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Juridik  -  högskoleutbildning 
 
Tabellen nedan är en sammanställning av webb-information från de olika lärosätena, aktuell 2022-07-01. (I texten kallas - för enkelhets skull - både universitet 
och högskolor för ”högskolor”) Tabellen är avsedd som information för gymnasielever som avser att studera juridik (eller ekonomi) efter studentexamen. 
Författaren kan inte utesluta att det förekommer felaktigheter i tabellen – kontrollera själv aktuella uppgifter med hjälp av länkarna! 
 
Den högre utbildningen har under de senaste decennierna genomgått en omfattande reformering, den så kallade Bolognaprocessen. (Läs mer här: 
Bolognaprocessen) Syftet är att skapa en sammanhållen europeisk region för högre utbildning, the European Higher Education Area (EHEA). Sverige har 
anslutit sig till Bolognaprocessen och ett resultat av engagemanget är den högskolereform som genomförts och lett till att vi från 1 juli 2007 har en ny 
utbildnings- och examensstruktur. Den lagliga bakgrunden till förändringarna är propositionen Ny värld - ny högskola från juni 2005, riksdagsbeslutet i februari 
2006 med anledning av den samt regeringens beslut i juli 2006 om ny högskoleförordning. Se https://lagen.nu/1993:100, denna författning trädde ikraft 1993-
03-01 och har sedan dess ändrats flera gånger.  
För den som vill studera utomlands hänvisas hit: Utlandsstudier.se - gratis hjälp var du än vill studera utomlands 
  
Avsikten är bland annat att främja studenternas rörlighet i Europa genom att göra examina jämförbara. Detta har gett Sverige en ny struktur vad gäller 
utbildning och examina. I korthet gäller detta: 
 

1. Tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå 
 

2. Examenskrav från en lägre nivå måste vara uppfylld för att få studera på högre nivå. 
 

3. Nytt poängsystem: 1 läsår om 40 veckor = 60 högskolepoäng (1 poäng /p/ i det gamla systemet motsvarar 1,5 högskolepoäng /hp/ i det nya systemet) 
 

4. Exempel på examina på de olika nivåerna: 
 
Grundnivå: högskoleexamen (=120 hp = 2 år) 

kandidatexamen (= 180 hp = 3 år) 
  olika yrkesexamina (olika; juristexamen 270 hp = 4,5 år) 
Avancerad nivå: magisterexamen (= + 60 hp = 3+1 år) 
  masterexamen (= + 120 hp = 3+2 år) 
  olika yrkesexamina (olika hp) 
Forskarnivå: licentiatexamen (= + 120 hp) 
  doktorsexamen (= + 240 hp)   

 
All högskoleutbildning bygger på kurser. En del av dessa kan läsas som fristående kurser men de flesta ingår i program. Den som är antagen till ett program 
är garanterad plats på de kurser som ingår. Ett program leder oftast till en examen. En filosofie kandidatexamen (180 hp) och en masterexamen (300 hp) är 
exempel på generell examen medan juristexamen (270 hp) och civilekonomexamen (240 hp) är exempel på yrkesexamen. 
De kurser som är obligatoriska för ett visst program kallas baskurser. Vissa program medger att studenten väljer bland de valbara kurser som erbjuds. 
Fria kurser kan läsas av dem som har behörighet, inom eller utom något program.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bolognaprocessen
https://lagen.nu/1993:100
https://www.utlandsstudier.se/
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De nya tillträdesreglerna tillämpades fr.o.m. antagningen till ht 2010. Högskoleverket lades ned den 31 december 2012. Istället har två nya myndigheter 
bildats, Universitets- och högskolerådet (UHR) samt Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Här kan du läsa aktuell information om tillträdesregler 
 
Du kan söka utbildning på webbplatsen www.antagning.se. Och även här: http://studera.nu/. En privat webbplats är www.studentum.se/.. 
 
Det finns f.n. sju högskolor som erbjuder juristprogrammet: 270 nya högskolepoäng, motsvarar 4,5 år, utmynnar i en juristexamen = tidigare juris 
kandidatexamen. Några högskolor erbjuder kandidatexamen (180 hp) eller magisterexamen (270 hp) på rättsvetenskapsprogram med olika inriktning. 
Undervisningen ges i några fall på engelska språket. Ekonomutbildningarna innehåller också juridikkurser liksom fastighetsmäklarutbildning m.fl.  Ett tiotal 
högskolor har f.n. tillstånd att utfärda civilekonomexamen men några högskolor har lämnat civilekonomexamen för masters-examen som bättre 
överensstämmer med Bologna-modellen. Läs mer här: http://www.civilekonomerna.se . Övriga högskolors ekonomprogram leder till ekonomie 
kandidatexamen (180 hp) som kan ha olika inriktning. 
 
