
Utbildning

• TVÅ SORTERS EXAMEN

• Juristexamen (270 hp)

Juristexamen krävs för att:

- genomföra tingstjänstgöring

som är en förutsättning för att bli:

- domare

- åklagare

- Advokat – titel!



Utbildning forts.

• TVÅ SORTERS EXAMEN forts.

• Examen i rättsvetenskap (kandidat + master)

• Inriktningar

- Affärsrätt

- Europarätt

- Miljörätt

- Skatterätt

- Civilrätt

- Finansrätt

• Orter

- Jönköping

- Karlstad

- Linköping

- Luleå

- Örebro



Sitta ting

• Betald praktik på domstol

• 2 år 

• Tingsrätt eller förvaltningsrätt

• Juristexamen krav

• Krav för tjänster inom rättsväsendet 

(domare, åklagare)

• Urval på examensbetyg



Advokat – en titel
• TITULERA S IG SOM ADVOKAT

• Som jurist kan man jobba med samma 

arbetsuppgifter som en advokat

• Bara den som har antagits som ledamot av Advokatsamfundet 

får dock kalla sig för advokat

• FORMELLA KRAV

• hemvist i Sverige, eller land i EU och EES

• avlagd juristexamen (läst juristprogrammet)

• tre års praktisk kvalificerad juridisk erfarenhet

• utbildning för  advokatexamen 

• ha gjort sig känd för redbarhet,

• i övrigt anses lämplig att verka som advokat



Juseks 
arbetsmarknads-
undersökning 2017

• Genomförs vartannat år

• Både medlemmar och ickemedlemmar 

inom Juseks medlemsgrupper

• Examinerade läsåret 2015/2016

• ”Efter examen” – utskick till 

studerandemedlemmar

• Opinionsbildning & rådgivning



God arbetsmarknad för nyutexaminerade

Källa: AMU 2017



Många får jobb snabbt

• 3 av 10 får jobb redan innan 

studierna avslutats

• Allra snabbast går det för juristerna, 

för en del kommunikatörer tar det lite 

längre tid

• 9 av 10 har kvalificerade 

arbetsuppgifter och ett arbete 

relaterat till utbildningen 

Källa: AMU 2017



Källa: AMU 2017



Löneförhandling gör 
skillnad

• Drygt hälften angav löneanspråk vid 

anställningstillfället

• Löneanspråk lönar sig – de som 

angav löneanspråk tjänade i snitt     

1 000 kr mer än de som inte gjorde 

det.

Källa: AMU 2017



Hur går det för nyutexaminerade jurister?

Källa: AMU 2017



Var jobbar nyutexaminerade jurister?

Källa: AMU 2017



Vad tjänar 
nyutexaminerade 
jurister?

• Lönerna – och lönespridningen – är 

högst i privat sektor.

• För första gången är löneläget för 

nyutexaminerade högre i kommunal 

än i statlig sektor

• Skillnaderna mellan sektorer ökar 

över tid

Källa: AMU 2017



Juristerna och 
utbildningen

• Juristerna har i större utsträckning 

kvalificerade arbetsuppgifter där de 

får använda sin kompetens

• Nyutexaminerade jurister är överlag 

mer nöjda med sin utbildning

• 8 av 10 skulle välja samma 

utbildning om utbildningsvalet skulle 

ske idag
Källa: AMU 2017



Vad värdesätter 
nyutexaminerade jurister 
hos arbetsgivare?

• Bra kollegor (48 procent)

• Ett gott ledarskap (35 procent)

• Möjlighet till kompetensutveckling 

(34 procent)

• Balans mellan arbete och fritid (33 

procent)

• Karriärmöjligheter (31 procent)


