
ADVOKATEXAMEN  
 

Riktlinjer för utbildning och examination 
 
Vem omfattas av kravet på advokatexamen? 
Den som uppfyller tidskravet och har för avsikt att begära inträde i 
Advokatsamfundet ska delta i advokatexamensutbildningen och avlägga examen. 
Advokatsamfundets styrelse har möjlighet att medge dispens från kravet på 
advokatexamen. Sådan dispens lämnas normalt i återinträdesärenden. 
 
Utbildningens syfte 
Advokatexamensutbildningen ger blivande advokater kunskaper inom områden 
av särskild betydelse i advokatverksamhet. Sådana områden är bl.a. advokatetik 
och god advokatsed, förhandlings- och processteknik, medieträning, 
rådgivaransvar och konstitutionell rätt. 
 
Utbildningen 
Advokatexamensutbildningen är uppdelad på tre delkurser. Kursdeltagandet bör 
normalt fördelas på tre terminer. Du bör påbörja utbildningen under ditt första år 
på advokatbyrå. Om du driver egen verksamhet bör du planera utbildningen så 
att den är avslutad i god tid före beräknat inträdesdatum. 
 
Du anmäler dig till de olika delkurserna på Advokatakademiens webbplats, 
https://advokatakademien.advokatsamfundet.se/att-bli-advokat/se-kursutbud/ 
eller via mejl till kursinfo@advokatsamfundet.se. 
 
Eventuell avanmälan skickas till kursinfo@advokatsamfundet.se. Vid avanmälan, 
som sker av annan orsak än sjukdom, senare än 30 dagar innan kursstart 
debiteras hela kursavgiften. 
 
Närvaro vid utbildningens alla delar är obligatorisk. Frånvaro vid delar av eller 
helt kurstillfälle innebär att delkursen måste gås om i sin helhet. 
 
Den som redan deltagit i kursen Advokatyrkets etik och teknik får tillgodoräkna 
sig denna som deltagande i delkurs 1. 
 
Till varje delkurs hör kurslitteratur som deltagaren ska ha tagit del av. 
 
Tid och plats för examinationen 
Examination genomförs normalt 3–4 gånger per termin. 
 
Examination anordnas i Stockholm. Vid behov kan examination arrangeras 
digitalt. 
 
Du anmäler dig till examination på Advokatakademiens webbplats, 
https://advokatakademien.advokatsamfundet.se/att-bli-advokat/se-kursutbud/ 
eller via mejl till kursinfo@advokatsamfundet.se. 
 
Examinationen  
Cirka sex veckor före examinationen får du en första kallelse via mejl. Cirka tre 
veckor före examinationen får du namnen på din examinator och censor. 
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Föreligger jäv i förhållande till någon av dessa ska du omgående anmäla det till 
kursinfo@advokatsamfundet.se. 
 
På examensdagen anmäler du dig när kommer till examenslokalen. Vid 
registreringen ska du uppvisa ID-kort, körkort eller pass. Därefter får du 
examensuppgiften och har 30 minuter på dig att förbereda dig inför 
examinationen. 
 
Examinationen är muntlig och varar i högst 30 minuter. 
 
Examinationen syftar till att testa examinanden i advokatens yrkesroll och i olika 
rådgivarsituationer utifrån gällande regler om god advokatsed och annan 
tillämplig lagstiftning. Examensuppgiften förutsätter inte specifika materiella 
juridiska kunskaper. Du ska först under cirka 15 minuter redovisa din syn på de 
problem som examinationsuppgiften innefattar, särskilt avseende advokatetiska 
frågor. Därefter ställer examinatorn vid behov kompletterande frågor. 
 
Efter överläggningen får du besked om du har blivit godkänd eller underkänd. 
 
Hjälpmedel vid examinationen 
Du får själv avgöra vilka hjälpmedel du behöver vid examinationen. Mobiltelefon 
eller annan uppkopplad utrustning får dock inte vare sig medföras eller användas 
under förberedelse och examination. Mobiltelefon eller laptop får du lämna ifrån 
dig vid registreringen. 
 
Examensbevis 
Om du blir godkänd får du ett examensbevis av examinator. En kopia av 
examensbeviset ska bifogas din inträdesansökan. 
 
Examinator och censor 
Examinatorer utses av Advokatsamfundets styrelse eller, efter delegation, av 
Advokatsamfundets generalsekreterare, och är alltid advokater. Censorer utses 
av utbildningsnämnden eller, efter delegation, av Advokatsamfundets 
generalsekreterare, och ska vara personer med god kännedom om advokatens 
yrkesroll. 
 
Hur överklagar man? 
Om du underkänts kan du skriftligen överklaga beslutet till Sveriges 
advokatsamfunds utbildningsnämnd. Överklagandet ställs till 
Utbildningsnämnden och skickas till Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 
102 54 Stockholm, att. Utbildningsnämnden, eller via mejl till 
registrator@advokatsamfundet.se. Överklagandet ska ha inkommit till 
Advokatsamfundets kansli senast två veckor efter delgivning av 
examensresultatet. 
 
Förnyad examination 
Du har möjlighet att genomgå förnyad examination två gånger. Anmälan görs på 
samma sätt som beskrivits ovan. Har du inte uppnått godkänt resultat efter tre 
examinationer krävs att du genomgår utbildningen (delkurs 1–3) igen för att 
kunna anmäla dig till ytterligare examinationstillfälle. Din principal är skyldig att 
bekosta högst tre examinationer. 
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Stockholm 2022-12-15 
Mia Edwall Insulander 
Generalsekreterare 
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