Juristprogrammet har – jämfört med Rättsvetenskapsprogrammen – en fastare struktur. Rättsvetenskapsprogrammen är olika på olika högskolor och den 
enskilde studenten kan lättare själv komponera sin egen utbildning. Sådana inriktningar kan t.ex. vara EU-rätt, handelsrätt, undervisning på engelska, 
genusfrågor, arbetsrätt m.fl. Linköpings universitet har lanserat en affärsjuridisk inriktning. 
 
För den som vill arbeta som domare, åklagare eller kronofogde är juristexamen obligatorisk. Därtill kommer två års notarietjänst vid domstol. Även för den 
som vill bli advokat krävs juristexamen plus godkänd advokatexamen plus några års verksamhet. (Advokat är en skyddad yrkestitel, jurist och civilekonom har 
inget sådant skydd). Läs mer om advokat här: Advokat – Wikipedia och här: Advokatsamfundet - Advokatsamfundet svenska 
 
I både juridikprogrammet och rättsvetenskapsprogrammet ingår både obligatoriska kurser och valbara påbyggnadskurser. En del av dessa kan läsas som 
fristående kurser. För många av dessa kurser gäller förkunskapskrav. En användbar kurs (som endast kräver allmän behörighet) för den som vill börja studera 
inom detta område är juridisk översiktskurs (15 hp) - den s.k. jök´en - eller motsvarande kurser. Ämnesinnehållet i dessa motsvarar till stor del kursen 
Privatjuridik på gymnasiet. Många ekonomer, civilingenjörer m.fl. läser kompletterande kurser med juridisk inriktning t.ex. skatterätt. Den som söker kurser 
med specialinriktning, t.ex. byggjuridik eller idrottsjuridik, får leta på högskolornas hemsidor. 
 
Distansutbildning har införts av flera högskolor, oftast för fristående kurser.  Distansutbildning (eller nätbaserad utbildning) kan innebära olika saker vid olika 
lärosäten, men den kanske vanligaste formen är att studenterna löser uppgifter och genomför diskussioner via speciella program på nätet ("Black Board", 
"First Class" m.fl.). Föreläsningar ges ibland som videofilmer. "Fysiska" sammankomster vid enstaka helger. Detta är förstås användbara alternativ för 
yrkesverksamma personer, liksom de kurser som ges som sommarkurser eller som kvällskurser. Ett exempel: Juridik för lärare på gymnasiet - lärarlyftet 
(lu.se) där Lunds Universitet erbjuder kurser för gymnasielärare som undervisar i juridik. Flera högskolor erbjuder uppdragsutbildningar inom juridikområdet. 
 
För den som inte vill satsa flera år på en högskoleutbildning kan kvalificerad yrkesutbildning vara ett alternativ. Den som vill veta mer om detta kan gå in på 
Myndigheten för yrkeshögskolan (tidigare KY-myndighetens) hemsida: https://www.yhguiden.se/. Den som vill arbeta som assistent vid en advokatbyrå eller 
en domstol har förstås nytta av en yrkesutbildning som är inriktad på sådana arbetsuppgifter. Läs mer om juristassistent (40 veckor, 60 KY-poäng) nedan.  
 
Tabellen nedan (ordnad efter ort) visar de högskolor som har utbildningar inom områdena juridik, rättsvetenskap och ekonomi och tar inte upp avancerad nivå 
eller forskning. Även lantmäteri, fastighetsförvaltning och liknande utbildningar innehåller både juridik och ekonomi men finns alltså inte med här. Var 
medveten om att tabellen kan vara både ofullständig och felaktig samt att förhållandena ändras hela tiden! 

http://www.uhr.se/
http://www.uka.se/
https://www.uhr.se/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/
https://www.antagning.se/se/start
http://studera.nu/
http://www.studentum.se/
http://www.civilekonomerna.se/medlemskap/arjagcivilekonom
https://sv.wikipedia.org/wiki/Advokat
https://www.advokatsamfundet.se/
https://www.jur.lu.se/#!lararlyftet
https://www.jur.lu.se/#!lararlyftet
https://www.yhguiden.se/
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Ort Skola Webbadress (länk) Institutionsnamn Juridik Ekonomi 
      
