera för meritmarkeringar avseende erfarenhet krävs en kombination av ett visst 

antal års erfarenhet inom uppdragstypen och ett visst antal uppdrag inom uppdragstypen. 

Båda kraven måste vara uppfyllda samtidigt för att kvalificera för varje ny nivå. Se 

kriterierna nedan. 

Erfarenhet som ligger mer än åtta år tillbaka i tiden kan inte tillgodoräknas. Erfarenhet som är 

registrerad försvinner dock inte ur systemet på grund av att viss tid har gått.  

 

Offentlig försvarare: 

 Minst 2 års erfarenhet av uppdrag som försvarare och minst 20 huf = 1 kugghjul  

 Minst 4 års erfarenhet av uppdrag som försvarare och minst 100 huf, varav 25 med 

frihetsberövad/häktad klient = 2 kugghjul 

 Minst 6 års erfarenhet av uppdrag som försvarare och minst 300 huf, varav 50 med 

frihetsberövad/häktad klient = 3 kugghjul  

 

Stora brottmål behandlas på särskilt sätt. Som huvudregel ska var 15:e huf dag anses 

motsvara 5 huf. Särskilda omständigheter kan dock motivera ett avsteg från huvudregeln. 

Som exempel kan nämnas mycket stora mål där huvudförhandlingstiden är begränsad i 

förhållande till den totala arbetsinsatsen. Ett annat exempel är att vissa av de försvarare som 

uppträder i de stora målen mycket sällan har häktningsförhandlingar. I de fall som avviker 

från huvudregeln enligt ovan ska generalsekreteraren efter anmälan från berörd advokat pröva 

omständigheterna i det enskilda fallet.  

Målsägandebiträde: 

 Minst 2 års erfarenhet av brottmål och minst 20 huf = 1 kugghjul 

 Minst 4 års erfarenhet av brottmål och minst 75 huf = 2 kugghjul 

 Minst 6 års erfarenhet av brottmål och minst 125 huf = 3 kugghjul 

 

Särskild företrädare för barn:  

 Minst 2 års erfarenhet av brottmål och minst 10 förordnanden = 1 kugghjul 



 Minst 4 års erfarenhet av brottmål och minst 30 förordnanden = 2 kugghjul 

 Minst 6 års erfarenhet av brottmål och minst 50 förordnanden = 3 kugghjul 

 

Offentliga biträden (migration): 

 Minst 2 års erfarenhet av migration och minst 20 utredningar/förhandlingar = 1 

kugghjul 

 Minst 4 års erfarenhet av migration och minst 50 utredningar/förhandlingar = 2 

kugghjul 

 Minst 6 års erfarenhet av migration och minst 100 utredningar/förhandlingar = 3 

kugghjul 

 

Offentliga biträden (tvångsmål): 

 Minst 2 års erfarenhet av tvångsmål och minst 10 förordnanden = 1 kugghjul 

 Minst 4 års erfarenhet av tvångsmål och minst 30 förordnanden = 2 kugghjul 

 Minst 6 års erfarenhet av tvångsmål och minst 50 förordnanden = 3 kugghjul 

 

För samtliga övriga uppdragstyper gäller endast tidskrav enligt nedan 

(Bodelningsförrättare, Boutrednings- och skiftesman, God man familjerätt, God man 

fastighetsrätt/samäganderätt, Medlare enligt föräldrabalken, Rättegångsbiträde):  

 Minst 2 års erfarenhet av respektive uppdragstyp = 1 kugghjul 

 Minst 4 års erfarenhet av respektive uppdragstyp = 2 kugghjul 

 Minst 6 års erfarenhet av respektive uppdragstyp = 3 kugghjul 

 

 

2. Utbildningsmeriter (visas som blå ”hatt”) 

Det är möjligt att erhålla som mest en meritmarkering för utbildning per uppdragstyp. 

För uppdragstypen Offentlig försvarare alla uppdrag krävs 30 kurstimmar för att få en 

meriterande "kurshatt". För alla andra uppdragstyper krävs 12 kurstimmar för att få en 

meriterande "kurshatt". Alla kurstimmar summeras automatiskt oavsett arrangör. 

 Meriterande kurser arrangerade av Advokatsamfundet/Advokatakademien visas i 

uppdragslistan. Dessa kurser behöver inte advokaten/biträdande juristen registrera 

själv. 

 Kurser arrangerade av annan kursarrangör registrerar advokaten/biträdande juristen 

själv.  

 Utbildning som ligger mer än fem år tillbaka i tiden kan inte tillgodoräknas. Kurs som 

är registrerad försvinner dock inte ur systemet på grund av att viss tid har gått. 



 Kurser kan registreras som meriterande under förutsättning att de uppfyller de krav 

som framgår av 2.1 i riktlinjer för professionell vidareutbildning. 

 Utbildningen ska vara ägnad att medföra nytta för den uppdragstyp som respektive 

uppdragslista avser. 

 Utbildningen ska dokumenteras med intyg från arrangören. 

 Det går inte att registrera mindre kursenhet än 2 timmar. 

 Det är möjligt att tillgodoräknas en och samma kurs under högst två uppdragstyper. 

Till exempel kan kurstimmar för Advokatakademiens kurs Brottmålskurs 1 räknas 

mot uppdragstyp Offentlig försvarare och uppdragstypen Målsägandebiträde. 

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatyrket/reviderade-riktlinjer-professionell-vidareutbildning-26-jan-2018.pdf

