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AUKTORISATIONSNORM 

 
för Sammanslutningen Sveriges Juridiska Byråers auktorisation av  
jurister 
 
Titel 
 
Auktoriserad jurist 
 
Krav för auktorisation 
 
För erhållande av auktorisation ska sökanden: 
 
1. Vara medlem i SJB. 
 
2. Ha juridik som huvudsaklig sysselsättning. 
 
3. Ha minst tre års sammanlagd yrkeserfarenhet som jurist. 
Sökanden skall de tre närmaste åren före ansökan ha utövat juridisk 
yrkesmässig verksamhet minst 75% av sin verksamma tid, vilket 
styrks genom: 
 

•Registreringsbevis från Bolagsverket 

•F-skatteintyg eller tjänstgöringsintyg 

 
4. Följa SJBs etiska regler och för branschen tillgängliga lagar och 
förordningar. 
 
Auktoriserad jurist ska dokumentera sina uppdrag. 
Dokumentationen ska innehålla sådan information som är väsentlig 
för att juristens arbete ska kunna bedömas i efterhand. Den ska  
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vara tydlig och sammanställd på ett överskådligt sätt. Av 
dokumentationen ska framgå: 
 

•Ärendets art samt den rådgivning som bedrivits, 

•De åtgärder som vidtagits, korrespondens samt övriga för ärendet 

nödvändiga åtgärder, 

•Upprättad tidsredovisning. 

 
Ansökan 
 
Ansökan om auktorisation ska ske på ansökningsformulär som 
fastställts av SJB. 
 
Auktorisationsnämnd samt etisk nämnd för SJB. 
 
Nämnden består av tre ledamöter samt en suppleant. En av 
ledamöterna i nämnden ska vara representant från SJBs styrelse.  
 
SJBs styrelserepresentant är sammankallande för nämnden. 
 
Auktorisationsnämnden ska på styrelsen vägnar granska och i 
enlighet med SJBs bestämmelser, genom konsensusbeslut, anta 
och auktorisera jurister. Vid behandling av ansöknings 
ärende rörande SJBs ordinarie styrelsemedlemmar samt 
suppleanter, ska SJBs styrelserepresentant utgå ur nämnden och 
vid dessa ärenden ersättas av nämndens suppleant.  
 
SJBs styrelse bereder ansökningsärenden för överlämnande till 
Auktorisationsnämnden. 
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Förnyelse av auktorisation  
 
Ansökan om förnyelse av auktorisation skall ske två år efter 
antagandet genom ingivande av förnyelseansökan med därtill 
begärda bilagor som styrker uppställda krav såsom juridisk  
huvudsysselsättningen med minst 75% av sin verksamma tid. 
 
Förnyelseansökan ska ges in till SJB senast tre månader före 
utgången av innevarande auktorisation. 
 
Vid utebliven förnyelseansökan faller auktorisationen. SJBs styrelse 
utövar den årliga kontrollen över förnyelseansökningar. Vid 
eventuella brister eller tveksamheter hänvisas ärenden till 
Auktorisationsnämnden. 
 
Avgift 
 
Auktorisation 2500 kr 
Förnyelse 1000 kr 
 