Borås Högskolan i Borås Utbildning - Högskolan i Borås 

(hb.se) 
Akademin för textil, teknik 
och ekonomi 

Fria kurser 
 
Polisprogram 120 hp 

Civilekonom 
+ flera ekonom  
   180 hp-kurser 

      
Eskilstuna 
Västerås 

Mälardalens 
universitet 

Mälardalens universitet – 
Mälardalens universitet (mdu.se) 

 Fria kurser Ekonom 180 hp 

      
Falun Högskolan 

Dalarna 
du.se - Högskolan Dalarna  Fria kurser Ekonom 180 + 60 hp 

      
Gävle Högskolan i Gävle Rättsvetenskapligt program med 

inriktning mot skatterätt och 
fastighetsrätt 180 hp - Högskolan i 
Gävle (hig.se) 
 

Akademin för ekonomi Rättsvetenskap  
180 hp 
+ fria kurser 

Ekonom 180 + 60 hp 

      
Göteborg Göteborgs 

universitet 
Handelshögskolan 

Juridiska institutionen, Göteborgs 
universitet (gu.se) 

Juridiska institutionen Jurist 
+ fria kurser 

 

  Handelshögskolan, Göteborgs 
universitet (gu.se) 

Företagsekonomiska 
institutionen 

 Ekonom 180 hp 
+ magister + 60 
+ Master + 120 

      
Halmstad Högskolan i 

Halmstad 
 

Högskolan i Halmstad - Högskolan 
i Halmstad (hh.se) 

Akademin för ekonomi, 
teknik och 
naturvetenskap   

Fria kurser Civilekonom  
+ ekonom 180 hp 
+ magister +60 hp 
+ Master + 120 hp 
+ fria kurser 

      
Jönköping Jönköping 

University 
 

Program - Studera - Jönköping 
University (ju.se) 

Jönköping International 
Business School 

Enstaka fria kurser Civilekonom 
+ flera ekonom  
   180 hp-kurser 

      
Karlstad Karlstads 

universitet 
Vision och lokal profil för 
juristprogrammet | Karlstads 
universitet (kau.se) 

Karlstad Business School Jurist 
+ Rättsvetenskap 180  
+ fria kurser 

Civilekonom 

https://www.hb.se/utbildning/
https://www.hb.se/utbildning/
https://www.mdu.se/
https://www.mdu.se/
https://www.du.se/
https://www.hig.se/JGRVK
https://www.hig.se/JGRVK
https://www.hig.se/JGRVK
https://www.hig.se/JGRVK
https://www.gu.se/handelshogskolan/juridik
https://www.gu.se/handelshogskolan/juridik
https://www.gu.se/handelshogskolan
https://www.gu.se/handelshogskolan
https://www.hh.se/
https://www.hh.se/
https://ju.se/studera/valj-utbildning/program.html
https://ju.se/studera/valj-utbildning/program.html
https://www.kau.se/juridik/utbildning/vision-och-lokal-profil-juristprogrammet
https://www.kau.se/juridik/utbildning/vision-och-lokal-profil-juristprogrammet
https://www.kau.se/juridik/utbildning/vision-och-lokal-profil-juristprogrammet
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Kristianstad Högskolan i 

Kristianstad 
 

Högskolan Kristianstad - 
Utbildning och forskning | HKR.se 

Fakulteten för ekonomi Fria kurser Ekonom 180 hp 
(flera inriktningar) 
+ magister 
+ fria kurser 

      
Linköping 
Norrköping 
Lidingö 

Linköpings 
universitet 

Utbildning - Linköpings universitet 
(liu.se) 

 Rättsvetenskap 180  
(inriktning 
affärsjuridik) 
+ fria kurser 

Civilekonom 
(flera inriktningar) 

      
Luleå Luleå tekniska 

universitet 
Luleå tekniska universitet, LTU Inst. för ekonomi, teknik 

och samhälle 
Rättsvetenskap 180 
+ fria kurser 

Civilekonom 
+ ekonom 180 hp 
+ Master 
+ fria kurser 

      
Lund 
Helsingborg 

Lunds universitet Juristprogrammet (lu.se) Juridiska fakulteten 
 

Jurist 
+ Master 
+ fria kurser 

 

