
UTBILDNINGSVÄGAR 
Advokat 

Inför gymnasiet: Drömmer du om att bli advokat? När du ska välja program på gymnasiet är det då 

viktigt att du väljer ett program som ger dig högskolebehörighet. Detta får du bland annat på genom 

att välja det samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga, tekniska, eller ekonomiska programmet på 

gymnasiet. Eftersom det är väldigt hög intagningspoäng till juristprogrammen på universiteten så är 

det smart att redan till gymnasiet välja det program som innehåller de ämnen du har enklast för i 

skolan. På så vis ökar du dina chanser redan inför gymnasievalet att komma in på juristprogrammet.   

Under gymnasietiden: Under gymnasietiden gäller det att hålla uppe ett högt tempo och klara av de 

allra flesta kurserna med högsta betyg. Dessutom är det viktigt att välja så många kurser som möjligt 

som kan ge dig meritpoäng. Totalt kan du få 20.0 i slutbetyg, med dina meritpoäng så kan du få 22.5 

i slutbetyg. För att komma in på juristprogrammet på universitetet behöver du ha minst 20.4 i 

meritpoäng. 

Om betygen inte räcker till: Om du inte skulle klara av att komma in på Juristprogrammet på dina 

slutbetyg från gymnasiet så kan du komma in på ditt resultat från Högskoleprovet. Där ligger 

antagningspoängen på mellan 1.2 och 1.5, det är också ganska högt men då du bara gör 

högskoleprovet i svenska, matematik och engelska så ger det dig en bra chans att prestera bra. 

Högskoleprovet är ett prov som kan göras några gånger varje år. Det är ett frivilligt prov som du 

måste anmäla dig till, det kostar också 450kr att anmäla sig till det. Du måste vara minst 18år det år 

du gör provet, eller ha påbörjat dina gymnasiestudier innan du fyllde 16år och gå vårterminen årkurs 

2 på gymnasiet. Högskoleprovet kräver en del förberedelser för att få ett bra resultat, ofta får man 

göra gamla högskoleprov för att öva sig på de typer av uppgifter som du kommer ställas inför när du 

gör provet. 

På universitetet: Jusristprgrammet är 4,5 år långt. Under studietiden kan du under några terminer 

också välja att inrikta dig på olika områden inom juridiken som du skulle vara intresserad av att 

praktisera inom under ditt arbetsliv. Närmaste juristutbildning finns i Uppsala och Stockholm. 

Efter universitetsstudierna: För att bli advokat måste du först ha jobbat som jurist i 3år. Därefter 

kan du ta en så kallad advokatexamen, vilken advokatsamfundet håller i. Det är en muntlig 

examination. Därefter blir du godkänd av advokatsamfundet. För att få bli advokat måste du 

dessutom ha en ordnad ekonomi, vara redbar och lämplig för advokatverksamhet. 