  Start | Ekonomihögskolan vid 
Lunds universitet 

Ekonomihögskolan  Ekonom 180 hp 
+ magister 
+ Master 

      
Malmö Malmö universitet Malmö universitet (mau.se) Fakulteten för kultur och 

samhälle 
Fria kurser 
Polisprogram 120 hp 

IT och ekonomi 180  
+ fria kurser 

      
Skövde Högskolan i 

Skövde 
Start - Högskolan i Skövde (his.se) Institutionen för handel 

och företagande 
Fria kurser 
 

Ekonom 180 hp 
(flera inriktningar) 

      
Stockholm Stockholms 

universitet 
Juridiska institutionen (su.se) 
Juridiska fakulteten (su.se) 

Juridiska institutionen 
Juridiska fakulteten 
(=”Juridicum”) 

Jurist 
+ Rättsvetenskap 180  
+ magister 
+ fria kurser 

 

  Företagsekonomiska institutionen 
(su.se) 

Företagsekon. inst. 
Stockholm Business 
School 

 Ekonom 180 hp 
(flera inriktningar) 
+ flera Masters 
+ fria kurser 

      

https://www.hkr.se/
https://www.hkr.se/
https://liu.se/utbildning?areas=51cf80a38fd0a5526b4ffd754f1808c6&term=&searchId=%7BB2723A6C-7D49-4911-B770-64BC3BAA93C6%7D&filter_templates_sm=57019585ade34344a9a1f76fa85211f0%2C6a51430138ec4196b63e466068d25dd1&templates_sm=&recruitmentpagesemester_sm=&recruitmentpageeducationlevel_sm=&recruitmentpageplaceofstudy_sm=&recruitmentpagespeed_sm=&recruitmentpageteachingform_sm=&bildaoccurrenceopenforapplication_b=&selectedTag=51cf80a38fd0a5526b4ffd754f1808c6&take=30&sort=asc&view=grid&expanded=true
https://liu.se/utbildning?areas=51cf80a38fd0a5526b4ffd754f1808c6&term=&searchId=%7BB2723A6C-7D49-4911-B770-64BC3BAA93C6%7D&filter_templates_sm=57019585ade34344a9a1f76fa85211f0%2C6a51430138ec4196b63e466068d25dd1&templates_sm=&recruitmentpagesemester_sm=&recruitmentpageeducationlevel_sm=&recruitmentpageplaceofstudy_sm=&recruitmentpagespeed_sm=&recruitmentpageteachingform_sm=&bildaoccurrenceopenforapplication_b=&selectedTag=51cf80a38fd0a5526b4ffd754f1808c6&take=30&sort=asc&view=grid&expanded=true
https://www.ltu.se/
https://www.jur.lu.se/#!juristprogrammet
https://www.ehl.lu.se/
https://www.ehl.lu.se/
https://mau.se/
https://www.his.se/
https://www.su.se/juridiska-institutionen/
https://www.jurfak.su.se/
https://www.su.se/foretagsekonomiska-institutionen/
https://www.su.se/foretagsekonomiska-institutionen/
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Stockholm 
Riga 

Handelshögskolan 
i Stockholm 

Homepage | Stockholm School of 
Economics in Riga (sseriga.edu) 

Center for Business Law 
(+ ytterligare fem 
institutioner) 

Fria kurser  

  Center for Business Law (hhs.se) Institutionen för juridik, 
språk och ekonomisk 
statistik 

 Ekonom 180 hp 
(flera inriktningar) 
+ flera Masters 

      
Sundsvall 
Östersund 

Mittuniversitetet Sök program och kurser på 
Mittuniversitetet (miun.se) 

Fakulteten för 
humanvetenskap 

Fria kurser Ekonom 180 hp 
+ fria kurser 
 

      
Södertörn Södertörns 

högskola 
Program & kurser - Södertörns 
högskola 

Institutionen för 
samhällsvetenskaper 
 

Fria kurser 
(offentligrättslig profil) 
Polisprogram 120 hp 

Ekonom 180 hp 
+ master 

      
Trollhättan Högskolan Väst Högskolan Väst - Hitta utbildning 

(hv.se) 
Institutionen för ekonomi 
och IT 

Enstaka fria kurser Ekonom 180 hp 
+ magister 

      
Umeå 
Skellefteå 
Örnsköldsvik 
Lycksele 
Kiruna 

Umeå universitet Juristprogrammet (umu.se) Juridiska institutionen Jurist 
+ magister 
+ Master 
+ fria kurser 
Polisprogram 120 hp 

 

  Handelshögskolan (umu.se) Handelshögskolan 
vid Umeå Univ 

 Civilekonom 
+ Master 
+ fria kurser 

      
Uppsala 
Visby 

Uppsala 
universitet  

Juristprogrammet 2022/2023 - 
Uppsala universitet (uu.se) 

Juridiska fakulteten Jurist 
+ enstaka fria kurser 

Ekonom 180 hp 
+ Master 
+ fria kurser 

 Campus Gotland Campus Gotland - Campus 
Gotland - Uppsala universitet 
(uu.se) 

Företagsekonomiska 
institutionen 

Enstaka fria kurser Ekonom 180 hp 
+ fria kurser 

      
Växjö 
Kalmar 

Linnéuniversitetet Rättsvetenskap | lnu.se Ekonomihögskolan  Polisprogram 120 hp 
Fria kurser 

Civilekonom 
+ ekonom 180 hp 

  Ekonomihögskolan | lnu.se    
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Örebro Örebro universitet Örebro universitet - utbildning, 
forskning och innovation (oru.se) 
 

Inst. för juridik, psykologi 
och socialt arbete 

Jurist 
Rättsvetenskap 180  
+ magister 
+ Master 
+ fria kurser 

 

  Handelshögskolan vid Örebro 
universitet (oru.se) 

Handelshögskolan vid 
Örebro univ. 

 Civilekonom 
Ekonom 180 hp 
+ fria kurser 

      
Stockholm 
Göteborg 
Sundsvall 
 

Myndigh. för 
yrkesutbildning, 
Göteborg 
Stockholm  

Paralegal | Yrgo 
 
Paralegal - YrkeshögskoleGuiden 
(yhguiden.se) 
 
Paralegal - YrkeshögskoleGuiden 
(yhguiden.se) 
 

Kvalificerad 
Yrkesutbildning 

Juristassistent 
(=paralegal) 

 

      
Borås 
Malmö 
Södertörn 
Umeå 
Växjö 

Polisutbildning 
 
(förlagd till 5 
universitet/högskolor) 

Bli polis | Polismyndigheten 
(polisen.se) 
 
Polishögskolan – Wikipedia 
 

 120 hp  
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KURSER:  Det finns flera organisationer (utanför statliga universitet och högskolor) som erbjuder kurser med anknytning till juridik och företagsekonomi.  
Enklast är att leta på nätet. Tabellen nedan är ett slumpmässigt urval av olika kursanordnare – det finns många fler! 
 
 
Advokater & Jurister - Kurser och utbildningar inom juridik - BG Institute 
Diplomerad Paralegal - xpectum.se 
Distansutbildning juridik (distansutbildningar.se) 
Gå en juridikkurs - Vardagsjuridik, affärsjuridik, God man-utbildning (kurser.se) 
Hem | Institutet för juridisk utbildning (ifju.se) 
JUC - Kurser, konferenser och nätverk för advokater etc. Se mer 
Juridik för företag – digitala kurser | Allt om Juridik 
Juridikkurser - För dig som vill vidareutbildas (utbildning.se) 
Juridisk e-utbildning | Norstedts Juridik (nj.se) 
Juridisk nyhetsbevakning och rättsdatabas / Blendow Lexnova 
Juridiska kurser, nyhetsdagar och seminarium | Norstedts Juridik (nj.se) 
Komvuxutbildningar inom juridik 
Kurser & utbildningar i affärsjuridik, familjerätt, straffrätt, transaktionsrätt & M&A 
(exlibro.se) 
Kurser i företagsekonomi online | rightEDUCATION 
Kurser och utbildningar i juridik och rättskunskap - Folkuniversitetet 
Studera juridik på distans (komvuxutbildningar.se) 
Utbildningar inom juridik | SIPU – det självklara valet 
 
 
 
 
 
Glöm inte att Wikipedia har översiktlig och uppdaterad information bland annat om olika utbildningar och yrken med juridisk anknytning. 
Leta i dessa kategorier:  
 
Kategori:Jurister – Wikipedia 
Kategori:Juridik – Wikipedia 
Kategori:Rättsvetenskap – Wikipedia 
Kategori:Juridisk litteratur – Wikipedia 
 
 

-----------  s l u t --------------- 
 


